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                                   Kiállításain jártunk 

A Fehér Bot Alapítvány Esélyegyenlőségi klubjának néhány tagjával 

2019. január 23-án, a hajdúnánási Móricz Pál Városi Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény kiállításait tekintettük meg.  

Itt egy nagyszerű időszaki vándorkiállítás volt berendezve, mely 

2019. január elejétől várta a látogatókat „a katonai ruházattól az ünnepi 

viseletekig” címmel.  

Ez jól tükrözte mennyire széles korokat ölelt át a viseletek tekintetében. 

Hat fő kategóriára oszlottak a kiállított ruházatok, viseletek.  A legtöbb 

ruha egyértelműen a huszárkort mutatta be.  

12 huszárezred volt Magyarországon (és további hat 1848-49-ben besorozva). „Minden gyerek 

megtanulja egyszer, hogy kik is voltak a huszárok, és milyen volt a viseletük, de ahogy az évek 

telnek, úgy szép lassan csak annyi marad meg sokakban, hogy: a huszár lóval jár, díszes ruhái 

vannak, és jellemzően bajszos”, - hallhattuk tárlatvezetőnk felvezetését, Majoros Zoltánt. 

„A mentét mindig magával vitte a huszár, mivel sosem tudhatta, hogy mikor lesz hideg, és 

egyébként is önvédelmi funkciója is volt a kabátnak. Sokszor félvállra, vetve hordták, így a 

pajzs szerepét vette át, a balról érkező ellenség kardcsapásai ellen. A huszárok általában jobb 

kézzel kardoztak, ballal fogták a kantárszárat, a bal kéz védelme ezért fontos volt. A dolmány - 

felsőruházat - és a nadrág általában posztóból készült, huszárezredenként jellemzően eltért a 

színük, búzavirágkéktől a piroson át a zöldig. A dolmányra és a nadrágra is sujtásokat varrtak, 

amely sárga, kötélszerű díszítés, komoly védelmi funkcióval. Ha a kard lesújtott, akkor ez a 

zsinórzat védte a huszár testét, ugyanis nem tudta könnyen átszakítani azt. Időnként még 

fémszálat is húztak bele, így erősítve az ellenálló képességét. Minél több volt a sujtás a ruhán, 

annál jobban védett volt a huszár. A főbb, veszélyes pontokra - mint a csukló vagy a comb - 

külön vitézkötéseket varrtak. Emellett kösöntyűt - derékövet - is hordtak, hasonlóan zsinóros  
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anyagból, amely a borda alatti, a lágy hasi részeket is védte. A ruházat színe és díszítettsége 

jelezte egyébként a rangokat is.” - Bocskai öltönyök is jelen voltak, szám szerint négy darab. 

Egy hagyományos fekete férfi és három újító női lila és pasztellszínben.  

 

- „ A Bocskai-ruha a két világháború között alakult ki, mint társasági öltözet. Az 

alapelképzelésben még hétköznapi ruhaként szerepelt, és csak később vált társasági öltözetté. 

Idővel a frakkot és a díszmagyart előíró társasági eseményeken is Bocskait viseltek. 

Mostanában már minden ünnepi eseményen elfogadott a viselése, esküvőkön, diplomaosztókon 

egyaránt. Napjainkra már a választék is megnőtt, úgy színekben, mint stílusban: dupla 

kunkoros, Kazinczy-ujjú, duplakükkös, háromkunkoros, hagyományos, tükröződő”. - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nagyobb egységet jelentett a világháborúk magyar egyenruhái.  

- A „nagy háború” csuka szürke zubbonyai egy monitor legénységi egyenruha és egy 

református tábori lelkipásztori viselet is helyet kapott. A második világháború barnás, zöldes 

posztó egyenruhái domináltak, egy magyar baka, csendőr és egy női vöröskeresztes egyenruha 

reprezentálta a kort”. -   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „Katonaruhák és ünnepi viseletek” c. kiállított anyag után két állandó kiállítást is 

megszemléltünk, mégpedig a Hajdúnánást jellemző „Szalmás” és a paraszti kultúrát bemutató 

„Ekés – földmíves” kiállítás anyagait. 
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A szebbnél-szebb ruhadarabok és az állandó kiállítás anyagai, betekintést adtak egy, egy 

történelmi kor életviteléről, eszközeiről, egyes korok gondolkodásmódjáról. Sok, sok ismerettel 

gazdagodva tértünk haza. 

