
Gyorsan őszbe fordult a nyár, 
majd a sárguló falevelek er-
dejét lassan felváltja a hóval 
borított táj csillámoktól szik-
rázó képe. Elérkezett a de-
cember, az év legmeghittebb 
hónapja, amikor Karácsony-
kor együtt ünnepelünk csa-
ládtagjainkkal, szeretteink-
kel. Megajándékozzuk egy-
mást, körbeüljük a családi 
asztalt, a karácsonyfa tövé-
ben közösen bontjuk ki az 
ajándékokat. 

Ugyanakkor ezekben a na-
pokban se feledjük el, hogy 

sajnos a világban több száz-
millió embernek nem boldog 
a Karácsony, mert nélkülö-
zésben élnek, rosszabb eset-
ben a fagyos utcákon kapual-
jakban húzzák meg magukat. 
Hazánkban is sok családban sok családban sok családban sok családban 
nem jutnak ajándékok a fa nem jutnak ajándékok a fa nem jutnak ajándékok a fa nem jutnak ajándékok a fa 
alá, gyakran még meleg étel alá, gyakran még meleg étel alá, gyakran még meleg étel alá, gyakran még meleg étel 
sem az ünnepek idejénsem az ünnepek idejénsem az ünnepek idejénsem az ünnepek idején. Ép-
pen ezért ha tudunk, segít-segít-segít-segít-
sünk a rászorulóknak, támo-sünk a rászorulóknak, támo-sünk a rászorulóknak, támo-sünk a rászorulóknak, támo-
gassuk embertársainkat a gassuk embertársainkat a gassuk embertársainkat a gassuk embertársainkat a 
tőlünk telhető mértékbentőlünk telhető mértékbentőlünk telhető mértékbentőlünk telhető mértékben a 
gyerekek megunt játékaival, 
forró teával, netán csak egy 
mosollyal. 
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I. évfolyam, 9. szám  
AGORA újságunk társadalmi 
küldetését jövőre is folytatni 
kívánja, hogy civil médium-
ként teret adjon az emberek 
életének javítását célzó kez-
deményezéseknek. Bízunk 
benne, hogy az új esztendő-
ben is szívesen olvassák 
majd kiadványunkat. 

Munkatársaim nevében ez-
úton kívánok minden Kedves 
Olvasónknak Áldott, Békés Áldott, Békés Áldott, Békés Áldott, Békés 
Karácsonyi Ünnepeket és Karácsonyi Ünnepeket és Karácsonyi Ünnepeket és Karácsonyi Ünnepeket és 
Sikerekben Gazdag Boldog Új Sikerekben Gazdag Boldog Új Sikerekben Gazdag Boldog Új Sikerekben Gazdag Boldog Új 
EsztendőtEsztendőtEsztendőtEsztendőt 2013201320132013----ra!ra!ra!ra! 

Továbbá köszönetet mondok 
mindenkinek az újság készí-
tésében való közreműködé-
séért: Huri Beáta, Váradi 
Jánosné Hajnalka, Huri 
Attiláné, Tarcali Zsuzsanna, 
Aranyos Levente, Feketéné 
Baranyi Beatrix, Vass Kata, 
Módos Nikolett. 

Király László 

Mb. főszerkesztő 

KeresseKeresseKeresseKeresse    
kiadványunkatkiadványunkatkiadványunkatkiadványunkat    

a terjesztésia terjesztésia terjesztésia terjesztési    
pontokon!pontokon!pontokon!pontokon!    

Megjelenik mindenMegjelenik mindenMegjelenik mindenMegjelenik minden    
hónap 15. napjánhónap 15. napjánhónap 15. napjánhónap 15. napján    
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Advent a karácsonyi ünnepkört átfogó időszak, amely a kará-
csonyt megelőző negyedik vasárnaptól vízkeresztig tart. 



Előző számunkban már tájé-
koztattuk olvasóinkat, hogy 
2012201220122012----re átalakult a rokkant-re átalakult a rokkant-re átalakult a rokkant-re átalakult a rokkant-
sági ellátórendszersági ellátórendszersági ellátórendszersági ellátórendszer. A felül-
vizsgálatokat végző és első 
fokon döntést hozó szerv a 
megyei kormányhivatalok kormányhivatalok kormányhivatalok kormányhivatalok 
Rehabilitációs Szakigazgatá-Rehabilitációs Szakigazgatá-Rehabilitációs Szakigazgatá-Rehabilitációs Szakigazgatá-
si Szervesi Szervesi Szervesi Szerve. Két ellátási formát 
érdemes megjegyeznünk: 
rehabilitációs ellátást rehabilitációs ellátást rehabilitációs ellátást rehabilitációs ellátást kap az 
a személy, akit egészségi 
állapota lehetővé tesz a 
munkavállalásra, míg rok-rok-rok-rok-
kantsági ellátásbankantsági ellátásbankantsági ellátásbankantsági ellátásban részesül 
az a személy, akinek foglal-
koztatása nem javasolt. 

