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Vakvezető kutyás szemléletformálás 
 

2022. július 26-án, ismét kutya jó dolgunk volt, hiszen a Vit-Active Egyesülettel 

karöltve a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó 

Lőrinc Tagintézményében jártunk a kutyás tábor második csapatánál.  

Bár nagyon meleg volt, Cooper vakvezető kutyus (az MVGYOSZ tulajdona) nagyon örült az 

előzőleg megismert kutya barátoknak és hatalmasakat játszott és szaglászott velük. 

Természetesen a látogatás célja a vakvezető kutyás szemléletformálás volt, ami ezúttal sem 

maradt el. Beszélgettünk a kutyákról, segítő kutyákról, ezen belül is a vakvezető kutyákról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyerekek többek között megtudhatták, hogyan lehet felismerni egy vakvezető kutyás párost, 

mit nem szabad tenni, ha ilyen párossal találkoznak, hová mehet be egy látássérült a vakvezető 

kutyával. A részt vevő gyerekek nagyon okosak és érdeklődőek voltak. Sok jó kérdés és válasz 

hangzott el, aminek nagyon örültünk. 

2022. augusztus 09-én, csuda jó időben ismét csuda jó napot töltöttünk a 

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc 

Tagintézményének kutyás táborában.  

 

https://www.facebook.com/vitactivese/?__cft__%5b0%5d=AZVkK2V6twG2PypteGxHF0CZzz4G-uZzybbVNa0tunHMzZMPPhDQ05crT4aURVI1TbDyxCXoD6LgkyRR83DGkKtzzBR7DXpe9KX-SWvsD4L1yOxA8wBgR91RquXgoczLvxCAEn4ocs389XYjxecSP-CEkmTWt7_Dj2DXft7CBLYlFAS5cumiIbUr0Nxr_FMRbodgMj8UH8VnsACoQTigwirpNHV9xqXR98aRPwuSxYuNjnqkSKbfIBCQd9kJdMsWfqsbiyU2rL5FOJN1ZSA2bWJD&__tn__=kK-R
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Kedden, a Vit-Active Egyesülettel együtt ismételten kutyás táborban jártunk. Cooper, a csoki 

labrador vakvezető kutyus (az MVGYOSZ tulajdona) segítségével kutyás szemléletformáló 

foglalkozást tartottunk. A csaknem harminc résztvevő gyerkőccel nagyon sok mindenről 

beszélgettünk: kutyákról és segítő kutyákról, a látássérültek mindennapjairól és persze Cooper 

is megmutathatta, mit is tud egy kiképzett vakvezető kutyus. 

Kedves, empatikus és okos gyerekekkel találkoztunk, így öröm volt velük beszélgetni és 

számukra előadást tartani. 

Nagyon szépen köszönjük a meghívást Dr. Fekete Szilviának. Köszönjük szépen az egész 

tábor sorozat alatt felénk irányuló hatalmas szeretetet és elfogadást, a gyerekek és felnőttek 

segítő készségét és empátiáját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatalmas élmény volt veletek lenni és veletek, tőletek tanulni. Cooper pedig hálásan 

köszöni a sok simit, dögönyözést és ölelést, amit a tábor során kapott. 

2022. augusztus 12-én, Cooper vakvezető kutyus (az MVGYOSZ tulajdona), egyik 

kedvenc kétlábú haverja, Csaba és én, (dr. Petrus Anna) ismét egy szívünknek nagyon 

kedves helyre, a nyíregyházi Állatbarát Alapítványhoz látogattunk. Célunk nem volt más, 

mint hogy a Vit-Active Egyesülettel közösen kutyás szemléletformáló foglalkozást 

tartsunk a résztvevő gyerkőcöknek az utolsó turnus utolsó napján. 
Mint mindig kedves, okos gyerekek és összességében empatikus közösség fogadott 

minket, amiért most is hálásak vagyunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sok mindenről beszélgettünk és talán a foglalkozás végére a gyerekek is kinyíltak kicsit. 