 

Karcagi Márta /művelődésszervez 
  

Csörgőlabdás érzékenyítés sajátos nevelési igényű diákoknak 

 

2019. február 22.-én, a Debreceni Szakképzési Centrum Povolny Ferenc Szakgimnázium, 

Szakközépiskola, és Szakiskola meghívására a Fehér Bot Alapítvány Ifjúsági Iroda 

csapata csörgőlabdás érzékenyítést tartott az ott tanuló diákoknak.  

A Povolny Ferenc Szakgimnáziumban, több mint 10 szakma 

közül választhatnak a diákok. Többek között olyan szakmákat 

sajátíthatnak el, mint az asztalos, ács, bádogos, bőrtárgy készítő, 

burkoló, csőhálózat szerelő, faipari technikus, festő mázoló, 

kárpitos, kőműves. A szakiskolai képzésben részt vehetnek 

tanulásban akadályozott és sajátos nevelési igényű gyerekek is. 

Sajátos nevelési igény (röviden SNI) orvosilag és pszichológiailag 

nem diagnosztikai kategória, hanem abból a célból bevezetett 

fogalom, hogy az érintett diákok többlet jogosultságot kaphassanak az oktatás területén. Az SNI 

kategóriába olyan gyerekek tartoznak, akik hiperaktivitással, viselkedési zavarral küzdenek, 

vagy szellemi/szervi fogyatékkal élnek. A Szakképzési Centrum minden támogatást megad az 

SNI-s diákoknak, hogy integrált és támogató közegben szakmát és/vagy érettségi bizonyítványt 

szerezhessenek. 

A Fehér Bot Alapítvány Ifjúsági Iroda együttműködési megállapodást kötött az iskolával, 

amely keretén belül, az Ifjúsági Iroda csapata havi rendszerességgel szervez közös programokat 

és klubnapokat az intézmény diákjaival. A közös munkának köszönhetően került 

megrendezésre a csörgőlabdás érzékenyítés is. 

Az iskola sport napján a gyerekek megismerhették és ki is próbálhatták a csörgőlabdát. A 

csörgő labda látássérülteknek szóló parasport. Ez egy olyan labdajáték, ahol minden játékosnak 

be van kötve a szeme és az a cél, hogy az ellenfél kapujába a csörgőket tartalmazó labda 

gurításával gólt szerezzenek. A játékot több lelkes fiú és lány is kipróbálta. A nap végén pedig 

büntető párbajokkal döntötték el a diákok, hogy ki a legkeményebb legény a gáton.  

Hadobás Lilla /Ki-Látó Ifjúsági Iroda 



 4  

HAJDÚSÁGI SORSTÁRSAK 

                                    2019. május 

 
 

FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 
FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS CSOPORT 

 

„Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása”-
FOF2018/22 

 

2018. június 01. - 2019. február 28. között valósítottuk meg a FOF2018/22 „Egyenlő eséllyel a munka 

világába” című pályázati programot. A program a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú 

Nonprofit Kft. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg.  
 

Igényelt és elnyert támogatási összeg: 2 663 404 Ft.   
A pályázati program legfőképpen az Alapítvány eddigi foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásait folytatta, de 

mindig bővítjük a szolgáltatási palettát és új elemként egy érzékenyítő kiadványt is elkészítettünk, valamint 

olyan területeken vállaltunk érzékenyítő tevékenységet, ahol eddig nem próbálkoztunk.  

Amit vállaltunk a program során: 25 fő bevonása, 7 fő elhelyezése nyílt munkaerő piacon, 3 együttműködési 

megállapodás megkötése, 3 új munkáltató bevonása,  érzékenyítések tartása oktatási intézményekben (200 fő). 

Érzékenyítések tartása egészségügyi és önkormányzati dolgozók számára (40-40 fő), kiadvány készítése 

az érzékenyítésekkel kapcsolatban (200 példány), 3 hirdetés megjelentetése, szórólapok, plakátok készítése,  

2 rendezvény megtartása (munkáltatói fórum, információs nap).  

