
 
A Bulake- Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete 2005-ben alakult olyan céllal,          
hogy azok az érintettek, akik itt helyben, vagy az akkor még budaörsi kistérségnek nevezett              
településeken élnek közvetlen tudjanak segítséget kérni és kapni.  
A térségünkhöz 12 település tartozik, mint pl. Törökbálint, Érd, Tárnok, Százhalombatta, de            
Budakeszi és folytathatnám. Tagjaink vannak ettől függetlenül Budapestről, de az ország           
egyéb városaiból is. 
Budaörsön 23 tagunk van, s ugyan vannak úgynevezett „pártoló tag”-ok is, de a többségük              
látássérült. 
( Ez az összefoglaló név takarja a gyengénlátókat, az aliglátókat és a vakokat is.)  
Tagjaink számára több szolgáltatást is nyújtunk, ( természetesen bárhonnan fordulnak          
hozzánk érintettek- vagy bárki- mindenkinek igyekszünk vagy mi segíteni, vagy irányítjuk a            
megfelelő szervezethez.) 
Miközben programokat ( kirándulások, klubok, színházi programok, évente egyszer egy egész           
hetes életmódtábor-t szervezünk a tagoknak, a környezetünket is „érzékenyítjük”. Ez          
utóbbival felhívjuk a figyelmet a látássérültek olyan színtű jelenlétére, amivel a még            
tökéletesebb integrációt lehet elérni a társadalomban. 
Az ilyen programokon ( iskolaprogramok, budaörsi fesztiválok) bemutatjuk működésünk,         
valamint interaktívan lehet kipróbálni egyes élethelyzeteket a látássérültek hétköznapjaiból. 
( Bekötött szemmel, vagy lesötétített teremben kell pl. ételeket darabolni, bottal közlekedni,            
felismerni tárgyakat, stb.)  
Fontos megemlítenem, hogy 2008-tól elindítottuk az egyesületi foglalkoztatást, ahol jelenleg          
17 látássérült tagunk dolgozik.  
( Munkabérüket a még jelenleg élő, de bizonytalan jövővel bíró rehabilitációs alapból tudjuk             
lehívni a számukra.)  
Itt a feladatok elvégzése során az egyesületi munkán túl, ami a tagság felé történik, a város és                 
az érdeklődők felé szolgáltatásként gyógymasszázst is végzünk több helyszínen. 
A Patkó utcai irodában két helységben, a Templom-téren a Telekuckóban és Biatorbágyon is.) 
A többi munkavállalónk között informatikusok, programszervezők, pályázatokkal foglalkozó        
kollégáink munkáját látó segítők”segítik”.  
Emlékezetes eseményeinkből az elmúlt években több is volt, de a minden évben megrendezett             
Jótékonysági báljaink, a korábban a szakmai konferenciánk a Városházán, vagy az 5.            
születésnapi programunk a Kürth székházban önmagában is színvonalas volt, de szinte           
minden nagyobbhelyi, környéki eseményen jelenvagyunk.  
Amit még nem írtam le, hogy egyesületünk elnöke Nyikes Fatime, de a vezetőség többi tagja               
is érintett, mint látássérült.  

Büszkék vagyunk arra is, hogy az elmúlt években nemzetközi kapcsolatokat tudtunk            
kiépíteni a romániai Szilágy és Bihar-megyei egyesülettel és a horvátországi pulai           
egyesülettel is. A kölcsönös kapcsolatból tudtunk tapasztalatokat cserélni, s folyamatban van           
jelenleg is egy olyan pályázatunk, ahol még egy ország jelen van.( A partner Szlovén.)  
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Megalakulásunk óta mind a helyi, mind más médiában is ott vagyunk. Ez akár a Budaörs TV,                
Budaörs Rádió, vagy a Budaörsi Naplót jelenti, de említhetem akár a Kossuth Rádiót, vagy a               
Civil Rádiót is.  

Igyekeztem mindent leírni, de ami a legbiztosabb minden szempontból, ha meglátogatja az             
egyesület weboldalát. 
 
www.bulake.hu  
 
Itt valóban minden információ megtalálható rólunk. Kezdve a munkánkról, a programjainkon           
keresztül a foglalkoztatásig, szolgáltatásainkig. 
Amennyiben esetleg közvetlen riportot szeretne elnökasszonyunkkal, keressen bizalommal,        
vagy hívja fel az operatív irodánkat. 
Szívesen várjuk irodánkban a Patkó utca 7-ben is, ahol bepillantást is nyerhet munkánkba és              
részben életünkbe. 
Ha a cikkhez fotót is szeretne, kérem jelezze felém és megbeszéljük a részleteket! 
 
Alábbi elérhetőségeimen várom visszajelzését, hogy elég e az információ. 
 
Tel.: 06 20/ 459 4080  
Email: erdekkepviselet@bulake.hu  
 
Budaörs 2012. augusztus 24. 
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