Cooper pedig az őt folyamatosan érő ingerek (kutya szagok és hangok, macskák folyamatos 

járkálása) ellenére is példásan viselkedett és végezte el azt a pár feladatot, amit a 

rendelkezésünkre álló kis helyen meg tudtunk mutatni.  

Nagyon hálásak vagyunk és szívből köszönjük Novák Évinek a meghívást, az 

Alapítvány minden dolgozójának a minden alkalommal nyújtott segítséget. 

https://www.facebook.com/vitactivese/?__cft__%5b0%5d=AZVvCRQ-f4tZI1f0xqf6l94vp6xAWCe3a9fMfPOnyIL3BlGonS56RevoPy2gPDnZPM8_bz5YBlEexmfNxxqSq9GL9qljTcdooTIzPuc_nH98BHrY1T4XXHNUbWvDYB7-ZzuQcDfzvCv2WCXMkzyIUs3sR6ltJSKQ2cyh11L3SzYqHBaYdOgcvI1sWDbITk2DHVpy0N0rL4cAe4co-j7Q8OkyDCCIKa7pXswGUFz6iOfwpYEwn-vWp1wbmqEHXS3_wuA3f1LIeM8ym0bzBE7Dgwt0njVN-La9-xo0iYrpsa6cOQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/vitactivese/?__cft__%5b0%5d=AZVApX7N2N4DZTBx8uRUZfyRB3diFlHEQPntEGUFuppfxV5QAWTbIMnsjgE2ppRd6JIyc2ZOsIp23ag8GZaVhNDZzgpaVvDxB4mQZCpN_yhtumjberJLSNdV2XtB6dSZBkN5XSJTDQFhSeB0kLbmtfobbdif0R0Cq2fpzYh6wupbux6bXYKW1meRxTWWuKGXG89ImHUIxdcaZxulyrZzCFwbwBE_RrTDp70yqcPHdYSuhsztcSV32MrUCVkTWQEmCQ8EtU3IGjHsRKDViJnZYyj8&__tn__=kK-R
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Szívből köszönjük továbbá a résztvevő gyerekek aktivitását, a sok, sok jó kérdést és még 

jobb választ. Köszönjük, hogy veletek, közöttetek lehettünk. 

 

dr. Petrus Anna /a Fehér Bot Alapítvány munkatársa 
 

Veterán motorok kiállítás Hajdúnánáson 
 

2022. szeptember 07-én, a hajdúnánási Móricz Pál Városi 

Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény kiállító termében 

Becske Imre úr motorgyűjteményét tekintettük meg a Fehér 

Bot Alapítvány Támogatott Lakhatás lakóival. 

Ez a veterán motorgyűjtemény kiállítás egy nagyszabású 

rendezvény, nevezetesen a Motor-Rock Weekend nánási 

rendezvény egyik állomása volt. A felvonultatott régi motorok egészen a 1930-as évektől az 

1990-es évekig adott betekintést a látogatóknak egy rövid 50-60 év időintervallumában. 

 

Érdekes volt látni azokat a régi járműveket, amik már akkor léteztek, mikor még az 

idelátogatók talán még nem is éltek. A vitrinekben régi alkatrészek, forgalmi engedélyek, kicsi 

makettek, sisakok kaptak helyet a gyűjtőtől. Ezek szinte egy időutazás dokumentumai voltak, 

míg a falakon sok, sok régi fotó és plakát hirdette az akkor még frissen gyártott motorok 

reklámját, vételi lehetőséget biztosítva a korabeli érdeklődőknek. 

 

Ez a kiállítás élményt és betekintést nyújt minden korosztálynak, hisz az idősebbeknek régi 

emlékeket idéz fel, míg a fiatal korosztálynak az újdonság varázsával mutatja meg a régi 

veterán motorok történetiségét, fejlődését a 90-es évekig. 
  

