
A munkalehetőség sosem 
érkezik tálcán senkihez. Nap-
jainkban az álláskeresés 
hosszadalmas folyamat. A 
munkaügyi központok és 
egyesületünk mindent meg-
tesz, hogy álláshoz juttassa a 
személyeket, de ez egyálta-
lán nem könnyű feladat. Rá-
adásul a rossz körülmények 
miatt a segítő szervezeteket 
okolni egyáltalán nem helyes. 

Elsőként magunkban kell Elsőként magunkban kell Elsőként magunkban kell Elsőként magunkban kell 
megkeresnünk, hogy MI mit megkeresnünk, hogy MI mit megkeresnünk, hogy MI mit megkeresnünk, hogy MI mit 
tudunk tenni a saját helyze-tudunk tenni a saját helyze-tudunk tenni a saját helyze-tudunk tenni a saját helyze-
tünk javításáért szemléletvál-tünk javításáért szemléletvál-tünk javításáért szemléletvál-tünk javításáért szemléletvál-
tással és kapcsolatépítéssel.tással és kapcsolatépítéssel.tással és kapcsolatépítéssel.tással és kapcsolatépítéssel. 
Ezt követően minden köny-
nyebben fog menni. De az 
erőszak és a rongálás nem 
vezet eredményre. 
 
A Lépéselőny Egyesület és a A Lépéselőny Egyesület és a A Lépéselőny Egyesület és a A Lépéselőny Egyesület és a 
SIKK Egyesület, valamint SIKK Egyesület, valamint SIKK Egyesület, valamint SIKK Egyesület, valamint 

A tartalomból: 
 
ÁLLÁSPONTÁLLÁSPONTÁLLÁSPONTÁLLÁSPONT    2222    
Tárt kapukkal, segítı szándék-
kal 

 
ÁLLÁSPONTÁLLÁSPONTÁLLÁSPONTÁLLÁSPONT    2222    
Változik a megváltozott munka-
képességő személyek felülvizs-
gálata 

 
CIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓ    3333    
Mert a szegénység nem válhat 
életformává 

 
EGÉSZSÉGEGÉSZSÉGEGÉSZSÉGEGÉSZSÉG    5555    
A megelızés a tudatos életmód 
elsı  fontos lépése 

 
CIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓ    5555 
Amikor te otthon... 

 
CIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓ    6666    
İszi szokások – szüreti hangu-
lat 

EGY GRAFFITI MARGÓJÁRAEGY GRAFFITI MARGÓJÁRAEGY GRAFFITI MARGÓJÁRAEGY GRAFFITI MARGÓJÁRA    2012. NOVEMBER 
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munkatársaim és a civil szer-munkatársaim és a civil szer-munkatársaim és a civil szer-munkatársaim és a civil szer-
vezetek nevében egyhangúan vezetek nevében egyhangúan vezetek nevében egyhangúan vezetek nevében egyhangúan 
ítélem el a Debreceni Foglal-ítélem el a Debreceni Foglal-ítélem el a Debreceni Foglal-ítélem el a Debreceni Foglal-
koztatási Központ épületét koztatási Központ épületét koztatási Központ épületét koztatási Központ épületét 
ért vandáltámadást.ért vandáltámadást.ért vandáltámadást.ért vandáltámadást. 
 
Szégyenletes, hogy egyesek 
erre fordítják az energiájukat 
az önsegítés helyett. 
 

Király László 
Mb. fıszerkesztı 

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    

HAJDÚSÁMSON (FENT) 

DEBRECEN (BALRA) 

A Debreceni Foglalkoztatási 
Központot ért támadás 
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Már több mint egy hónapja Már több mint egy hónapja Már több mint egy hónapja Már több mint egy hónapja 
tárt kapukkal várja Hajdú-tárt kapukkal várja Hajdú-tárt kapukkal várja Hajdú-tárt kapukkal várja Hajdú-
sámsonban a Szivárványház sámsonban a Szivárványház sámsonban a Szivárványház sámsonban a Szivárványház 
a tartós munkanélkülieket a tartós munkanélkülieket a tartós munkanélkülieket a tartós munkanélkülieket 
és a szociális segítségre és a szociális segítségre és a szociális segítségre és a szociális segítségre 
szorulókat.szorulókat.szorulókat.szorulókat.    
 