A felülvizsgálatot egy négyta-
gú bizottság végzi, amely két 
orvosból, valamint egy-egy 
foglalkoztatási szakértőből 
és szociális szakemberből 
áll. A vizsgálat eredménye-
ként rész egészségkároso-rész egészségkároso-rész egészségkároso-rész egészségkároso-
dásokatdásokatdásokatdásokat állapítanak meg, állapítanak meg, állapítanak meg, állapítanak meg, 
amelynek összege nem amelynek összege nem amelynek összege nem amelynek összege nem 
egyenlő a végleges egész-egyenlő a végleges egész-egyenlő a végleges egész-egyenlő a végleges egész-
ségkárosodással! ségkárosodással! ségkárosodással! ségkárosodással! (Minden 
esetben százalékos arányok-
ról beszélünk.) 

Azok a személy, akik most 
indítják el a rehabilitációs 
ellátást (tehát korábban nem 
részesültek ilyen ellátásban) a 
v é g l e g e s  d ö n t é s i g 
(határozathozatalig) ellátás-
ban nem részesülnek. Ellen-
ben akik már kaptak ellátást, 
ők a soros (következő) felül-
vizsgálatig, az eddig kapott 
ellátásukban továbbra is ré-
szesülnek, csak az ellátás 
elnevezése változik meg. 
 
Azok a személyek, akik eddig 
rokkantnyugdíjasok voltak, s 

ismételten munkát kell vállal-
niuk, az öregségi nyugdíj szá-az öregségi nyugdíj szá-az öregségi nyugdíj szá-az öregségi nyugdíj szá-
mítás szolgálati idejébe mítás szolgálati idejébe mítás szolgálati idejébe mítás szolgálati idejébe 
(tehát a ledolgozott években) (tehát a ledolgozott években) (tehát a ledolgozott években) (tehát a ledolgozott években) 
nem számít bele a rokkant-nem számít bele a rokkant-nem számít bele a rokkant-nem számít bele a rokkant-
nyugdíjas időszaknyugdíjas időszaknyugdíjas időszaknyugdíjas időszak. 
 
Legfontosabb információ, 
hogy a minősítési rendszer-a minősítési rendszer-a minősítési rendszer-a minősítési rendszer-
ben a megmaradt egészségi ben a megmaradt egészségi ben a megmaradt egészségi ben a megmaradt egészségi 
mértékre koncentrálnakmértékre koncentrálnakmértékre koncentrálnakmértékre koncentrálnak, va-
gyis a kategóriák is ennek 
jegyében épülnek fel. 

(lásd a táblázat) 

A REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS EGYES KÉRDÉSEIRŐLA REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS EGYES KÉRDÉSEIRŐLA REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS EGYES KÉRDÉSEIRŐLA REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS EGYES KÉRDÉSEIRŐL    
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AGORA   
TERET AD 

ÁLLÁSPONTÁLLÁSPONTÁLLÁSPONTÁLLÁSPONT    

Adjon fel pár 
soros apróhir-
detést vagy ke-
retes változatot 
cége szolgálta-

tásairól! 
 

52/531-274  
agora.szerkesztoseg@gmail.com  

Ha Önnek érvényes 
felülvizsgálati határo-
zata van és dolgozni 

szeretne, akkor 
keresse fel 

a Lépéselőny Egyesület 
munkatársait! 

A megváltozott munka-

képességűek (B1-D ka-

tegória) foglalkoztatá-

sának lehetőségei: 

1. tartós támogatás-
sal: ez védett foglal-

koztatóknál történik 

„véglegesen” 

2. tranzit-
foglalkoztatással: ez 

esetben a munkavállaló-

nak 3 éven belül ki kell 

lépnie a védett foglal-

koztatásból a nyílt 

munkaerő-piacra 
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AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS FONTOSSÁGÁRÓLAZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS FONTOSSÁGÁRÓLAZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS FONTOSSÁGÁRÓLAZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS FONTOSSÁGÁRÓL    

A XXI. században egyre in-XXI. században egyre in-XXI. században egyre in-XXI. században egyre in-
kább fontossá válik a folya-kább fontossá válik a folya-kább fontossá válik a folya-kább fontossá válik a folya-
matos önképzés, legyen az matos önképzés, legyen az matos önképzés, legyen az matos önképzés, legyen az 
akár iskola keretén belül, akár iskola keretén belül, akár iskola keretén belül, akár iskola keretén belül, 
akár önállóan. A ma meg-akár önállóan. A ma meg-akár önállóan. A ma meg-akár önállóan. A ma meg-
szerzett ismeretek holnap szerzett ismeretek holnap szerzett ismeretek holnap szerzett ismeretek holnap 
már elavultak lesznek, ezért már elavultak lesznek, ezért már elavultak lesznek, ezért már elavultak lesznek, ezért 
szükséges a rendszeres szükséges a rendszeres szükséges a rendszeres szükséges a rendszeres 
„karbantartás”.„karbantartás”.„karbantartás”.„karbantartás”.    
 