Karcagi Márta /művelődésszervező 
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Nyertes pályázatok 

Újabb sikerek 

 

 

 

A Fehér Bot Alapítvány elnyerte 

a Családbarát munkahely minősítést. 

 

 

 

 

 

 

A TAMUTO2022 pályázaton elnyertünk 

9.000.000-Ft. pályázati támogatást, melyből újabb 

mikrobuszt fogunk beszerzni, hogy a 

szolgáltatásnyújtás folyamatos és minőségibb 

legyen a fogyatékossággal élő 

ellátottaink számára. Köszönjük az NSZI 

támogatását! 
 

„Tapintható Univerzum” kiállítás Hajdúböszörményben 
 

A „Tapintható Univerzum” kiállítás és rajz-és művészeti pályázat a 

Szabadhajdú Nonprofit Kft. és Hajdúsági Csillagászati Egyesület 

szervezésében valósult meg. A tárlatot a Bakonyi Csillagászati 

Egyesület álmodta meg és hozta el Hajdúböszörménybe. A hallható és 

tapintható interaktív program célja, hogy általa a vakok és 

gyengénlátók illetve az ép látók számára is elérhetővé tegyék az 

univerzum csodáit.  
 

A modellek segítségével a Bakonyi Csillagászati Egyesület tagjai nagy odaadással és 

szakértelemmel részletesen bemutatták saját bolygórendszerünket, a - Naprendszert. A kiállítás 

összesen 77 3D nyomtatással előállított makettből áll, ami 46 égitestet mutat be azok érdekes 

felszínformáival együtt (nagyobb kráterek, vulkánok, kanyonok) Braille írással is ellátva. A 

nyomtatott elemek mellé további 9  egyedileg készített, kézzel formázott modell is került. 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/amatorcsillagaszokhbcsop?__cft__%5b0%5d=AZUW9orZG-C26wU7oW0I6d8y0kBfAKXwH20EuRsyGX2YTihJBErY6fRJzpZ9MBEqbeVqC6RVui6VScESO7bGSJb3oRJmiaourZvym_pwXlDzA1ToakEp1ZzPDkHC9qaihD4f6TWy66yxnsruQRhWCAz_ds85yq3nksMCjgmt1_N2oQ&__tn__=-%5dK-R
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Az összesen 86 modell mellett három darab valódi meteoritot (közöttük a legnagyobb 3,5 kg. -

os és egy becsapódások során képződő úgynevezett – tektitet) - is megtapogathattak az 

idelátogatók. A makettekhez tartozó hanganyagok maximális élvezéséhez NFC vagy QR-kód 

olvasására alkalmas okos telefont is használhattak az érdeklődők. 

A program érdekessége, hogy látók és látássérültek egyformán élvezhették az itt kiállított 

anyagot. 

 

A „Tapintható Univerzum” kiállítás szeptember 10. - én, 9 órától volt megtekinthető a 

hajdúböszörményi  Sillye Gábor Művelődési Központban egy rajz és művészeti kiállítással 

egybekötve, amit a gyermekek körében hirdettek meg. -Vajon, ők hogyan „látják” (előzetes 

ismereteik alapján), illetve hogyan képzelik el az UNIVERZUMOT…- 

 

Az egész napos program során, a város főterén elültették az első magyar űrhajós, - Farkas 

Bertalan emlékfáját, - mely eseményen a dandártábornok személyesen vett részt Dr. Tiba 

István, országgyűlési képviselővel.  

 

Ezt megelőzően a rajzpályázat kiállításának ifjú nyerteseit is ő üdvözölhette személyesen, majd 

dedikálta „ A csillagok útján” című könyvét. 

 

Nagy megtiszteltetés volt ez a városnak és az idelátogatóknak, hisz nem mindennapi 

élményekben részesülhettek. Köszönet a szervezőknek, támogatóknak és a lebonyolítóknak, 

hisz talán a világon egyedül álló interaktív kiállítási anyagot hozott el a Bakonyi 

Csillagászati Egyesület, ami igazán a látó és látássérült emberek számára is tapintható, 

kézzel fogható volt. 
 