Az álláskeresőkálláskeresőkálláskeresőkálláskeresők heti 2 alka-
lommal munkalehetőségek 
között válogathatnak. Egyéni 
és kiscsoportos formában 
megtanítjuk ügyfeleinket az 
önéletrajz és kísérőlevél 
megírására. A munkanélküli-
ség lelkileg is megviseli a 
családokat. Gyakran az 
anyagi gondok felőrlik a sze-
mélyek türelmét és elveszítik 
lelki békéjüket. A problémát 
a családban leghamarabb a 
gyermekek érzékelik, ami 
viselkedési, magatartási 
problémák formájában je-
lentkezik. A gyermeknevelé-
si, kapcsolati, lelki problé-
mák megoldásában is tu-
dunk segítséget nyújtani a 
Szivárványházban. A pszi-

chológussal folytatott segítő 
beszélgetés, tanácsadás visz-
szaállíthatja a családtagok 
lelki egyensúlyát. 
 
A Szenvedélybetegek Nappali Szenvedélybetegek Nappali Szenvedélybetegek Nappali Szenvedélybetegek Nappali 
EllátásábanEllátásábanEllátásábanEllátásában megelőző, preven-
tív programokat kínálunk. Itt 
rendszeressé tettük az egész-
ségnevelő, felvilágosító elő-
adásokat, beszélgetéseket, 
kiscsoportos formában. A fog-
lalkoztathatóság javítását cé-
lozza a kreatív foglalkoztatás, 
kézműves munkák készítése. 
Veszélyes szerekről, drogfo-
gyasztásról, szerhasználatról 
heti rendszerességgel filmet 
néznek ellátottjaink, majd a 
Film klub Film klub Film klub Film klub keretében megbe-
szélik a látottakat. Napi szin-
ten 15-20 ügyfél keresi fel a 
szolgálatot. Nekik lehetőségük 
van a tisztálkodásra és ruhá-
juk kimosására is. A rászoruló-
kat élelmiszer és ruha adomá-
nyozásával szintén segítjük. 
 

A gyermekes családokkalgyermekes családokkalgyermekes családokkalgyermekes családokkal 
hasonlóan igyekszünk jó 
kapcsolatot kialakítani. Az 
ő s z i  s z ü n e t b e n 
„Gyermekjátszót” hirdettünk„Gyermekjátszót” hirdettünk„Gyermekjátszót” hirdettünk„Gyermekjátszót” hirdettünk, 
ahol a gyermekek zenehall-
gatás mellett papírból mo-
dellt készítettek, gyöngyöt 
fűztek és színezgettek. 

Már meghirdettük a Mikulás Mikulás Mikulás Mikulás 
napi rajzpályázatotnapi rajzpályázatotnapi rajzpályázatotnapi rajzpályázatot is általá-
nos iskolásoknak. Várjuk a 
téllel, a téli ünnepkörrel kap-
csolatos gyermekrajzokat! 

„ Jót s jól, ebben áll a nagy 
titok!” 

A Lépéselőny Egyesület és a 
SIKK Egyesület munkatársai, 
segítői széleskörű szolgálta-
tásokkal továbbra is várja az 
ügyfeleket a Szivárványház-
ban. 
 

Váradi Jánosné, Hajnalka 
a SIKK Egyesület elnöke 

TÁRT KAPUKKAL, SEGÍTİ SZÁNDÉKKALTÁRT KAPUKKAL, SEGÍTİ SZÁNDÉKKALTÁRT KAPUKKAL, SEGÍTİ SZÁNDÉKKALTÁRT KAPUKKAL, SEGÍTİ SZÁNDÉKKAL    
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TERET AD 

ÁLLÁSPONT 

„Jót s jól, ebben 
áll a nagy titok!” 

„Napi szinten 15-
20 ügyfél keresi 

fel a szolgálatot.” 

