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- Tapintható kiállítás Nyíregyházán 

- Tapintható képek kiállítása Hajdúnánáson 

Fehérbot heti rendezvények: 

- Együtt ünnepeltünk Debrecenben 

- Ünnepi rendezvények Hajdúdorogon, a 20 éves fennállását ünneplő Fehér Bot Alapítványnál 

- „Versvarázs”, versmondó találkozó Hajdúnánáson 

-„Szemtől szemben”, a fogyatékos emberek helyzete Nyíregyházán 

- Az Esélyegyenlőség éjszakája a Fogyatékosság Világnapján Debrecenben 

- Mikulásvárás a Fehér Bot Alapítványnál 

 
Tapintható kiállítás Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Megyei és Városi 

Könyvtárban 
 

2016. június 8-án Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Megyei és 

Városi Könyvtárban - az ünnepi    könyvhét kísérő rendezvényeként - 

megnyílt Romanek Inka festőművész tapintható kiállítása.  

A Fehér Bot Alapítvány fennállásának 20. évfordulója alkalmából a 

művésznő képei Debrecen, Hajdúhadház, Hajdúböszörmény és Hajdúdorog 

után Nyíregyházára érkeztek és június 24-ig tekinthetők meg a könyvtár 3. 

emeletén. A rendezvényt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről Rákóczi Ildikó 

önkormányzati képviselő, a szociális és egészségügyi bizottság elnöke nyitotta meg. Beszédében kiemelte, 

hogy nyíregyháza város számára nagyon fontos a fogyatékkal élők esélyegyenlősége. Ennek gyakorlati 

megvalósulásáért folyamatosan tesz is, például maximálisan nyitott az érzékenyítő-szemléletformáló 

programok befogadására.   

Ezután a Móricz Zsigmond Megyei és Városi könyvtár részéről Tomasovszki Anita igazgatónő, a Fehér Bot 

Alapítvány részéről pedig Karcagi Márta művelődésszervező köszöntő szavait hallgathattuk meg.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

A kiállítás megnyitó hangulatát a köszöntők mellett egy klarinét mű és egy Tóth Árpád vers színesítette.  Ezt 

követően az alapítvány munkatársai Petrus József és Petrus Anita, valamint egy debreceni sorstársuk Szakáll 

Zsombor és kutyája Denis a könyvtár konferencia termében középiskolás fiatalok részére érzékenyítő – 

szemléletformáló programot tartottak.  
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A program során a fiatalok egy kicsit betekinthettek a látássérült emberek mindennapjaiba. Megtapasztalhatták, 

hogy hogyan közlekednek a látássérültek, különös tekintettel a vakvezető kutyás közlekedésre. 

Megismerkedhettek azzal, hogy mit hogyan csinálnak a látássérültek az otthonukban, 

hogyan vásárolnak, hogy boldogulnak a pénzkezeléssel. Ezen kívül szó volt még a 

látássérültek tanulásával és oktatásával kapcsolatban a Braille írás-olvasás szerepéről, 

illetve a Braille-t ma már háttérbe szorító információs és kommunikációs technológiai 

eszközök fontosságáról.   

A program végén bemutatásra kerültek a látássérültek által használt legfontosabb 

segédeszközök.  

Bízunk benne, hogy akik ellátogattak a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és 

a Fehér Bot Alapítvány közös rendezvényére, pozitív élményekkel és sok hasznos 

információval gazdagodtak.  
 

Petrus Anita /a Fehér Bot Alapítvány munkatársa 

 

Tapintható képek kiállítása Hajdúnánáson 
 

2016. szeptember 15-én nyílt meg a hajdúnánási Kéky Lajos Városi 

Művelődési Központ Galériájában Romanek Inka Art-díjas festőművész 

kiállítása, melynek szervezője a Fehér Bot Alapítvány.  

A 20 éves fennállását most ünneplő Alapítvány rendezvénysorozatának egyik 

állomásaként jött létre ez a rendezvény. Vándorkiállítás keretében olyan 

festményeket állítottak ki, amely kézzel fogható, - tapintható. Nem csak a 

látássérültek, de a látó emberek számára is élményt nyújtanak. 