Karcagi Márta /művelődésszervező 
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II. Hajdúdorogi Ízlelő „a Hajdú hagyományok nyomában” 
 

A 2022. szeptember 17-én, 35 főzőcsapat részvételével rendezte meg Hajdúdorog város a 

II. Hajdúdorogi Ízlelő gasztrokulturális napot a Hajdúdorogi Strandfürdő területén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiváló hangulatban zajló versenyen szebbnél szebb standokat állítottak össze a baráti 

társaságok, intézmények, vállalkozások, így közöttük a Fehér Bot Alapítvány is.  

A zsűrizésben Baráthné Judit népi ízőrző és Varga Izabella színművésznő mellett Horváth 

Zoltán, Hajdúdorog polgármestere is részt vett. Most sem volt könnyű helyzetben a tisztelt 

zsűri, hiszen idén is sok - sok finom ételt készítettek a csapatok. 

Az eredményhirdetésen már részt vett Pajna Zoltán, a Megyei Közgyűlés elnöke és Tasi 

Sándor, a HBMO alelnöke is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A főzőverseny I. helyezettje a Fehér Bot Alapítvány csapata lett, akik büszkén vehették át 

az őket megillető díjat és emléklapot, hisz nem csak a finom kecskepörkölt és a túróval díszített 

rakott puliszka, de a standjukon található finomabbnál, finomabb étkek is elkápráztatták a 

tisztelt zsűrit és az odalátogató érdeklődőket. A nyertes csapat győzelméhez 

GRATULÁLUNK! 

Karcagi Márta /művelődésszervező 
 

Fehérbot Nemzetközi napja 
 

A Fehérbot Nemzetközi Napját ünnepeltük 

Hajdúdorogon, Alapítványunk székhelyén az Esélyegyenlőségi 

Házban. 

Elfogadta meghívásunkat Dr. Tiba István országgyűlési 

képviselő úr és köszöntötte a sorstársakat, munkatársakat 

Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere. 
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Polgármester úr köszöntő szavai után, Alapítványunk elnöke dr. Szabóné Bokis Edina 

ünnepi gondolatai hangzottak el. Elnök asszony rámutatott arra, hogy milyen kemény munkát 

folytattak elődeink, akik 26 évvel ezelőtt létrehozták, - mint alapítók és 

kuratóriumi tagok - Alapítványunkat és mi is a jelen nehézségei közepette 

embert próbáló munkát végzünk munkatársainkkal a látássérült és egyéb 

fogyatékossággal élő embertársaink iránt. 

„Névtelen hősök, szorgalmas kezek sora áll mögöttünk, ha végig tekintünk 

alapítványunk történetén”, - hangzott el beszédében, - „ugyanakkor fontos, 

hogy a jelenben is felismerjük és elismerjük az Alapítványunkért tenni akaró 

és tenni tudó munkatársainkat. Büszkék lehetünk elődeinkre és legyünk 

büszkék azokra is, akik minden évben ezen ünnepi alkalommal elismerést kapnak munkájukért, 

amit a fogyatékossággal élő embertársainkért tesznek.”  

Így a 2022-es évben Dr. Szabó Miklós “Emlékplakett” és az alapítvány logójával 

díszített Emléklap kitüntetésben részesült Novák József, a Hajdú-Sansz Humánszolgáltató 

Nonprofit Kft. dolgozója. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novák József, 2013 márciusában kezdte meg munkáját a Fehér Bot Alapítványnál, kezdetben 

karbantartó, később ifjúsági ügyintéző munkakörben.  

A Fehér Bot Alapítványnál töltött évek alatt 2015-ben rehabilitációs nevelő, segítő 

szakképesítést szerzett.  

2017 márciusától a Hajdú-Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft. dolgozója lett.  