A Szivárványház elmúlt két hónapjaA Szivárványház elmúlt két hónapjaA Szivárványház elmúlt két hónapjaA Szivárványház elmúlt két hónapja 

VÁLTOZIK A MEGVÁLTOZVÁLTOZIK A MEGVÁLTOZVÁLTOZIK A MEGVÁLTOZVÁLTOZIK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEK FELÜLVIZSGÁLATAOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEK FELÜLVIZSGÁLATAOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEK FELÜLVIZSGÁLATAOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEK FELÜLVIZSGÁLATA    

2012201220122012----től megszűntek a ko-től megszűntek a ko-től megszűntek a ko-től megszűntek a ko-
rábban megszokott rokkant-rábban megszokott rokkant-rábban megszokott rokkant-rábban megszokott rokkant-
nyugdíj és szociális járadék nyugdíj és szociális járadék nyugdíj és szociális járadék nyugdíj és szociális járadék 
fogalma.fogalma.fogalma.fogalma. Helyét átvette a 
rehabilitációs ellátás és a 
rokkantsági ellátás. A minő-
sítéseket és felülvizsgálato-
kat sem az ORSZI szervezet 
végzi, hanem a kormányhi-
vatalok erre alakult sajátos 
szerve. 

2012 nyarán kezdték meg a 
működésüket a kormányhi-
vatalok minősítő szervei, 
megyénkben a HajdúHajdúHajdúHajdú----Bihar Bihar Bihar Bihar 
Megyei Kormányhivatal Re-Megyei Kormányhivatal Re-Megyei Kormányhivatal Re-Megyei Kormányhivatal Re-
habilitációs Szakigazgatási habilitációs Szakigazgatási habilitációs Szakigazgatási habilitációs Szakigazgatási 
Szerve (RSZSZ)Szerve (RSZSZ)Szerve (RSZSZ)Szerve (RSZSZ).  

Első fokon itt bírálják el a 
leszázalékolási kérelmeket, 
valamint döntenek a felül-
vizsgálatokról is.  

A jövőben előreláthatólag a 
szigorodó követelmények 
miatt növekedni fog azok 
száma, akiknek a minősítése 
nem éri el a korábban megál-
lapított százalékot. 
 
A kormányzati politika és az 
Európai Unió célja a társada-
lom megújítása, ezzel a fog-
lalkoztatottság növelése, 
valamint a segélyezettek kö-
rének csökkentése. Rehabili-Rehabili-Rehabili-Rehabili-
tációs ellátásttációs ellátásttációs ellátásttációs ellátást fog ezentúl 
kapni az a személy, akit 
egészségi állapota lehetővé 
tesz a munkavállalásra. Rok-Rok-Rok-Rok-
kantsági ellátástkantsági ellátástkantsági ellátástkantsági ellátást pedig annak 
állapítanak meg, akinek a 
foglalkoztatása nem javasolt. 

Változik a felülvizsgálat 
módszere is. Egy orvosból, 

foglalkoztatási szakértőből 
és szociális szakemberből 
álló bizottság fogja javasolni 
az ellátások megállapítását 
az egyén egészségi állapotát 
és életkörülményeit figye-
lembe véve. 

A rehabilitációs kártyarehabilitációs kártyarehabilitációs kártyarehabilitációs kártya nyúj-
totta kedvezmények azon-
ban a felülvizsgálaton részt 
vett személyeknek segíthet-
nek a munkavállalásban, 
hiszen a munkáltatók adó-
kedvezményt vehetnek 
igénybe. A kártya kiváltásá-
nak feltétele a felülvizsgála-
ton való megjelenés, korábbi 
ellátások igénybevétele, va-
lamint rehabilitációs ellátás-
ban részesülés. A rehabilitá-
ciós kártyát az RSZSZ-nél 
kell igényelni. 

„Gyakran az anyagi 
gondok felırlik a 
személyek türel-
mét és elveszítik 
lelki békéjüket. 