A Fehér Bot Alapítvány nevében Karcagi Márta művelődésszervező köszöntötte a szép számban 

megjelent közönséget. Többek között idézte az Alapítvány nem rég elhunyt elnökének, dr. Szabó Miklósnak a 

gondolatait: "Milyen jó is az, ha egy művészember nyitott szemmel és szívvel járva a világot, kész felvállalni 

olyan témákat munkáiban, ami a fogyatékossággal élő emberekről szól. Mind ezt úgy, ahogy egy látó ember, 

ráadásul egy festőművész ember látja. És ami még ennél is fontosabb, olyan eljárást, technikát alkalmaz a 

festészet terén, ami igazán kézzel fogható, tapintható. Egy kis segítséggel, kezünk érzékeny tapintásával 

elképzelhetjük agyunkban, újra formálhatjuk mindazt, amit a művész alkotott nekünk, rólunk." Az idézett 

gondolat után Karcagi Márta így folytatta köszöntőjét: "Az a fajta tevékenység, ami a művészeteket pártolja és 

felkarolja, mindig is közel állt, és áll a jövőben alapítványunkhoz, hiszen a látássérült emberek között is vannak 

igen kimagasló művészi teljesítményt nyújtó emberek. Fő tevékenységünk nekünk, hogy meg kell mutatnunk 

magunkat, hogy értsenek bennünket, tudják, kik vagyunk, hogyan lehet segíteni nekünk. Ha olyan partnerekre 

találunk, mint Romanek Inka festőművész, akinek alkotásai "kézzel foghatóak", jó úton járunk a művészetek 

akadálymentesítése terén is”. 

A művésznő sajnos nem tudott eljönni, de róla tudni kell, hogy Art-díjas festőművész, a Cserhát Művészkör 

tagja. Alkotásainak ihletője a súlyosan látássérült, Adél nevű gyermeke, aki orvosi műhibából adódóan 

vesztette el látását. Legutóbbi regényében a művésznő így vall: "...az én művészetem egyenlő az 

anyaságommal. Lelkem erős malterként kötődik látássérült leányom lelkéhez. Sorsom az Ő élete, életem az Ő 

boldogulása, szemem az Ő szeme, szeretetem az Ő elkoptathatatlan fehér botja..." 

A mezőgazdasági végzettségű Romanek Inka sohasem gondolt művészi pályára, ám kisleánya kérésekkel, 

kérdésekkel ostromolta: „Anya mondd, mutasd meg nekem, hogyan repülnek a madarak az égen! Ti egyszerre 

látjátok a hegyeket, a hegyek fölött a felhőket, a Napot, az árnyékot?" Ezek sokkolták, kényszerítették a 

művésznőt egy általa nem ismert útra. Nem utánozni, nem dicsekedni, nem legyőzni, főleg nem szánalmat 

ébreszteni szándékozik alkotásaival, hanem szemléltető eszközöknek szánta festményeit, amelyekkel 

magyarázta, építgette leányának a képzeletvilágát... Legnemesebb vágya, hogy tapintható festményeivel átadjon 

egy-egy mozaikot a világ csodáiból azoknak a társaknak, akik a "kezükkel látnak". Szeretné számunkra a 

láthatatlant láthatóbbá, az elérhetetlent elérhetőbbé tenni... Műveit Braille írással teszi érthetőbbé  
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("láthatóbbá"). A tapintható tárlat, a látó ember számára is segít megérteni egy másik világ fénytől elrejtett 

dimenzióját..." 

A kiállítást Dr. Juhász Endre alpolgármester úr nyitotta meg. Gondolataiból idézek néhányat: 

"Köszönet jár a szervezőknek azért, hogy létre jöhetett ez az értékes kiállítás. Objektív okok miatt sajnos a 

teljes esélyegyenlőség nem érhető el. A fogyatékkal élő embereknek jogaik vannak, 

és mindannyiunk kötelessége ezeket a jogokat védeni. Kötelességünk a tőlünk telhető legnagyobb 

hatékonysággal segíteni a rászorulókat. A kiállítás margójára írhatnánk: ’Velük, értük és általuk…”- Velük is 

természetesen jobbá tud lenni a világ... Az elhangzott gondolatok után a kiállítást megnyitom és sok, hálás 

látogatót kívánok!" 

A megnyitó ünnepség színvonalát emelte Szatmári Tony előadóművész, aki Rózsa Dezső vak költő 

megzenésített verseit adta elő. 

A tárlat ideje alatt szeptember 19-én és 20-án délelőtt játékos érzékenyítő programokra került sor a város 

iskolás gyermekei számára az Alapítvány munkatársainak közreműködésével. 
 

 Gút István /Hajdúnánási Újság szerkesztő riportere 
 

Együtt Ünnepeltünk Debrecenben 
 

Októberben a Fehér Bot Alapítvány születésnapi hetének 

rendezvénysorozata 

keretében Debrecenben is 

jelentős létszámú programok 

voltak. 