A fejlett országokban (így 
Európában és Magyarorszá-
gon is) az emberek átlagos 
élettartama 60 év körül mo-
zog. Azonban egyre keve-
sebb fiatal születik (ez a II. 
világháború után általános 
tendencia), ami azt jelenti, 
hogy a fejlett országok ún. 
„elöregedő társadalmakká” 
válnak. Ez megterheli a szo-
ciális ellátórendszert (nő a 
nyugdíjszerű ellátásokban 
résztvevők száma), valamint 
az állam részéről források 
átcsoportosítását is elvárja. 
Az országok egyre inkább Az országok egyre inkább Az országok egyre inkább Az országok egyre inkább 
kivonulnak az ingyenesen kivonulnak az ingyenesen kivonulnak az ingyenesen kivonulnak az ingyenesen 
biztosított oktatás rendszeré-biztosított oktatás rendszeré-biztosított oktatás rendszeré-biztosított oktatás rendszeré-
ből.ből.ből.ből. (Az Egyesült Államokban 
például teljesen fizetős a 
felsőoktatás.) 
 
Hazánkban is hasonló folya-
matok figyelhetőek meg. Ez 
azonban nem jelenti azt, 
hogy az „állami gondosko-
dás” csökkenésével keve-
sebbet kellene tanulnunk. 

Éppen ellenkezőleg! Az Eu-
rópai Unió arra ösztönzi ál-
lampolgárait, hogy azono-
suljanak az „élethosszig az „élethosszig az „élethosszig az „élethosszig 
tartó tanulás” (ÉTT) elvéveltartó tanulás” (ÉTT) elvéveltartó tanulás” (ÉTT) elvéveltartó tanulás” (ÉTT) elvével, 
vagyis megszerzett ismere-
teiket folyamatosan bővít-
sék. Erre legjobb példa az 
informatika, ahol az 5-10 
évvel ezelőtt elsajátított 
tudás már nem elegendő, 
hiszen mindig újabb és 
újabb fejlődések következ-
nek be. 
 
A magyar oktatás rendszere 
ugyanakkor viszonylag elég 
rugalmas az ÉTT kapcsán, 
mert nagyon széles az a 
paletta, amelyről a tanulni 
vágyók – jelen esetben in-
tézményes keretek között – 
választhatnak. Az egyes Az egyes Az egyes Az egyes 
képzési formák (esti, levele-képzési formák (esti, levele-képzési formák (esti, levele-képzési formák (esti, levele-
ző, távoktatás) kifejezetten ző, távoktatás) kifejezetten ző, távoktatás) kifejezetten ző, távoktatás) kifejezetten 
a dolgozó számára szület-a dolgozó számára szület-a dolgozó számára szület-a dolgozó számára szület-
tek,tek,tek,tek, akik család és munka 
mellett szerezhetnek új 
szakmát, sajátíthatnak el 
ismereteket. 
 
 
Viszont az interneten meg-
annyi más, nem intézmé-
nyes lehetőség közül válo-
gathatunk. Ezek lehetnek 
távoktatás formájú képzé-távoktatás formájú képzé-távoktatás formájú képzé-távoktatás formájú képzé-
sek, valamint egyéb alterna-sek, valamint egyéb alterna-sek, valamint egyéb alterna-sek, valamint egyéb alterna-
tív képzési formák tív képzési formák tív képzési formák tív képzési formák is. 

Végzetül az idegen nyelvek 
kérdésköre – nemcsak ha-
zánkban, hanem az EU egé-
szében – érdemel nagyobb 
figyelmet. Az európai lakos-Az európai lakos-Az európai lakos-Az európai lakos-
ság több mint a fele a saját ság több mint a fele a saját ság több mint a fele a saját ság több mint a fele a saját 
anyanyelvén túl egyetlen anyanyelvén túl egyetlen anyanyelvén túl egyetlen anyanyelvén túl egyetlen 
idegen nyelven sem beszél. idegen nyelven sem beszél. idegen nyelven sem beszél. idegen nyelven sem beszél. 
Ez napjainkban pedig a leg-
nagyobb gátló tényező a kül-
földi munkavállalásban, illet-
ve a hazai érvényesülésben.  
 