 

Minden vállalt indikátorszám maximálisan teljesült, sőt még túl is teljesítettünk néhányat. Több új munkáltatói 

kapcsolatot alakítottunk ki, 11 főt sikerült nyílt munkaerő piaci munkáltatónál elhelyeznünk. 

A programban elkészült kiadványt használjuk a folyamatosan biztosított érzékenyítő foglalkozásainkon.  

A kiadvány megtalálható a Fehér Bot Alapítvány honlapján is. 

A program befejezésével azt tapasztaltuk, hogy a szolgáltatásra szükség van, a zárással egy időben kiírásra 

került a FOF2019-es pályázati program is, melyet 2019. április 16-án be is adtunk, ennek elbírálása jelenleg 

folyamatban van.  

 

                                                           Szabó Krisztina/ a Fehér Bot Alapítvány munkatársa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A program a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 

és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg. 
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„Adj egy ötöst!” Egyenlő esélyekkel az oktatásban 

 

A Fehér Bot Alapítvány KI-LÁTÓ Ifjúsági 

Irodájának munkatársai másodjára vettek részt a 

DSZC Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolájának 

projektjében.  

Az „Adj egy ötöst!” elnevezésű kezdeményezés célja, 

hogy az integrációt és az inklúziót támogassa, valamint az, 

hogy felhívja a figyelmet az integrált oktatásban rejlő még 

kiaknázatlan lehetőségekre. Az elmúlt években egyre több 

fogyatékossággal élő diák vesz részt nem speciális oktatásban, vagyis elég erőt és bátorságot 

éreznek magukban ahhoz, hogy ép társaikkal együtt tanuljanak, és elérjék egyéni sikereiket. 

A tanulás során azonban felmerülhetnek olyan akadályok, amelyekre a pedagógusok nem 

minden esetben vannak felkészülve, illetve a beilleszkedés is sok kihívást rejthet magában.  
 

Az „Adj egy ötöst!” kezdeményezés ezért olyan iskolák diákjainak és tanárainak közösen 

megtervezett programjait támogatja, amelyek bemutatják és megtanítják, hogy hogyan lehet a 

fogyatékossággal élő hallgatók mindennapjait, tanulásban való előrehaladását, valamint 

beilleszkedését, szociális fejlődését segíteni. 

Idén március hatodikán az alapítvány hat résztvevővel működött együtt az iskola programjában. 

Két hallássérült, három látássérült és egy mozgássérült munkatársunk vett részt az egész napos 

programban. Az iskola gyógypedagógusával már előzetesen kidolgozott program olyan játékos 

feladatokat kínált, amelyekben a fogyatékossággal élők együtt vesznek részt ép társaikkal. Ez 

azért nagyon fontos, mert így az iskola diákjai megtanulhatták, hogy hogyan tudnak segíteni 

különböző fogyatékossági típussal élő társaiknak, és a gyakorlatban is alkalmazhatták az 

elméletben elsajátítottakat. Kiemelkedően fontos még az is, hogy a fogyatékossággal élő 

munkatársaink még egyénileg is ki tudták fejezni, hogy mire, milyen segítési módra van 

szükségük ahhoz, hogy teljes értékű személyként vehessenek részt a csapatjátékokban, tehát 

kommunikációval tették zökkenőmentessé a közös munkát. 

Az előre akadálymentesített csapatjátékok, mint az – Activity - , és a – csörgőlabda -, minden 

résztvevő számára szórakoztató tanulási lehetőséget biztosítottak, hiszen játék közben 

megismerték egymást a résztvevők, oldottan és nyitottan kommunikáltak egymással. 

Mind az iskola diákjai és pedagógusai, mind pedig munkatársaink elégedettek a programmal, a 

hangulat remek volt és örömmel vettünk részt egy a jövőbeli fejlődést támogató 

kezdeményezésben.  
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A diákok visszajelzései alapján elmondható, hogy nagyon sokat tanultak, nyitottabbá és 

elfogadóbbá váltak fogyatékossággal élő társaik iránt. A jövőben is szívesen működünk 

együtt az iskola diákjaival és pedagógusaival, hiszen kapcsolatunk már évek óta fennál, és 

újabb és újabb közös projektekkel építjük azt. Örömmel tölt el bennünket, amikor a 

közös cél érdekében kiváló szakemberekkel működhetünk együtt, és érdemben tudunk 

hatni a társadalom fejlődésére. 