A hetet egy Sportnappal 

kezdtük az Ifjúsági Iroda KÖSZ 15-071 "A Sport Mindenkié" projekt 

keretében, ahol a Szent József Gimnázium és Kollégium diákjai, 

valamint fogyatékkal élő fiatalok próbálhatták ki magukat 

csörgőlabdában, vakfociban, bocciaban a Vakok Integráló és Sportegyesülete, a Látássérültek Szabadidős 

Sportegyesülete és a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete jóvoltából. Az aktív kikapcsolódás 

mellett a résztvevők vérnyomását is megmérte a Vesebetegek Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete és 

felhívta a figyelmet a megfelelő vízfogyasztásra. Sport TOTO helyes kitöltéséért a Fehér Bot Alapítvány 

munkatársaitól ajándékot kaptak a fiatalok. A szabadban kerekesszékes akadálypályát biztosított a MEREK, 

mely több bátor résztvevőnek nagy, de élménydús kihívást jelentett. A rendezvényen több mint 300 fiatal vett 

részt, és várják a lehetőséget, hogy újra, illetve újabb parasportokkal ismerkedjenek meg. 

 

Október 11-én, a „Találkozások Napja…”  
20 Éves a Fehér Bot Alapítvány című rendezvényt a DMK Újkerti 

Közösségi Házzal együtt szerveztük meg. Mi ezzel az eseménnyel is 

szerettünk volna kedveskedni ügyfeleinknek, partnereinknek és 

munkatársainknak. Erről egy rövid összefoglalót is kaptunk, a közönség 

egyik tagjától, Zákány Edittől. 

"Találkozások Napja…” találó megnevezés. Itt bizony nagy 

találkozások voltak! 

Már közvetlenül a belépésnél ott várt pár 

ismerős: - a Jó Szándék és a Segítőkészség -.  Onnan a - Köszönet és a Hála - 

kalauzolt tovább a terembe minket. A - Kedvesség és a Figyelmesség -, mint jó 

házigazdák, végig jelen voltak az egész délutánon. 

A terem már félig meg volt telve.  

A sok ismerős arc között ott ült a - Barátság, az Összetartozás -, a - Közös 

Érdek, és az Elfogadás -. Milyen jó volt látni őket! Odaültünk közéjük.  
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Azután jöttek a - Hangok. Sokaknak ezek tényleg „csak” hangok voltak, de az anzX-hangok zenekar vidám 

dalai által a hallottak képekké alakulhattak.  

Puskás Anett, „Reggeli randevú” című monológját Szabó Krisztina adta elő. Velük együtt megérkezett a - 

Vidámság, és a - Nevetés is. Betöltötték az egész termet.  

Aztán jöttek a - Gondolatok. De még milyen! Mély, megható, megrázó, 

nosztalgikus gondolatok, melyeket a Playback Színház tagjai 

elevenítettek meg, mindannyiunk szívét megérintve. 

Zárásként a Torkos Csütörtök Akusztik zenekar tagjai léptek 

színpadra.  

Velük együtt jött a - Bátorság és az - Akaraterő is.  

A műsorok közti szünetben a folyosót is ellepték az ismerősök:  

a - Megértés, a - Tolerancia, a - Csodálat, a - Segítségnyújtás.  

Oly jó volt látni mindezeket együtt! 

Nagy találkozás volt ez bizony! Találkoztak az emberek, a szívek, a 

lelkek, a sorsok, a hangulatok, a gondolatok. Teljes szín kavalkád! S 

mindez együtt, egy helyen, egy cél érdekében! 

A - Sajnálat nem jelent meg, valószínűleg ő meghívót sem kapott, vagy 

úgy gondolta, hogy neki nincs ott helye. Nem is hiányzott senkinek! Ez 

így volt jó! 

Találkoztunk, éreztünk, és szívünkbe zártuk ezt a napot!" 

Szerdán, azaz október 12-én „Vakot Látó” Rajzpályázatunk 

eredményhirdetését hallották a jelenlévők, valamint a győztes rajzok 

kivetítésre is kerültek a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárban. A több mint 170 rajz közül nehéz volt 

kiválasztani a győzteseket. Ebben segítségünkre volt Bíró Eszter festőművész és Terdik Angéla, népi fazekas 

iparművész. 

A győztesek névsora a következő: 

- Szarvas Vanda Virág 4.o., Hajdúböszörményi Bethlen Gábor 

Általános Iskola 

- Tóth Lizett 10 éves, 4.b, Debreceni Bólyai János Általános Iskola, és 

AMI 

- Szabó Dóra 9 éves, Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános 

Iskola 

- Asbót Alíz 12 éves, Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola, és 

AMI 

- Krisztán Dóra 13 éves, 7.b., Debreceni Bólyai János Általános Iskola 

és AMI 

- Fedmajer Ágnes 11 éves, 5.b., Szent Bazil Görög Katolikus Általános Iskola 

- Megyesi Péter 17 éves, DSZC Povolny Ferenc Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 