Éveken át rehabilitációs mentorként segítette a szervezet munkáját, majd 2020 áprilisától a 

Helen Keller Támogató Szolgálatnál dolgozik, mint terápiás munkatárs. 

A szervezeten belüli szakmai előmenetele is tükrözi sokoldalúságát. Érdeklődése, 

tájékozottsága, szakmai tudása szerteágazó, ami munkavégzésében is megnyilvánul.  

Terápiás munkatársként nem csak hivatalos ügyek intézésében, mindennapi tevékenységek 

segítésében számíthatnak rá a hozzá fordulók, de a munkakörén túlmutatóan akár műszaki 

tudására vagy informatikai ismereteire is számíthatnak a segítséget kérők. 

Rendszeresen részt vett közoktatási intézményekben érzékenyítő foglalkozások szervezésében, 

lebonyolításában, elősegítve ezzel a felnövekvő fiatal generáció látássérültekkel szembeni 

szemléletformálását. 

Munkavégzését türelem, higgadtság, udvariasság, segítőkészség és empátia jellemzi.  

Munkáját ezúton is köszönjük!  
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A kitüntetés átadását követően vendégeink Rózsa Dezső és 

Lakó Sándor látássérült sorstársaink vidám hangulatú zenés - 

beszélgetős műsorát láthatták és hallhatták. Ez a közvetlen 

hangvételű zenés műsor is megmutatta a jelenlévőknek, hogy 

rendezvényeink mennyire nyitottak az ép látó, illetve sorstársi 

közösségeinkhez tartozó embertársaink számára, ami a másság 

elfogadtatását segíti elő társadalmunkban. 

Megmutatta azt is, hogy milyen tehetség rejlik látássérült 

sorstársaink körében, hiszen a költészet és a zene nyelvén váltak közismertté a műsor 

résztvevői, akik már nagyon sok rendezvényünk közreműködői voltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zárásként hagyományainkhoz hűen az emlékezés koszorúi lettek elhelyezve Dr. 

Szabó Miklós, a Fehér Bot Alapítvány néhai elnökének Emléktáblájánál, ahol dr. Szabó 

Tamás emlékezett meg édesapja munkásságáról a jelenlévőknek.  

Koszorút helyeztek el a közvetlen családtagok, illetve Dr. Tiba István, országgyűlési 

képviselő és Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere is. 
 

Karcagi Márta /művelődésszervező 
 

Itt van az ősz, itt van újra… 
 

És ha már ősz, akkor tanítás. Ha pedig suli, akkor 

szemléletformáló órák. 

A múlt héten Vitai Klára, a Vit-Active Egyesület elnöke, 

Cooper, a csoki labrador vakvezető kutyus (az MVGYOSZ 

tulajdona) és én (dr. Petrus Anna) a nagykállói MSZC Budai 

Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium tanulóihoz 

látogattunk. A látogatás célja vakvezető kutyás szemléletformáló foglalkozás tartása volt. 
 

A rendkívül jól sikerült foglalkozáson szó esett 

többek között a fogyatékosságról, a 

fogyatékossággal élő emberekről, közöttük is a 

látássérültekről. Beszélgettünk a látássérültek 

tanulásáról, életüket megkönnyítő 

segédeszközökről, amiket a tanulók ki is 

próbálhattak.  

 

https://www.facebook.com/vitactivese/?__cft__%5b0%5d=AZWOEZvqbaHvhBZVrFWvzOnkc90cKqUsESE81ZfpLhkezYOjvDO1Z9s57on46Bnz7N6SMF6iMNEdSBsY0RtiX2ErQfdvOqVNwKsR3EVQibPx9OVdpZ6lO6S300nfarpcVv0JhRfcKSuV480uRRulJQ4womuaN5ex0Ke9RYDL8HAEInWth1lMi_v0yykNNkq5C-HF1z-8UyKP4DjQNj7doWurvE8zkldFisGV8jbzACa3wY4XTbVDNcbPM4zBiWzJO7RUeot0U4DZIlsHoSpRt9Ya&__tn__=kK-R
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Nagyon sok kérdést kaptunk a mindennapi feladatok elvégzésének mikéntjével, a 

munkavállalással és tanulással kapcsolatosan is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetesen beszélgettünk a vakvezető kutyusokról, az ő szerepükről és feladataikról is, amit 

Cooper segítségével a gyakorlatban is bemutattunk. 