 

Gellér Zsuzsanna/ KI-LÁTÓ Ifjúsági Iroda 
 

Munkavállalói Fórum Hajdúdorogon 

 

A Fehér Bot Alapítvány és a Hajdú-Sansz Nonprofit Kft. 

vezetősége, Munkavállalói Közösség Gyűlésére és Nőnapi 

köszöntőre hívta 2019. március 8-án munkavállalóit a 

hajdúdorogi Görög Demeter Művelődési Ház mozi épületébe. 

 

KÖZÖSSÉGI GYŰLÉS LEVEZETŐJE: dr. Szabó Tamás volt. 

 

A Fórum napirendi pontjai a következők 

voltak:  
1. Köszöntő 

2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők 

megválasztása 

3. Tájékoztatás a szervezetek éves 

működéséről 

4. Bodó Erzsébet ismertette az Esélyegyenlőségi terv 2018 évi értékelését illetve 2019 évi 

esélyegyenlőségi tervet a Fehér Bot Alapítványnál 

5. Szabó Krisztina ismertette a Környezeti fenntarthatósági ismereteket az alapítványnál 

6. Üzemi tanács beszámolója a Fehér Bot Alapítványnál valamint a Hajdú Sansz Nonprofit 

Kft. üzemi megbízottjának beszámolója 

7. Munkavállalói kérdések, vélemények 

8. Egyebek 

 

A délelőtt programját a hajdúdorogi „Szivárvány 

Hagyományőrző Egyesület” meglepetés műsora színesítette. 

 

 

 

Tihanicsné Helmeczi Anett/ a Fehér Bot Alapítvány  
és a Hajdú-Sansz Nonprofit Kft. munkatársa 
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Költészetnapi rendezvény Debrecenben 

 

A Gábor József Kulturális Alapítvány, a Fehér Bot Alapítvány 

és a debreceni Méliusz Könyvtár Újkerti Fiókkönyvtára 2019. 

április 16-án rendezte meg a Költészet napja alkalmából 

„Regélő régió” vers, próza és mesemondó versenyét a Hajdú-

Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sorstársak illetve a Dr. 

Kettesy Aladár Általános Iskola diákjai körében.  

 

A költészet napját József Attila születésnapjára emlékezvén 

1964 óta minden évben április hónapban ünnepeljük Magyarországon.  

Ilyenkor könyvbemutatók, költőtalálkozók, irodalmi előadóestek, vetélkedők zajlanak 

országszerte.  Diákok és felnőttek egyaránt nagy lelkesedéssel készültek a különböző 

rendezvényekre, könyvtárakban, művelődési házakban, múzeumokban, iskolákban egyaránt. 

Már tízedik alkalommal rendeztünk mi is, vers, mese és prózamondó versenyt a 

Költészet Napja alkalmából, hogy a látássérültek maguk is megmutathassák szeretetüket az 

irodalmi alkotások iránt. 

Ebben az évben Ady Endrére is emlékeztünk, hiszen 100 évvel ezelőtt hunyt el.  

Emlékeztünk, nem csak József Attilára, Ady Endrére, hanem legfőképpen névadónkra, 

id. Gábor Józsefre is. Ő a XX. sz. egyik jeles irodalmár képviselője volt, a vakok és 

gyengénlátók irodalommal foglalkozó táborát erősítette, s hazánk első vak gyógypedagógusa is 

volt egyben.  

Egy másik nagy személyiségre is emlékeztünk, mégpedig arra az emberre, aki a Gábor József 

Alapítványt is megálmodta és létrehozta fiával együtt, Dr. Szabó Miklósra, a Fehér Bot 

Alapítvány néhai elnökére. 

Öt diák és hat felnőtt mutatkozott be a közel hatvanfős közönségnek, akik 

megtisztelték ezt a jeles rendezvényt érdeklődésükkel. 