- Bundi Sándor Vendel 15 éves, DSZC Povolny Ferenc Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Szakiskolája 

- Fórizs Dávid 9.F., Berettyóújfalu SZC Csiha Győző Szakgimnázium és Szakközépiskola 

- Lovas Kondor Jázmin 10 éves, 4.b., Szent Bazil Görög Katolikus Általános Iskola 

- Tóth Miklós 12 éves, Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI 

- Balogh Oszkár 19 éves, - Török Tímea 27 éves, Szociális Szolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali 

Ellátása 

- Farkas Vanessa 9 éves, 4.b., Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium 

- Kiss Lívia, Szent Bazil Görög Katolikus Általános Iskola 

A képek kiállítása 2016. október 25-től, 3 hétig volt megtekinthető a Fiókkönyvtárban, valamint tervezzük még a 

győztes alkotások további kiállítását is. 
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Ezúton szeretnénk megköszönni a DMK Újkerti Közösségi Ház és a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtár 

vezetőinek, hogy lehetőséget biztosítottak a rendezvények lebonyolítására, valamint minden alapítványi 

munkatársnak, aki önkéntes munkájával elősegítette a rendezvények megvalósulását. 
 

Puskás Anett /a Ki-látó Ifjúsági Iroda vezetője 
 

Fehérbot napi ünnepi rendezvények a 20 éves Fehér Bot Alapítványnál 
 

A ,,20 Éves a Fehér Bot Alapítvány” rendezvénysorozat egyik állomása 

Hajdúdorog volt. 2016. okt. 13-án 15 órai kezdettel a "Szavamat adom..." 

Közéleti-irodalmi délután megrendezésére került sor a Hajdú városok 

polgármestereivel. 

A három Hajdúváros polgármestere „szavát adta…”, hogy a fogyatékkal élő 

ügyfeleink és meghívott vendégeink körében valljanak önmagukról, 

hivatásukról és az irodalomhoz való kötődésükről. 

 

Név szerint meghívott vendégeink voltak: 

• Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere 

• Csige Tamás, Hajdúdorog polgármestere 

• Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere 
 

A beszélgetést, mint minden alkalommal Rózsa Dezső, a Fehér Bot Alapítvány kulturális segítője vezette. 

Ennek a rendezvénynek Hajdúdorogon a Mészáros Károly Városi Könyvtár adott helyet. 

Miután a polgármesterek beszéltek életútjukról, munkájukról, megosztották a nagyközönséggel irodalmi 

csemegéjüket is. Kiss Attila polgármester úr József Attila: a Dunánál c. versét hozta el, majd Csige Tamás 

polgármester úr Márai Sándor gondolatait adta közzé a hősiességről, míg Szólláth Tibor polgármester úr Gulyás 

Gábor: a Hajdúkapitányról szóló versét osztotta meg velünk. 

A három Hajdú város Polgármestere az alapítvány logójával díszített EMLÉKLAP és EMLÉK PLAKETT 

kitüntetésben részesült.  Az alapítvány ezzel a kitüntetéssel ismerte el a polgármesterek munkáját, mellyel az 

alapítvány tevékenységét segítették.  
 

A kitüntetéseket dr. Szabóné Bokis Edina, a Fehér Bot Alapítvány elnöke adta át. 

A kitüntetésekhez gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk! 
 

2016. okt. 15-én, a Fehérbot Nemzetközi Napján, 14 órai kezdéssel 

Romanek Inka, László Ákos és Burai István festő és grafikus művészek 

tapintható tárlatának megnyitója kezdődött.  

A kiállításnak Hajdúdorogon, a Mészáros Károly Városi Könyvtár adott 

otthont. A vendégeket Jeles Erzsébet a könyvtár vezetője és Karcagi Márta 

az alapítvány művelődésszervezője köszöntötte.  A tapintható tárlatot Csige 

Tamás, Hajdúdorog város polgármestere nyitotta meg. 

A megnyitót Petrus Anita egy gyönyörű Tóth Árpád verssel, Lakó Sándor 

megzenésített versekkel színesítették. 
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A tárlat nov. 4-ig állt a nagyközönség rendelkezésére, amely nem csak a vak és látássérült sorstársak számára 

nyújtott nem mindennapi élményt, de a látó embereket is vizuális élményben részesítette.  

Burai István festő és grafikus művész három tapintható képet ajánlott fel alapítványunknak kiállításra. 

Megvásárlásuk esetén a bevétel 50%-át az alapítványnak ajánlotta fel. Köszönjük ezt a szép gesztust! 

Romanek Inka festőművész a „Fényes sötét” című alkotását ajándékozza alapítványunknak. Köszönet érte a 

művésznőnek. 
 