 
Az EU nyelvstratégiájának 
ajánlása, hogy az állampol-az állampol-az állampol-az állampol-
gárok az anyanyelvükön kí-gárok az anyanyelvükön kí-gárok az anyanyelvükön kí-gárok az anyanyelvükön kí-
vül legalább két idegen nyel-vül legalább két idegen nyel-vül legalább két idegen nyel-vül legalább két idegen nyel-
vet használjanak,vet használjanak,vet használjanak,vet használjanak, melyből az 
egyik ideálisan egy világnyelv 
(angol, német, francia, 
orosz), míg a másik legyen 
egy szomszédos ország nyel-
ve. 
 
 
Összegzésként elmondható, 
hogy a tanulási folyamat a tanulási folyamat a tanulási folyamat a tanulási folyamat 
nem szabad, hogy véget ér-nem szabad, hogy véget ér-nem szabad, hogy véget ér-nem szabad, hogy véget ér-
jen az iskolapad elhagyásá-jen az iskolapad elhagyásá-jen az iskolapad elhagyásá-jen az iskolapad elhagyásá-
val,val,val,val, hiszen a változó világhoz 
csak folyamatos önképzés-
sel és ismeretszerzéssel 
tudunk megfelelően alkal-
mazkodni. 
 

Király László 

Keressen  
minket  

 
PARTNER 
FELÜLET 

52/321-666 

  agora.szerkesztoseg@gmail.com  

CIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓ    

Magyarországon az 
iskolákban a három 
legfőbb oktatott ide-
gen nyelv: 

1. angol 
2. német 
3. francia 

Hajdú-Bihar megyében 
előnyös lehet az alábbi 
nyelvek tanulása: 

1. román 
2. lengyel 

3. orosz/ukrán 

Külföldi munkavállalás-
nál elsőként az adott 
ország nyelvtét érde-

mes mindenképpen tud-

ni, valamint az angolt, 
mint világnyelvet, ame-

lyet minden országban 

megértenek! 
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A „Szivárványház” egyre több A „Szivárványház” egyre több A „Szivárványház” egyre több A „Szivárványház” egyre több 
e m b e r n e k  i s m e r ő s e m b e r n e k  i s m e r ő s e m b e r n e k  i s m e r ő s e m b e r n e k  i s m e r ő s 
Hajdúsámsonban. A szociális Hajdúsámsonban. A szociális Hajdúsámsonban. A szociális Hajdúsámsonban. A szociális 
szolgáltató intézménynek 3 szolgáltató intézménynek 3 szolgáltató intézménynek 3 szolgáltató intézménynek 3 
fő profilja van: az álláskereső fő profilja van: az álláskereső fő profilja van: az álláskereső fő profilja van: az álláskereső 
ügyfelek segítése, a szenve-ügyfelek segítése, a szenve-ügyfelek segítése, a szenve-ügyfelek segítése, a szenve-
délybetegek nappali ellátása, délybetegek nappali ellátása, délybetegek nappali ellátása, délybetegek nappali ellátása, 
valamint a házi segítségnyúj-valamint a házi segítségnyúj-valamint a házi segítségnyúj-valamint a házi segítségnyúj-
tás.tás.tás.tás.    
 
A Szivárványházban konkrét 
állást nem tudunk biztosítani, 
azonban minden lehetőséget minden lehetőséget minden lehetőséget minden lehetőséget 
megadunk a sikeres álláske-megadunk a sikeres álláske-megadunk a sikeres álláske-megadunk a sikeres álláske-
reséshezreséshezreséshezreséshez. Elsősorban az ak-
tuális állásajánlatok listájával 
vázoljuk fel a lehetőségeket. 
A regisztrációs lap kitöltése 
abban nyújt segítséget, hogy 
amennyiben olyan állást hir-
detnek meg, amire az ügyfél 
alkalmas, akkor mi tudunk 
szólni az álláskeresőnek, 
hogy jelentkezzen. A legtöbb 
esetben elektronikus formá-
ban várják a jelentkezést a 
munkáltatók, azonban sok 
ember nem rendelkezik ema-
il fiókkal, vagy akár önélet-
rajzzal sem. Ebben is segítsé-segítsé-segítsé-segítsé-
get tudunk nyújtani, akár get tudunk nyújtani, akár get tudunk nyújtani, akár get tudunk nyújtani, akár 
önéletrajzírásban vagy akár önéletrajzírásban vagy akár önéletrajzírásban vagy akár önéletrajzírásban vagy akár 
állásinterjúra való felkészí-állásinterjúra való felkészí-állásinterjúra való felkészí-állásinterjúra való felkészí-
tésben tésben tésben tésben is. 
 