A zsűri tagjai (- Gergelyné Bruckner Enikő, a Beregszászi 

Pál Szakgimnázium és Szakközépiskola irodalom szakos 

tanára, - Nyúl Imre, a Beregszászi Pál Szakgimnázium és 

Szakközépiskola nyugalmazott pedagógusa, helytörténeti 

kutató és Papp József, Kós Károly, -Podmaniczky és 

Csokonai-díjas publicista a zsűri elnöke), mint minden 

alkalommal nehéz döntés előtt állt, amikor rangsorolnia, 

értékelni kellett az elhangzott mese, vers és prózai alkotásokat. A rendezvényt Rózsa 

Dezső, a Gábor József Kulturális Alapítvány kuratóriumának tagja vezette le. 

A tisztelt zsűri a versmondások végén értékelte a gyermekeket és a felnőtteket. Így 

született meg a véső sorrend.  

A gyermekek között két első helyezést osztott ki a zsűri. 

Első helyezett lett: Bagdi Fruzsina, 4. évfolyamos diák (A sün… magyar népmesével) és Deák 

Dóra, 9. évfolyamos diák (Szép Ernő: Várjon…) című nagy sikerű versével. Második helyezést 

ért el: Daróczi Odett, 4. évfolyamos tanuló (Móra Ferenc: A cinege cipője) című verssel.  
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Harmadik helyezett lett: Berkó Erzsébet, 4. évfolyamos diák (Kányádi Sándor: Ha én zápor 

volnék…) című verssel, de szépen teljesített Mlincsek Kiara, 4. évfolyamos tanuló is. 

Köszönet illeti a két felkészítő pedagógus Farkasné 

Zvelihár Bernadette, és Hákli Tímea áldozatos 

munkáját. A fotón a gyermekek és felkészítő 

pedagógusaik láthatóak… 
A felnőttek közül első helyezést ért el: Geriné Jóna 

Ilona, (Bényei József: Zsolozsma töredék) című 

versével. Második lett: Donkó Jenő, (Csokonai Vitéz 

Gizella: A világosság urához) című verssel. 

Harmadik helyezett lett: Lakó Sándor, (Szép Zoltán: a 

Vakvezetőhöz) című verssel. 

Külön díjat kapott Szuromi Sándorné, (A magány…) című saját versével.  

 

A fotókon a felnőtt szavalók láthatóak… 

 

A felnőttek között szavalt még Szabó Piroska, aki (Ady Endre: Őrizem a szemed) című versét 

hozta el és Molnár Mária, (Rózsa Dezső: Barátaimnak) című versét adta elő. 

Minden résztvevőnek gratulálunk teljesítményükhöz, hiszen gyermek és felnőtt látássérült 

sorstársak egyaránt megmutatták a költészet színes világát, sokszínűségét. Hangulatokat, 

érzéseket közvetítettek, méltóképpen adták át az általuk választott költeményekkel a versek, az 

irodalmi alkotások iránti szeretetüket. Karcagi Márta /kuratóriumi tag 
  

„Mutasd meg magad! Kulturális Fesztivál az Esélyegyenlőség jegyében Hajdúdorogon 

 

 

 

2019. május 04-én, a hajdúdorogi Mészáros Károly Városi 

Könyvtárban rendezte meg vándorkiállítását "Tapintható 

valóság" címmel a Ver – deco Művészeti Kör és Alkotó 

Egyesület a Fehér Bot Alapítvány közreműködésével. 
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A tapintható tárlat a "Mutasd meg magad!" Kulturális Fesztivál egyik állomása volt, 

melyet Csige Tamás, Hajdúdorog Város Polgármestere nyitott meg. Nem ez az első „kézzel 

fogható” kiállítás, melynek otthont adott a Mészáros Károly 

Könyvtár, hiszen 2016-ban is, alapítványunk 20 éves 

fennállásának ünnepén is rendeztünk hasonló tapintható tárlatot, 

hogy látássérült ügyfeleink kezük az, az ujjaik tapintásával 

érzékelhessék a képzőművészek gondolat és formavilágát. Dr. 

Szabó Miklós, néhai elnökünk szavaival élve, -„ezek a 

kiállítások olyan kezdeményezések, rendezvények, amelyek a 

művészetek akadálymentesítéséhez nagyban hozzájárulnak”. 