2016. október 15-én, a Fehérbot napi ünnepség Hajdúdorogon 16 órai 

kezdettel, a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény dísztermében folytatódott. 

 

Csige Tamás Hajdúdorog város 

polgármestere mondott Ünnepi 

beszédet.  

Ezt követően Polgármesteri 

Elismerő Oklevelet adott át a 20. 

születésnapját ünneplő Fehér Bot Alapítványnak, melyet dr. Szabóné 

Bokis Edina az alapítvány elnöke vett át. 

Ezután dr. Szabóné Bokis Edina az alapítvány elnöke emlékezett az 

elmúlt évekre majd kitüntetéseket adott át. 
 

Emléklap kitüntetésben részesült az alapítvány 20 éves fennállása alkalmából 20 fő munkatárs.  

- Bakné Szücs Melinda, - Berecz Mária, - Bódi Antalné, - Borsi Józsefné, - Fehérvári Sándorné, - 

Gerdenits Emilné, - Hajkó Judit, - Jakab Zsolt, - Jécsák Istvánné, - Kató Lászlóné, - Lugosi Péter, - 

Macurka Csaba, - Nagyné Krecz Andrea, - Nagy Margit, - Dr. Szabóné Fodor Julianna, - Nagy 

Miklósné, - Puskás Anett Ilona, - Szabó Krisztina, 

Szakolczai László, - Szőke Lászlóné. 

Munkatársainknak gratulálunk, további munkájukhoz jó egészséget kívánunk! 
 

Az alapítvány kuratóriuma két munkatársnak ítélte oda az ez évben 

létrehozott, az alapítvány logójával díszített dr. Szabó Miklós EMLÉK 

PLAKETT kitüntetést. 

A két kitüntetett: Gálné Sallai Irén, az alapítvány pénzügyi, titkárság 

vezetője, és Fekete Antalné, személyi segítő. Kitüntetésükhöz 

gratulálunk! 

dr. Szabó Miklósnak - a Fehér Bot Alapítvány néhai elnökének – 

posztumusz emlék plakett átadására került sor. Az emlékplakettet 

átvette néhai elnökünk felesége dr. Szabóné Fodor Julianna. 

dr. Szabó Tamás az alapítvány kuratóriumának tagja, a Hajdú- Sansz NKFT ügyvezetője ünnepel kapcsolatos 

gondolatait osztotta meg a résztvevőkkel. 

A délután kulturális műsorának közreműködői voltak: 
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- Szatmári Tony /megzenésített versek, - Szkiba István és Szkiba Istvánné /hegedű és zongorajáték – 

komolyzenei darabok, - a Hajdúnánási Aranyszalma Ifjúsági Néptáncegyüttes és a Cinegelábúak 

Néptánccsoportja, - Barna István /báli zene 
 

A rendezvényt a Fehér Bot Alapítvány logójával díszített tűzijátékos torta meglepetés zárta, majd ezt 

követte a vacsora, tombolasorsolás és egy jó hangulatú bál. 

 

 

Köszönetünket fejezzük ki azoknak az intézményeknek, amelyek megrendezték és befogadták a 

vándorkiállítás alkotásait, hisz a tapintható tárlat eljutott minden olyan helyre, ahol alapítványunknak 

érdekeltségei vannak.  

Így adott otthont a kiállításnak Debrecen, Hajdúhadház, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Nyíregyháza 

és Hajdúnánás.  
 

Köszönet illeti a festő és grafikus művészeket (Romanek Inka, Burai István, László Ákos), akik 

tapintható alkotásaikkal teret engedtek a művészetek akadálymentesítésének. 
 

Köszönjük Hajdúdorog polgármesterének (Csige Tamás úrnak), hogy a rendezvény lebonyolításához 

térítésmentesen biztosította a helyet a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény dísztermében. 

Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármesterének, hogy autóbuszt biztosított a néptánccsoportok 

eljuttatásához. 

Köszönet illeti a közreműködőket, akik műsoraikkal emelték a rendezvények színvonalát. 
 

Karcagi Márta/művelődésszervező 
 

Tizedik versmondó találkozó Hajdúnánáson 
 

2016. november 25-én (Katalin napon), névadónk, - id. Gábor József tanár úr 

102. születésnapján -, már tízedik alkalommal rendeztünk diákoknak 

versmondó találkozót Hajdúnánáson.  
 

Most is, mint a korábbi években, a Kőrösi Csoma Sándor Református 

Gimnázium adott otthont rendezvényünknek, ahol közel 80 fő tisztelt meg 

bennünket jelenlétével és érdeklődésével a díszteremben.  
 

