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NEKROLÓG

Elhunyt dr. Chikán Csaba

Életének 76. évében, 2018. január 2-án, türelem-
mel viselt betegség után elhunyt dr. Chikán 

Csaba, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 
Országos Szövetsége (MEOSZ) alapító elnöke. Elévül-
hetetlen érdeme van abban, hogy Magyarországon az 
1970-es évek végén elkezdődött a súlyosan mozgássé-
rült emberek szervezett érdekvédelme, majd néhány 
helyi egyesület létrejötte után 1981-ben megalakult a 
mozgássérült emberek országos érdekérvényesítő szer-
vezete, amelynek első elnöke önkéntesként, közjegyzői 
főhivatása megtartása mellett, dr. Chikán Csaba lett. 
Súlyosan mozgássérült emberként hihetetlen energiával, 
tehetséggel, szervezőképességgel létrehozott egy olyan 
civil szervezetet, amely azt példázza, hogy a súlyosan 

sérült emberek képesek magukért és másokért tenni, 
értékei és nem terhei a társadalomnak. Egészen halá-
la napjáig meghatározó részese, motorja, alakítója volt 
a mozgássérült emberek hazai és nemzetközi mozgal-
mainak.  Korábbi nevén a Magyar Rehabilitációs Tár-
saság tagjaként olyan példaértékű partnerséget alakított 
ki az egészségügyi rehabilitációban részt vevő szakem-
berekkel, amellyel méltán vívott ki elismerést ebben a 
szervezetben is. Közös életünk, munkánk  1978-ban 
kezdődött és azóta nekem példaképem, tanítómesterem, 
harcostársam, jóbarátom volt és az is marad, amíg csak 
élek. Őrizzük meg mindnyájan az emlékét és haszno-
sítsuk munkásságát!

Dr. Hegedüs Lajos