Közel húsz alkotó 3D-s textilképeit láthatta, - tapinthatta - a 

nagyérdemű közönség, hiszen olyan technikákat alkalmaztak a 

képzőművészek, amik látók és látássérült emberek számára is szín 

és formavilágával lenyűgözőek. 

Veress Gabriella, a Ver – deco 

Művészeti Kör és Alkotó Egyesület 

elnöke megnyitó beszédében 

kifejtette, hogy ezt a vándorkiállítást kifejezetten vak és 

gyengénlátó embertársaik tiszteletére hozták létre, mely 

alkotásokat az ország számos városában és külföldön is szeretnék 

kiállítani, „láttatni”, hogy minél több emberhez eljusson az általuk 

képviselt üzenet. "Lelkemből lelkednek adom, hogy érezd, mit szívem üzen neked! S finom 

ujjaiddal tapintva, szívedhez eljut az üzenet! Bár nem láthatod, mit a vászonra festek, de érzed 

a formákat, íveket, s a rád borult sötétségben már te is látod a sok szeretet fényt, mely árad 

tőlem, neked!" (Veress Gabriella). A megnyitón közreműködött még Gulyás Gerda, a Szent 

Bazil Görögkatolikus Általános Iskola 8. o. tanulója, „Rózsa Dezső, látássérült költő: Ha 

már a szemednek nincs fénye” című versével. 
2019. május 04-én, a "Mutasd meg magad!" Kulturális 

Fesztivál az Esélyegyenlőség jegyében című rendezvény 

második helyszíne a hajdúdorogi Görög Demeter Művelődési 

Ház mozi nagyterme volt. Ezt a rendezvényt Czifráné dr. 

Urgyán Ilona, Hajdúdorog Város Jegyzőasszonya nyitotta meg. 

Két meglepetésvendég is közreműködött a Fesztivál jó 

hangulatának megteremtésében, - Irda Risdiarti, Indonéz 

táncművész és - Gábor Péter, operett és musical színész a Ver – 

deco Művészeti Kör és Alkotó Egyesület vendégművészei.  
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Sorstársaink produkciói is nagy sikert arattak a közönség köreiben, hiszen különböző 

műfajokban mutatták meg tehetségüket: vers, humor, tánc és ének kategóriákban. Láthattuk a 

színpadon a Fehér Bot Alapítvány, Fejlesztő Foglalkoztató, „Fehér rózsák” csoportjának 

fergeteges cigánytánc show - ját, a tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola, Éltes Mátyás Iskola enyhe értelmi fogyatékos tanulóinak 

látványszínházi produkcióját. Hallhattuk Molnár Mária, Szuromi Sándorné és Szabó  

Piroska szavalatait, majd Kéri János tangóharmonikázását, Kéri Jánosné énekes 

produkcióját. Remek hangulatot varázsoltak a hajdúnánási Segítséggel Élők Alapítvány 

fiataljai is humoros jelenetükkel, ének és tánc produkcióikkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fotókon a szereplők láthatóak… 

 

Köszönet minden csoportnak és fellépőnek a csodálatos műsorért, amit a szervezők 

emléklappal és egy szép kerámia plakettel jutalmaztak. 

 

Karcagi Márta / művelődésszervező 
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Álompárok kerestetnek!  

 

Egy különleges nyílt nap fogyatékos embereknek  

 

Sajtóközlemény 

 

Hajdúdorog, 2019. május 16-23. – A Salva Vita Alapítvány a Fehér Bot Alapítvánnyal és több más 

szervezettel együttműködve idén május 16. és május 23. között szervezi meg hazánkban a „Neked MUNKA, 

nekem ÁLOM” napot. A már több éve sikeresen működő program idén is Budapesten és az ország minden 

megyéjében megrendezésre kerül.  

E különleges nyílt nap célja, hogy a jelentkező fogyatékossággal élő emberek megismerhessék azt a 

munkahelyet, munkakört, amiről mindig is álmodtak. A program előkészítése már zajlik, az Alapítvány várja a 

programra nyitott munkáltatók és az érdeklődő fogyatékos emberek jelentkezését.  