Az ötlet még 2007-ben néhai dr. Szabó Miklós a Fehér Bot Alapítvány volt elnökétől származott, amikor 

is ép látó diákoknak szerveztünk versmondó gálát, - hiszen szerettük volna az érdeklődésüket felkelteni, vak 

és látássérült írók és költők műveire. Így válogathattak a fiatalok, az „Óda a fényhez” című ANTOLÓGIÁ-ból 

és szabadon választhattak, szemezgethettek a látás és látásvesztés témakörökben más kötetekből és az 

internetről is.  

A 2016-os esztendőben sem volt ez másképp, hiszen 15 fiatal képviselte iskoláját a három 

Hajdúvárosból. Így Hajdúböszörmény, Hajdúdorog és Hajdúnánás diákjai mutatták meg tehetségüket a 

hallgatóságnak és a zsűrinek.  
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A rendezvényt a 20 éves fennállását ünneplő Fehér Bot Alapítvány és a 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport 

Bizottsága támogatta, míg ünnepi gondolatait Dr. Juhász Endre, Hajdúnánás 

Város alpolgármestere osztotta meg a jelenlévőkkel. 

 

Most sem volt könnyű dolga a döntések 

meghozatalában a tisztelt zsűrinek, (melynek tagjai: - 

Jeles Erzsébet, a Hajdúdorogi Mészáros Károly 

Városi Könyvtár vezetője, - Csegöldi Lászlóné, 

nyugdíjas pedagógus, - Papp József, publicista), hiszen nagyon színvonalas 

produkciókat hallhattak. Köszönet érte a felkészítő pedagógusoknak és a 

lelkes diákoknak.  

 

A délután lebonyolítója a már sokak által ismert Rózsa Dezső volt, aki maga is 

részt vett az ANTOLÓGIA szerkesztésében Lak István és dr. Baranyiné 

Miks Mária mellett. Többek között Ő is versíró. A „Rózsáim” és az „Őszi 

rózsák” c. verses kötetek szerzője, melyből sok vers elhangzott a délután 

folyamán. Dezső tagja a Gábor József Alapítvány kuratóriumának és a 

Látássérültek Irodalmi Baráti Körének, sőt névadónk, id. Gábor József tanár úr 

kisdiákja is volt. Ennek kapcsán régi diákkori anekdotáival színesítette és 

oldotta a diákok izgalmát, míg megzenésített versei is elhangoztak meglepetés 

vendégünk Szatmári Tony előadásában. A fiataloknak Nagy József 

látássérült diák adott útravalót Rózsa Dezső, Hited szerint… című versével. A zenés irodalmi délutánt Gábor 

Zoltán úr, id. Gábor József tanár úr unokaöccsének zongorajátéka indította és zárta le. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A színvonalas előadások jutalmazása a diákok számára emléklapokkal, ajándék könyvutalványokkal és 

könyvekkel, illetve egy-egy tábla csokoládéval történtek. 

Hajdúnánást képviselték  

Hajdúnánási Református Általános Iskola tanulói:  

- Ignáth Mira, 4.o.; - Kabai Patrik, 5. o. 

Felkészítő tanár: Feketéné Áfra Piroska 
 

Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium tanulói: 

- Varga Laura (8.A); - Juhász Fanni ( 9.A); - Kiss Daniella (11.B); - Molnár Viktória (11.B) 

Felkészítő tanáraik: Vargáné Sárosi Ildikó, Dér Balázsné, Jalkócziné Barna Zsuzsa 
 

Bocskai István Általános Iskola és AMI Óvoda utcai intézmény-egység tanulói: 

- Máró Hanna 8. a.  

Felkészítő tanár: Szabó Éva 

- Simon Alexandra 7. a.  

Felkészítő: Daróczi Ildikó 
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Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Csiha Győző Szakképző Iskola tanulója: 

- Kovács Adél: 10.C                                

Felkészítő tanára: Tarné Kovács Andrea 
 

Hajdúdorogot képviselték 

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium és Kollégium tanulói: 

- Gulyás Gerda 5.a ; -.Kiss Lívia 6.b 

   Felkészítő tanár: Nyustiné Nagy Mariann 
 

Móra Ferenc Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói: 

- Bereczki Vivien 8. o.; - Nagy Dorottya 8. o.; - Orosz Nikoletta 8. o. 

Felkészítő tanáruk: Körtvélyesiné Zováth Ágenes 
 

Hajdúböszörményt képviselte 

Bocskai István Gimnázium tanulója 

- Szilágyi Fanni 10. c 

Felkészítő tanára: Molnárné Gál Ildikó. 

Minden résztvevő diáknak szívből gratulálunk, hiszen mindannyian győztesek. Aki megmeri mutatni 

tehetségét a nagyközönség előtt és ismerkedik a versek és más irodalmi műfajok világával és szerzőik 

gondolataival, - mint pl. a vak és látássérült költők és írók gondolataival is,- csak dicsérendő példa lehet 

korosztályuknak.  
 