A betérő ügyfeleket életveze-életveze-életveze-életveze-
tésitésitésitési----, háztartásgazdálkodási, , háztartásgazdálkodási, , háztartásgazdálkodási, , háztartásgazdálkodási, 
és pénzkezelési tanácsadás-és pénzkezelési tanácsadás-és pénzkezelési tanácsadás-és pénzkezelési tanácsadás-
sal sal sal sal is tudjuk segíteni. Várjuk 
a jelentkezőket az ingyenes 
álláskeresési tréning és szá-
mítógépes tanfolyamokra, 
aki pedig szívesen tanulna 

idegen nyelvet, vagy jelenlegi 
nyelvismeretét gazdagítaná, 
jelentkezzen angol és német 
klubjainkra! 
 
A dohányzás, az alkoholprob-
lémák és egyéb függőségek 
mind anyagilag, mind szerve-
zetileg tönkreteszik az em-
bert, arról nem is beszélve, 
hogy családon belül mindez 
rengeteg konfliktus, veszeke-
dés „melegágya”. Ha Ön is 
úgy érzi, hogy szeretne meg-szeretne meg-szeretne meg-szeretne meg-
szabadulni káros szenvedé-szabadulni káros szenvedé-szabadulni káros szenvedé-szabadulni káros szenvedé-
lyétől, forduljon hozzánk biza-lyétől, forduljon hozzánk biza-lyétől, forduljon hozzánk biza-lyétől, forduljon hozzánk biza-
lommal!lommal!lommal!lommal! Amellett, hogy terápi-
ás segítők foglalkoznak a 
leszokni vágyókkal, kétheten-
te pszichológus szakember-
hez is fordulhatnak. A szenve-
délybetegek nappali ellátása 
különböző programokat is 
tartalmaz. 
 
Az alapvető szükségletek mel-
lett – napi egyszeri hideg éle-
lem, zuhanyzás, mosás bizto-
sítása – számtalan színes 
program is várja a regisztrált 
tagokat. Hetente filmklub, filmklub, filmklub, filmklub, 
szülőklub, kézműveskedés és szülőklub, kézműveskedés és szülőklub, kézműveskedés és szülőklub, kézműveskedés és 
egyéb szabadidős tevékeny-egyéb szabadidős tevékeny-egyéb szabadidős tevékeny-egyéb szabadidős tevékeny-
ségekségekségekségek tarkítják a Szivárvány-
ház mindennapjait. 
 
A megszokott programok mel-
lett próbálunk minden olyan 
lehetőséget megragadni, ami-
vel a rászoruló családokat 
tudjuk segíteni. Így például 
már két alkalommal ruhaosz-ruhaosz-ruhaosz-ruhaosz-
tást tartottunk, még most is tást tartottunk, még most is tást tartottunk, még most is tást tartottunk, még most is 

tart a karácsonyi cipősdoboz tart a karácsonyi cipősdoboz tart a karácsonyi cipősdoboz tart a karácsonyi cipősdoboz 
akciónk, december 15akciónk, december 15akciónk, december 15akciónk, december 15----én én én én 
pedig Karácsonyi Ünnepség-pedig Karácsonyi Ünnepség-pedig Karácsonyi Ünnepség-pedig Karácsonyi Ünnepség-
gel és élelmiszer adománnyal gel és élelmiszer adománnyal gel és élelmiszer adománnyal gel és élelmiszer adománnyal 
kedveskedünk a nappali ellá-
tásban és a házi segítség-
nyújtásban résztvevőknek. 
 
Sok olyan ember van is, aki 
az otthonában szorul támoga-
tásra. Őket szakképzett gon-
dozónők segítik. Jelenleg 10 
gondozónő 81 embernek 
nyújt segítő kezet a minden-
napokban. A gondozónők 
elsősorban az alapvető gon-az alapvető gon-az alapvető gon-az alapvető gon-
dozási és ápolási feladatokat dozási és ápolási feladatokat dozási és ápolási feladatokat dozási és ápolási feladatokat 
látják el, a személyes higiéné látják el, a személyes higiéné látják el, a személyes higiéné látják el, a személyes higiéné 
és a környezeti tisztaság és a környezeti tisztaság és a környezeti tisztaság és a környezeti tisztaság 
fenntartásában egyaránt se-fenntartásában egyaránt se-fenntartásában egyaránt se-fenntartásában egyaránt se-
gédkeznekgédkeznekgédkeznekgédkeznek. Ezek mellett segí-
tenek gyógyszert kiíratni, tart-
ják az orvossal a kapcsolatot, 
hivatalos ügyeket intéznek, 
leveleket, kérelmeket fogal-
maznak, bevásárolnak, ha 
szükséges. A hétköznapi ügy-
intézés mellett pedig időt 
fordítanak arra is, hogy az 
ellátottal minél többet beszél-
gessenek, és lelki támogatást 
nyújtsanak. 
 