A foglalkozás lezárása és fénypontjaként természetesen végül az elmaradhatatlan Cooper 

simizés következett, aminek Cooper a legnagyobb örömmel vetette alá magát.  

Nagyon szépen köszönjük Szabóné Lipkovics Ildikó Igazgató asszony meghívását és az 

iskola dolgozói és diákjai részéről felénk irányuló sok, sok szeretetet. 
 

Egy szép őszi október kedd délután, ami még nem volt ilyen párás és lucskos, Cooper, a csoki 

labrador vakvezető kutyus (az MVGYOSZ tulajdona) és én (dr. Petrus Anna), 

fogtuk magunkat és a (hamuban sült jutifalatokat) és segítőink segítségével 

ismét felkerekedtünk.  

Úti célunk ezúttal a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnázium volt, ahol első és második osztályos 

gyerkőcöknek tartottunk szemléletformáló foglalkozást. 

Szó volt itt mindenről: - a látássérültek életéről, közlekedéséről és mindennapi 

tevékenységeinek ellátásáról; a vakvezető kutyusokról és az ő munkájukról, 

(tanulmányaikról: arról, hogyan is lesz egy kutyusból képzett vakvezető kutya), és még sok 

minden másról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetesen Cooper-nek sem kellett végig feküdnie, ő is megmutathatta tudományát, amit ő 

mindkét órán igen nagy örömmel fitogtatott is.  

Nagyon sok kedvességet, rengeteg jó kérdést és 

kérdéseinkre kiváló válaszokat kaptunk, aminek 

őszintén örültünk. Az órák végén természetesen a 

Cooper simi sem maradhatott el.  
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Szívből köszönjük a meghívást, a sok, sok segítséget és odafigyelést. Cooper-rel együtt 

bízunk abban, hogy a részt vevő gyerekek sok hasznos tudással gyarapodhattak ezen a 

délutánon. 

dr. Petrus Anna /a Fehér Bot Alapítvány munkatársa 
 

Tűzvédelemi előadás - „Tűzmegelőzés otthonunkban” - címmel 
 

2022. november 09-én, Takács Gábor, a Katasztrófavédelem hajdúnánási 

kirendeltségének munkatársa előadást tartott a lakáson belüli tűzvédelem szabályok 

betartásáról itt Hajdúdorogon a Fehér Bot Alapítvány székhelyén, az Esélyegyenlőségi 

Házban.  

 

Magyarországon a XIX. század közepén alakultak meg az első szervezett tűzoltóságok, de a 

tüzek megelőzése és az általuk okozott károk csökkentése már az első civilizációk kialakulása 

óta alapvető érdeke volt az embernek. 

A közbiztonság meghatározó, szerves részeként működő tűzvédelem célja, hogy a jogszabályok 

és szabványok segítségével a valós élet valós problémáira nyújtson megfelelő megoldási 

lehetőségeket. Továbbá feladata az, hogy a tűzvédelmi szabályok következetes betartatásával és 

betartatásával védje az állampolgárokat, teremtse meg a tüzek oltását célzó hatékony 

beavatkozás feltételeit, és mindeközben biztosítsa a beavatkozó állomány alapvető biztonságát 

is. E célok elérése érdekében: 

 a tűzmegelőzés terén megalapozott, hatékony és ügyfélközpontú hatósági, szakhatósági, 

piacfelügyeleti, tájékoztatási tevékenységet, 

 a tűzoltói események (tűzesetek, balesetek, egyéb kárelhárítás) során a gyors, hatékony, 

biztonságos beavatkozást, 

 a tűzvizsgálatok lefolytatásakor precíz, 

minden részletre kiterjedő, a 

megelőzés és beavatkozás területén is 

használható következtetések 

levonására alkalmas munkát kívánnak 

megvalósítani. 