Külön díjasok lettek: 

                  - Ignáth Mira/(4. o.) Hajdúnánás, Református Általános Iskola tanulója 

                  - Varga Laura/(8.A) Hajdúnánás, Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium tanulója 
 

Helyezést értek el: 

1. helyezett:  

Juhász Fanni/ ( 9.A) Hajdúnánás, Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium tanulója 

2. helyezett: 

 Kovács Adél/(10.C)  Hajdúnánás, Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Csiha Győző Szakképző Iskola 

tanulója  

3. helyezett:  

Orosz Nikoletta/(8. o) Hajdúdorog, Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény tanulója  

 

 

 

 

 

 

 

 

Karcagi Márta /művelődésszervező  

 „Szemtől szemben”, a fogyatékos emberek helyzete Nyíregyházán… 
 

A 20 éves Fehér Bot Alapítvány 2016. december 1.-én a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából 

„Szemtől szemben” címmel tartott konferenciát Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Megyei és Városi 

Könyvtárban.  
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A konferencia tematikáját úgy állítottuk össze, hogy a hallgatóság minél átfogóbb képet kaphasson a felkért 

előadóktól a fogyatékkal élő embereket érintő aktuális kérdésekben.  

A rendezvényt Jászai Menyhért, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere nyitotta meg. 

Beszédében kiemelte, hogy Nyíregyháza számára fontosak a fogyatékos emberek. Elfogadásuk és 

elfogadtatásuk érdekében a város igyekszik minél több hatékony intézkedést tenni, együttműködve az érintettek 

érdekképviseleti szervezeteivel.  
   
Ezután dr. Szabóné Bokis Edina, a Fehér Bot Alapítvány elnöke mondta el 

köszöntő beszédét. 

dr. Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 

Szövetségének elnöke a fogyatékkal élők, ezen belül elsősorban a látássérültek 

jelenlegi helyzetéről tartott előadást. Összefoglalója rendkívül inspirálóan 

hatott mind a média képviselőire, mind pedig a többi előadóra, ugyanis 

többször is idézték szavait.  
 

Ezt követően Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályától Kocsis Tünde közlekedésmérnök, Nyíregyháza komplex 

akadálymentesítéséről (különös tekintettel a középületekre, útvonalakra és a tömegközlekedésre) tartott 

tájékoztatót. Felvázolta a város akadálymentesítésének már megtörtént és a közeljövőben megvalósításra kerülő 

állomásait. Ezután a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és 

Családtámogatási Főosztályától Simkóné Dr. Tornai Anita főosztályvezető, a fogyatékkal élők ellátásairól 

nyújtott részletes tájékoztatót.  

Incze János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 

Kormányablak Osztályának megbízott osztályvezetője a fogyatékkal élők akadálymentes hivatali 

ügyintézéséről beszélt. Kiemelte az elektronikus ügyintézés 

szerepének fontosságát. Ennek segítségével a számítógépet kezelni 

tudó látássérültek hivatalos ügyeiket otthonukból is le tudják 

bonyolítani.  

Végül Tomasovszki Anita, a Móricz Zsigmond Megyei és 

Városi Könyvtár igazgatója a látássérültek könyvtárhasználati 

lehetőségeit mutatta be. Hangsúlyozta, hogy a könyvtár a város 

egyik olyan középülete, ahol a komplex akadálymentesítés a 

legtöbb szempontra kiterjedően valósult meg.  
 

A „Szemtől szemben” konferencia fogyatékosokkal foglalkozó szervezetek, valamint magánemberek részére 

egyaránt nyitott volt.  

Az eseményről a Kölcsei Televízió, a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online hírportál is tudósított.  Bízunk 

benne, hogy a tartalmas előadások hasznos, naprakész információkkal szolgáltak a résztvevők számára.  
 

Petrus Anita /a Fehér Bot Alapítvány munkatársa, a konferencia szervezője 
 

Az Esélyegyenlőség Éjszakája 
 

A Fehér Bot Alapítvány Ifjúsági Irodája és a Látássérültek Észak-

alföldi Regionális Egyesülete 2016. december 2-án szoros együttműködés 

keretében szervezte meg „Az Esélyegyenlőség Éjszakáját” a debreceni 

Kosárban. Az esemény a december 3-i fogyatékosság világnapja 

alkalmából került megrendezésre.  
 