 
Ezúton kíván a Szivárványház 
minden munkatársa Boldog 
Békés Karácsonyi Ünnepeket 
és Egészségben Gazdag Bol-
dog Új Évet minden olvasó-
nak és sámsoni lakosnak! 
 

Vass Kata 
 

SZIVÁRVÁNYSZIVÁRVÁNYSZIVÁRVÁNYSZIVÁRVÁNY    ÖNÖKÉRT VAGYUNK HAJDÚSÁMSONBAN ISÖNÖKÉRT VAGYUNK HAJDÚSÁMSONBAN ISÖNÖKÉRT VAGYUNK HAJDÚSÁMSONBAN ISÖNÖKÉRT VAGYUNK HAJDÚSÁMSONBAN IS    

Ügyfélfogadás 
álláskeresőknek: 
H és SZ: 9-12 óra 

Szolgáltatások: 
–álláskeresési tanács-

adás 

–életvezetési, háztar-

tásgazdálkodási és 

pénzkezelési tanács-

adás 

–tréningek és tanfo-

lyamok 

–szenvedélybetegek 

segítségnyújtása 

–mosás és tisztálkodás 

lehetőség a nehéz 

helyzetben lévőknek 

–közösségi programok 

–házi segítségnyújtás 

MINDEN SZOLGÁL-
TATÁS INGYENES! 
Keressen Minket a 

Kossuth út 43. szám 

alatt vagy az  

52/640-736 számon. 

A Szivárványház épülete Hajdúsámsonban (Kossuth út 43.) 



Az Európa 2020 stratégia Az Európa 2020 stratégia Az Európa 2020 stratégia Az Európa 2020 stratégia 
„Mozgásban az ifjúság” „Mozgásban az ifjúság” „Mozgásban az ifjúság” „Mozgásban az ifjúság” 
kezdeményezése a fiatal kezdeményezése a fiatal kezdeményezése a fiatal kezdeményezése a fiatal 
munkanélkülieket célozza munkanélkülieket célozza munkanélkülieket célozza munkanélkülieket célozza 
meg. Az Európai Unió célja, meg. Az Európai Unió célja, meg. Az Európai Unió célja, meg. Az Európai Unió célja, 
hogy a fiatalok könnyeb-hogy a fiatalok könnyeb-hogy a fiatalok könnyeb-hogy a fiatalok könnyeb-
ben vállaljanak munkát ben vállaljanak munkát ben vállaljanak munkát ben vállaljanak munkát 
külföldön.külföldön.külföldön.külföldön.    
    
Nemcsak Magyarországon, 
hanem az egész Unió terü-
letén elkeserítő a fiatalok 
munkába állásának helyze-
te. A munkanélküli fiatalok A munkanélküli fiatalok A munkanélküli fiatalok A munkanélküli fiatalok 
száma hozzávetőleg 5,5 száma hozzávetőleg 5,5 száma hozzávetőleg 5,5 száma hozzávetőleg 5,5 
millió.millió.millió.millió. Azok a 15-24 éves 
fiatalok, akik semmilyen 
oktatásban vagy képzés-
ben nem vesznek részt, és 
munkájuk sincsen, 7,5 
millióan vannak. Nem meg-
lepő tehát annak a friss 
Eurobarometer felmérés-
nek az eredménye, misze-
rint Európában minden Európában minden Európában minden Európában minden 
tizedik ember tervezi, hogy tizedik ember tervezi, hogy tizedik ember tervezi, hogy tizedik ember tervezi, hogy 
a későbbiekben külföldre, a későbbiekben külföldre, a későbbiekben külföldre, a későbbiekben külföldre, 
egy másik uniós tagállam-egy másik uniós tagállam-egy másik uniós tagállam-egy másik uniós tagállam-
ba költözik.ba költözik.ba költözik.ba költözik.    
 
Hazánkban is jellemző, 
hogy a jobb kereseti lehető-
ség miatt külföldön vállal-

nak az emberek munkát, 
nem ritkán a családot ott-
hon hagyva. Az itthoni kere-
setek sajnos nem elegen-
dőek mindazon költségek-
re, amit egy átlagembernek 
havi szinten ki kell fizetnie: 
rezsiszámlák, hitelek, gye-
reknevelés, megélhetés. 
Egy fiatal pályakezdőnek 
pedig ahhoz, hogy elkezd-
jen önállóan élni, szintén 
nem elég az itthoni fizetés. 
 