Ezekről a szabályokról és elvekről beszélt 

a hallgatóságnak szemléletes előadásában az előadó. 

Kitért főként a tűzvédelemre, különös tekintettel az épületeken, lakásokon belül 

megtörtént káreseményekre, a - tűzmegelőzés otthonunkban… - címmel. 
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A tűzvédelemről: 

 A tűzvédelem egy olyan közfeladat, amelynek megszervezése minden társadalomban 

szükséges. 2012. január 01-től ezt a közfeladatot Magyarországon ismét az állam végzi. 

 A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat, jogokat illetve kötelezettségeket a tűz elleni 

védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény és 

végrehajtási rendeletei szabályozzák. 

 A tűzvédelem a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, 

valamint ezen feladatok feltételeinek a biztosítását jelenti. 

 A tűzmegelőzés a tüzek keletkezésének megelőzését, továbbterjedésének 

megakadályozását, illetve a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítását szolgáló hatósági 

tevékenység. 

 A tűzoltási feladatok közé a személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az 

anyagi javak védelme, a tűz eloltása, a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, 

valamint a tűz közvetlen veszélyének az elhárítása tartozik. 

 A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló 

tűzvédelmi hatósági tevékenység. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Felhívta a jelenlévők figyelmét az előadó, az esetleges tűzesemények bekövetkeztével a 

higgadt magatartásra, gyors cselekvőképességre, tűzoltó készülék használatára és a 112-es 

telefonszám gyors hívására is. 
 

Gyarmatiné Bata Alíz /a Fehér Bot Alapítvány munkatársa 
 

Disznótor a tanyán 
 

Hagyományos DISZNÓTORT rendezett a Fehér Bot 

Alapítvány 2022. 11. 12-én a Szociális 

Munka Napján, a Fehér Bot 

Alapítvány és a Hajdú Sansz 

Nonprofit Kft. tanyáján. 

Sertés Rezsőnek annyi volt… 

A bátorságmerítés – (fogó pálinka) elfogyasztása után, jöhetett a feldolgozás, 

majd egy hagyományt követő disznótoros reggeli, a jól ismert - hagymás vér. 

Az esemény, ragyogó napsütéses időben, jó hangulatban zajlott. 

Készült a sok, sok finomság a szorgos kezek alatt, amit délben egy finom disznótoros ebéd 

követett, (mint az - orjából készült húsleves, toros káposzta, sült hurka, sült kolbász és a grillen 

sült húsok). Közben a friss tepertő is kisült, amit mindenki kedvére falatozhatott. 
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Elfogadták meghívásunkat és részt vettek a munkálatokban: - Dr. Tiba István, országgyűlési 

képviselő, - Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere, - Nagyné Legény Ildikó, 

Hajdúnánás alpolgármestere is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük Mezei József hentes úr és fia, illetve munkatársaink közreműködését, szorgos 

munkáját. A zenét Dombrádi Lajos, kedves 

munkatársunk szolgáltatta, amivel megalapozta és 

fokozta a jelenlévők jó hangulatát.  

Ez a rendezvény egy nagy csapatépítő tréningnek is 

megfelelt, ahol minden résztvevő kikapcsolódhatott 

a munkás hétköznapokból. 
 

Karcagi Márta /művelődésszervező 
 

Kitüntetés átadása a szociális munka napján, 

Hajdúnánáson 
 

2022. november 21-én, Jóna Csabáné, a Fehér 

Bot Alapítvány Észak - Hajdúsági Támogató 

Szolgálatának személyi segítője, Hajdúnánás 

polgármesterétől a szociális munka napja 

alkalmából elismerő oklevelet vehetett át. 

Gratulálunk kolléganőnknek! 
 

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 