A program Írországban már évek óta sikeresen működik „Job Shadow Day” elnevezéssel, amely napon a 

dolgozni vágyó fogyatékos emberek kipróbálhatják magukat „álommunkájukban”. Több éve Európa több 

országában is megrendezésre került ez az érzékenyítő program, több országban DUOday néven meghirdetve. 

A programba bekapcsolódó munkáltatók esetében nem csak a cég mutatkozik be az érdeklődő fogyatékos 

embereknek, hanem mindig egy-egy konkrét munkakört ellátó munkavállaló, egy házigazda is. Ő fogadja a 

fogyatékos munkavállalót, aki az ő munkanapját követheti nyomon. Reményeink szerint ezen a napon a napi 

rutin mellett különböző érdekes, különleges tevékenységekbe is betekinthetnek majd a szerencsés résztvevők. 

Tapasztalt mentorok kísérik a munkahelyekre a résztvevőket, majd a helyszínen egész nap hozzáértő támogatást 

biztosítanak.  

Bízunk abban, hogy sokan jelentkeznek a programra, és még többekhez eljut majd a „Neked MUNKA, nekem 

ÁLOM” Nap híre. Bár ennek a nyílt napnak nem célja, hogy konkrét állásajánlatok szülessenek, mégis újabb 

mérföldkövet jelenthet a fogyatékos emberek megismerésében, elfogadásában, elősegítheti, hogy közülük egyre 

többen tudjanak a nyílt munkaerő-piacon elhelyezkedni.  

 

A programra a Fehér Bot Alapítvány irodáiban lehet jelentkezni.  

 

 

4087 Hajdúdorog, Fogadó u. 3-5.                                                                                                                                                   

Szabó Krisztina                                                                          

Fehér Bot Alapítvány                                                                 

0630-825-3038                              

               

            

A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. támogatja. Pályázat kódja: FOG2018-II/1; Szerződésszám: 484/4/2019: 
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                                         FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 

                                    ÉSZAK- HAJDÚSÁGI TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 

                                     4087 HAJDÚDOROG, FOGADÓ ÚT 3- 5. 

                                            TEL.: 52/572-021; 30/825-30-40;   

E-mail: eszakhajdusagi@gmail.com, titkarsag@feherbot.hu 
 

Szépművészeti Múzeum – Vajdahunyad Vára 

BUDAPESTI KIRÁNDULÁS  MEGHÍVÓ 

2019. június 21. (péntek) 

Terveink szerint 1 buszt indítunk (51 fővel),  

Molnár Attila autóbuszával, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás érintésével. 

Kirándulás költsége 3800 Ft./ fő,  ami tartalmazza  

az idegenvezetői díjakat is. 

  Fizetés határideje: 2019. június 14. 

 Autóbusz indulások: 

 Hajdúböszörmény (Erdélyi utca, Varga kocsma, Baltazár út, Kálvin tér, Tyúk piac; Fazekas Gábor Idősek 

Otthona ) reggel  06: 00 órakor 

 Hajdúdorog ( Márka presszó, Nánási úti parkoló) reggel 06:35 órakor 

 Hajdúnánás (Dorogi utca, régi Profi parkoló,) reggel  6:50 órakor. 

 

A nap programjai: 

 A Szépművészeti Múzeum megtekintése: 10:30 órától két csoportban idegenvezetőkkel (Európai 

művészet 1250-1600 között), majd az egyiptomi és antik gyűjteményt illetve a Román csarnokot kis 

csoportokban fakultatívan. 

 Vajdahunyad Vára – Magyar Mezőgazdasági Múzeum megtekintése: 14:00 órától, szintén két 

csoportban idegenvezetőkkel (a Mezőgazdaság története Magyarországon című kiállítás) illeteve a többi 

kiállított terület megtekintése fakultatívan. 
 

A visszautazás időpontja kb.: 16 óra körül lesz. 

Jelentkezés: A Támogató Szolgálatatok irodáiban és munkatársainál 

 

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 

 

                                                                                                   dr. Szabóné Bokis Edina                                             

                                                                a Fehér Bot Alapítvány elnöke - Szolgálatvezető                                                  

 

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 

mailto:eszakhajdusagi@gmail.com
mailto:titkarsag@feherbot.hu