A szervezésnél a következő fontos kritériumoknak tettünk eleget:  

 

      - a helyszínre a belépés mindenki számára akadálymentesen megtörtént,  
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- a fogyasztás és a kiszolgálás mindenki számára rugalmasan lezajlott,  

- az információk elérhetőek voltak - ezt a Kosár tulajdonosának, Barcsa Tamásnak rugalmas hozzáállása és a 

munkatársak előzetes érzékenyítése segítette elő,  

- a kísérő nélkül érkező sorstársaknak sem kellett aggódniuk, ugyanis közösségi szolgálatot végző önkéntes 

diákok fogadták a betérő vendégeket, és segítették őket,  

- a beérkezőket családias hangulatban fogadtuk welcome drink-kel és apró meglepetésekkel,  

- s ami legfontosabb: színvonalas műsor várta az érdeklődőket. 
 

Az est két házigazdája dr. Nagyné Berke Mónika és Puskás Anett voltak.  

Köszöntőt mondott dr. Szabóné Bokis Edina az Alapítvány elnöke és dr. 

Nagy Sándor az Egyesület elnöke. 

A program OPERETTGÁLÁVAL vette 

kezdetét, „Száz éves a Csárdáskirálynő” 

címmel.  

A műsort a Vakbarát Alapítvány 

támogatásával látássérült előadók 

prezentálták.  

Felléptek: Dénes Dóra - ének, Fabók Judit - ének, Farkas Péter - ének, 

Kisnémedi Varga Pál - ének; Zenei kíséret: Balázs Levente - zongora, 

Geszti Eszter - fuvola, Kamrás Sándor - bőgő, Németh Dávid - dob, 

Némethné Berta Edina – hegedű konferanszié, Németh Tamás zongora.   
Az operett előadás után rövid szünet következett, majd SLÁGERESTTEL folytatódott a program. Végül az 

éjszaka könnyűzenei blokkal folytatódott, Juhász Gyula közreműködésével. 

A több mint 100 vendég remekül érezte magát, együtt éltük át az egyenlő esélyekkel történő 

kikapcsolódást. 

Köszönjük mindenkinek a közreműködést, aki hozzájárult az est színvonalas megvalósításához! 

Puskás Anett /a Ki-látó Ifjúsági Iroda vezetője 
 

Mikulásvárás a Fehér Bot Alapítványnál 
 

2016. december 10.-én, igazi Mikulásvárás történt a Fehér Bot 

Alapítvány és a Hajdú-sansz Nonprofit Kft. szervezésében kis ellátottaik és 

a munkatársak gyermekei számára.  

Közel nyolcvan gyermeket ajándékozott meg a nagyszakállú Télapó. 
A Mikulás jöttét megelőzte egy jó hangulatú interaktív zenés program, Molnár 

Orsi előadóművész, „Teli zsák” című műsora. A gyermekeket is játékba hívó fő 

segéd Orsi, manósegédeket kiválasztva képzeletbeli ajándékokat készített elő a Télapó 

zsákjába. 

Kalapáltak, festegettek és csomagoltak a kis apró kezek, hogy Télapó zsákját 

megtöltsék ajándékokkal. A nagy munka végén egy fergeteges, táncos Manó - bulira is sor került a Görög 

Demeter Művelődési Ház mozi nagytermében.  
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A rénszarvas lányok árgus szemekkel figyelték a manósegédeket a nézőtér sorai között is, így sok finom 

édesség talált gazdára az előkészületek folyamán. Télapóhívó dalok is 

elhangoztak, amit bizonyára meghallott a nagyszakállú, így a „Hull a 

pelyhes…” kezdetű dalra betoppant krampusz segédjével. Sok ügyes, 

bátor gyermek, versekkel, történetekkel és dalokkal kedveskedett a 

Télapónak, majd sor került a várva-várt csomagok kiosztására.  

A Télapó zsákja valóban telis tele volt ajándékokkal, hiszen a produkciók 

hallatán és Orsi főmanó dalai közben is osztogatta az édességeket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kifogyhatatlan teli - zsákjával búcsúzott a Télapó a gyerekektől, megígérve, hogyha jók lesznek, 

jövőre is ellátogat hozzájuk. 

Karcagi Márta/művelődésszervező 
 

 

 

 

   

 

 

 

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt 

kíván Ügyfeleinek a Fehér Bot Alapítvány 

és a Hajdú – sansz Nonprofit Kft. minden dolgozója! 
 
 

Partnerünk: A Fehér Bot Alapítvány által működtetett Ifjúsági Iroda lapja a KI -Látó 

              H A J D Ú S Á G I    S O R S T Á R S A K 

                 A szerkesztőség vezetője: dr. Szabóné Bokis Edina 

Szerkesztő: Karcagi Márta 

A szerkesztőség és a kiadó címe: 

4087 Hajdúdorog, Fogadó u. 3-5. sz. 

Tel/Fax: 06/52 232-313, Mobil telefon: 06/30 825-3040 