 
Az EU célja, hogy ezeken az 
embereken segítsen a 
„Mozgásban az ifjúság” 
kezdeményezéssel. Fontos 
szempont, hogy az oktatás az oktatás az oktatás az oktatás 
és képzés célirányos le-és képzés célirányos le-és képzés célirányos le-és képzés célirányos le-
gyengyengyengyen, és több fiatal hasz-
nálja ki az uniós ösztöndí-
jak kínálta lehetőségeket. 
Aki él a lehetőséggel, kül-
földön szerzett tanulmá-
nyaival a későbbiekben 
nagyobb eséllyel pályázhat 
egy-egy munkakörre, akár 
külföldön is. Továbbá az 
adott ország nyelvét is job-
ban elsajátíthatja. 
 

Mindannyian tapasztalhat-
tuk környezetünkben, hogy 
az iskola elvégzése után az iskola elvégzése után az iskola elvégzése után az iskola elvégzése után 
nem egyszerű feladat mun-nem egyszerű feladat mun-nem egyszerű feladat mun-nem egyszerű feladat mun-
kát találnikát találnikát találnikát találni. Az EU ezen is 
szeretne változtatni azzal, 
hogy az uniós tagállamok 
életképes intézkedéseket 
hozzanak létre a tanulmá-
nyok befejezése és a mun-
kába állás közötti időszakra. 
 
Sokakban felmerülhet a kér-
dés, hogy mégis hogyan sze-
retné mindezt az EU megva-
lósítani? Elsősorban az Euró-
pai Szociális Alap (ESZA) 
pénzügyi támogatását terve-
zik jobban kihasználni, még 
inkább támogatni fogják a támogatni fogják a támogatni fogják a támogatni fogják a 
tanulószerződéses gyakorla-tanulószerződéses gyakorla-tanulószerződéses gyakorla-tanulószerződéses gyakorla-

KÜLFÖLDÖN TÉNYLEG KÖKÜLFÖLDÖN TÉNYLEG KÖKÜLFÖLDÖN TÉNYLEG KÖKÜLFÖLDÖN TÉNYLEG KÖNNYEBB?NNYEBB?NNYEBB?NNYEBB?    
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I. évfolyam, 9. szám  

ti képzéseket, valamint a ti képzéseket, valamint a ti képzéseket, valamint a ti képzéseket, valamint a 
kezdő fiatal vállalkozókat kezdő fiatal vállalkozókat kezdő fiatal vállalkozókat kezdő fiatal vállalkozókat és 
a társadalmi vállalkozáso-
kat. Mindezen intézkedések-
kel az Európai Unió 2020az Európai Unió 2020az Európai Unió 2020az Európai Unió 2020----ra ra ra ra 
szeretné elérni, hogy a 20 és szeretné elérni, hogy a 20 és szeretné elérni, hogy a 20 és szeretné elérni, hogy a 20 és 
64 év közöttiek 75%64 év közöttiek 75%64 év közöttiek 75%64 év közöttiek 75%----nak nak nak nak 
legyen munkahelyelegyen munkahelyelegyen munkahelyelegyen munkahelye, a 30-34 
évesek minimum 40%-nak 
legyen felsőfokú végzettsé-
ge, az iskolából kimaradók 
száma pedig 10% alá essen. 
Valamint a szegények és a a szegények és a a szegények és a a szegények és a 
társadalmi kirekesztettség-társadalmi kirekesztettség-társadalmi kirekesztettség-társadalmi kirekesztettség-
nek kitett személyek számát nek kitett személyek számát nek kitett személyek számát nek kitett személyek számát 
is tervezik legalább 20 milli-is tervezik legalább 20 milli-is tervezik legalább 20 milli-is tervezik legalább 20 milli-
óóóóvvvvaaaallll csökkenteni  csökkenteni  csökkenteni  csökkenteni (jelenleg 
kb. 80 millióan vannak). 
 

Vass Kata 
 

EU PONTEU PONTEU PONTEU PONT    

Csodás ünnep Csodás ünnep Csodás ünnep Csodás ünnep     
 

Ó  
te ünnep 

lelkeket emelő 
csodás szárnyas pihenő 

légy te magad a béke a világnak 
terített asztal gyertyafény a családnak 

mindenkinek mindenhol ne tégy kivételt 
foszlós kalácsot meleg ételt  

fenyőillat áldás lebeg  
köszöntjük  
őt együtt  

a megváltás ígéretét hozót a kisdedet. 
 

