Az MVGYOSZ Louis Braille emlékérmese 2010
évben
Várvölgyi János
Várvölgyi János egy veleszületett szürkehályog betegségből adódóan már születése
óta nem lát. Két sikertelen műtét után szülei úgy döntöttek, megteremtik számára azt
az önálló életvitelt, mely a továbbiakban a teljes értékű, önálló élet lehetőségét
biztosíthatja fiúk számára. Így került Budapestre a Vakok Általános Iskolájába, ahol
megtanulta ellátni saját magát, s ezen kívül megismerte a Braille írást, és a zene
szépségét. A zongora lett János számára a legfontosabb önkifejezési eszköz.
Rendületlenül játszott és gyakorolt, s hegyeket volt képes megmozgatni egy-egy
Bach vagy Schubert braille kottáért. Továbbtanulása sem volt kérdéses: a győri
Zeneművészeti Szakközép Iskola tanulója lett. Tehetségét majd minden pedagógus
elismerte, s bíztatták, zenei pályán tanuljon tovább. Nagy álma azonban, - hogy
zongoratanár legyen – nem vált valóra. Az iskola befejezését követően a tatabányai
Űttörő és Ifjúsági Házban állt munkába, és emellett kitanulta a zongorahangoló
mesterséget. Ezzel közel egy időben, 1973-ban, 17 évesen lett tagja az akkori Vakok
és Gyengénlátók Komárom Megyei Szövetségének. Munkája mellett lelkesen vett
részt a Szövetség munkájában. Az akkori tagsággal örömmel ismertette meg mind a
komolyzenét, mind az örökzöld slágereket. Szerény személyiségével,
intelligenciájával, szociális érzékenységével és önzetlen segíteni-, adni akarásával
kiérdemelte, hogy magasabb pozíciót lásson el, így 1983-ban a Szövetség
elnökének választották meg. Luk János, majd Frecska József titkár mellet társadalmi
munkában tevékenykedett. Az elnöki teendőket 22 évig gyakorolta, és képviselte a
látássérülteket a különböző fórumokon, s elnökként részt vett a helyi társadalmi
szervezetekkel való együttműködés és jó kapcsolat kialakításában, ápolásában.
Főként a látássérültek kulturális és művészeti kikapcsolódása mellett kötelezte el
magát, de sokan hozzá fordultak ügyes-bajos problémáikkal is.
Érdemei közé tartozik, hogy a ma már a látássérültek körében oly kevesek által
ismert és gyakorolt Braille írás-olvasás egyik legnagyobb mestere (Az országos
Braille olvasási verseny 2. helyezettje lett.) Braille tudását szívesen, önzetlenül adja
át bárkinek, aki kéri, így Egyesületünk több tagja is Várvölgyi János által ismerte meg
a braille-t.
2005-2009-ig az elnökség tagjaként értékes és hasznos ötletekkel, információkkal,
javaslatokkal szolgálta az Egyesület munkáját. Bár ma már nem tölt be semmilyen
tisztséget, mégis aktív tagja Egyesületünk, s még a mai napig is hozzájárul ahhoz az
áldozatos munkához, mellyel egyesületünkkel együtt a látásérültek ügyeit képviseli.
Egyesületünket, és a látássérülteket rendszeresen képviseli zenei fesztiválokon,
koncerteken, jótékonysági rendezvényeken.
Egyesületünk idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, s e félévszádos munkában
Várvölgyi János az egyetlen olyan személy, aki közel 40 esztendeje tagja, és aktív
„résztvevője” egyesületünknek.
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