Huri Attiláné 
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Ha időben neki fogunk a Ha időben neki fogunk a Ha időben neki fogunk a Ha időben neki fogunk a 
testitestitestitesti----lelki felkészülésnek, lelki felkészülésnek, lelki felkészülésnek, lelki felkészülésnek, 
nem kell az utolsó pillanat-nem kell az utolsó pillanat-nem kell az utolsó pillanat-nem kell az utolsó pillanat-
ban rohangálnunk az aján-ban rohangálnunk az aján-ban rohangálnunk az aján-ban rohangálnunk az aján-
dékokért, zsonglőrködnünk dékokért, zsonglőrködnünk dékokért, zsonglőrködnünk dékokért, zsonglőrködnünk 
a konyhában, miközben a konyhában, miközben a konyhában, miközben a konyhában, miközben 
csomagolunk, fát díszítünk, csomagolunk, fát díszítünk, csomagolunk, fát díszítünk, csomagolunk, fát díszítünk, 
és az őrület határára sod-és az őrület határára sod-és az őrület határára sod-és az őrület határára sod-
ródunk.ródunk.ródunk.ródunk.    

Sajnos sok családban rá-
nyomja bélyegét a teljesít-
ménykényszer a karácsony-
ra: az emberek minél na-
gyobb, drágább ajándékot 
akarnak venni egymásnak, 
akár hitelbe is verik magu-
kat, miközben minden csil-
log-villog, és roskadozik az 
ünnepi asztal! A karácsony 
felér egy maratoni futással, 
és éppen ezzel lényegét 
vesztette: az, hogy béké-
ben együtt legyen a család. 

Többnyire a nők azok, akik 
szinte teljesíthetetlen ter-
veket tűznek ki maguk elé 

az ünnepek idején, és en-
nek az az eredménye, hogy 
holtfáradtan és feszülten 
esnek be szenteste a fa alá.   

A reklámokban is azt látjuk, 
hogy karácsonykor minden 
tökéletes, ám miközben 
mindent megteszünk, hogy 
ez így legyen, mindenkivel 
összeveszünk, értelmetlen 
stressznek tesszük ki ma-
gunkat. Ezzel csupán annyi 
a probléma, hogy, ha az 
édesanyák fáradtak, feszül-
tek az átragad az egész 
családra, és a szenteste így 
ajtócsapkodásba torkollik. 

Ezért azt tanácsolom min-
denki számára, hogy a vára-
kozás szeretetben, közös 
együttlétekben, tevékenysé-
gekben nyilvánuljon meg! 
Ezt azért is fontos kihangsú-
lyoznom, mert ez az, ami 
megmarad emlékeinkben, 
és amire még felnőttkorban 

is nosztalgiával gondol visz-
sza gyermek és felnőtt egy-
aránt. 
 
Talán az egyik legjobb móka 
így karácsony körül a közös 
m ézesk a lács -s üt és ,  a 
sógyurmából formált kará-
csonyi díszek készítése, a 
saját magunk által készített 
kis ajándékok. 

A karácsonyi ünneplés min-
dig is a családi meghittség 
legnagyobb napja, a leg-
szebb alkalom a családi 
együttlétre-ezt tartsuk szem 
előtt. 

Feketéné Baranyi Beatrix 
 

KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN! 

 

Lépéselőny Egyesület 

www.jobbanoknek.hu 

DEBRECENI FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONTDEBRECENI FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONTDEBRECENI FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONTDEBRECENI FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT    
4026 Debrecen, Csap utca 36. 

Tel/fax: 52/321-666 
foglalkoztatasikozpont@gmail.com 

www.jobbanoknek.hu 
 

Ügyfélfogadás álláskeresőknek: 
Hétfő és szerdán 9-12-ig 

SZIVÁRVÁNYHÁZSZIVÁRVÁNYHÁZSZIVÁRVÁNYHÁZSZIVÁRVÁNYHÁZ    
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTSZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTSZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTSZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT    
4251 Hajdúsámson, Kossuth út 43. 

Tel/fax: 52/640-736 
szivarvany.hajdusamson@gmail.com 

 
Nyitva tartás:  

H-K-SZ-P: 8-16 óra 
CS: 8-18 óra 

Fagyos szélFagyos szélFagyos szélFagyos szél 
 

Fagyos szél tépi, cibálja ablakunk, 
sűrű gond ráncolja sápadt homlokunk, 

mégis, mégis 
ez itt, ez a mi otthonunk. 

 
Huri Attiláné 

KARÁCSONYKARÁCSONYKARÁCSONYKARÁCSONY———— ÖRÖM VAGY ÜRÖM? ÖRÖM VAGY ÜRÖM? ÖRÖM VAGY ÜRÖM? ÖRÖM VAGY ÜRÖM?    KARÁCSONYKARÁCSONYKARÁCSONYKARÁCSONY    