KÖZÉRDEKŐ: 
 

A Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Rehabilitá-
ciós Szakigazgatási Szerve 

(RSZSZ) új címe: 
 

4025 Debrecen, 
Erzsébet utca 27. 

 
Ügyfélfogadási idı: 

 
H-CS: 7:30-14:00 

P: 7:30-12:00 
 

Központi telefonszám: 
06/52-526-370 

Fax: 06/52-526-379 
 

E-mail cím: 
debrecen@rszsz.nrszh.hu 
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MERT A SZEGÉNYSÉG NEM VÁLHAT ÉLETFORMÁVÁMERT A SZEGÉNYSÉG NEM VÁLHAT ÉLETFORMÁVÁMERT A SZEGÉNYSÉG NEM VÁLHAT ÉLETFORMÁVÁMERT A SZEGÉNYSÉG NEM VÁLHAT ÉLETFORMÁVÁ    

November 7November 7November 7November 7----én került az én került az én került az én került az 
„Életreval(l)ó” nevet viselő „Életreval(l)ó” nevet viselő „Életreval(l)ó” nevet viselő „Életreval(l)ó” nevet viselő 
uniós projektet záró konfe-uniós projektet záró konfe-uniós projektet záró konfe-uniós projektet záró konfe-
renciára, amelyet a Lépés-renciára, amelyet a Lépés-renciára, amelyet a Lépés-renciára, amelyet a Lépés-
előny Közhasznú Egyesület előny Közhasznú Egyesület előny Közhasznú Egyesület előny Közhasznú Egyesület 
és SIKK (Segítők Innovatív és SIKK (Segítők Innovatív és SIKK (Segítők Innovatív és SIKK (Segítők Innovatív 
Közössége Közhasznú) Egye-Közössége Közhasznú) Egye-Közössége Közhasznú) Egye-Közössége Közhasznú) Egye-
sület konzorciumi partner-sület konzorciumi partner-sület konzorciumi partner-sület konzorciumi partner-
ségben valósított meg Haj-ségben valósított meg Haj-ségben valósított meg Haj-ségben valósított meg Haj-
dúsámsonban 2011 júniusa dúsámsonban 2011 júniusa dúsámsonban 2011 júniusa dúsámsonban 2011 júniusa 
és 2012 novembere között.és 2012 novembere között.és 2012 novembere között.és 2012 novembere között.    

A szakmai szervezeteknek 
szóló eseményen szó esett 
többek között a hasonló pro-
jektek fontosságáról, a hát-
rányos helyzetből való kitö-
rés irányairól, valamint a 
megváltozott munkaképes-
ségűek rehabilitációs felül-
vizsgálatának megváltozott 
szabályairól. 

Új esély az érvényesülésreÚj esély az érvényesülésreÚj esély az érvényesülésreÚj esély az érvényesülésre    

A köszöntőket követően el-
sőként Huri BeátaHuri BeátaHuri BeátaHuri Beáta, a Lépés-
előny Egyesület elnöke is-
mertette a projekt szakmai 
tartalmát: a célcsoport felku-
tatásának és bevonásának 
módszereit, az egyéni és 
csoportos felkészítés folya-
matát, majd a szakképzés és 
munkaerő kipróbálás ered-
ményeit. A programba hátrá-
nyos helyzetben lévő, Hajdú-

sámson szegregátumain élő 
inaktív nők kerülhettek be, 
akik a 18 hónapos komplex 
felkészítést követően szak-
mával a kezükben és mun-
katapasztalattal léphettek 
ki az álláskeresés világába. 

A projekt idején szociális és 
pszichológus szakemberek, 
pedagógusok fejlesztették a 
résztvevők alapvető készsé-
geit (írás, olvasás stb.), mi-
közben megerősödött ben-
nük a közösséghez való 
tartozás érzése, s végül a 
Magyar Iparszövetség Or-
szágos Központja (MIOK) 
közreműködésével szerez-
tek „Számítógépes adatrög-
zítő” és „Szociális gondozó 
és ápoló” OKJ szakmát. 
Ezek piacképességét mutat-
ja a munkaerő kipróbáláson 
különféle vállalkozásnál 
részt vett személyekkel kap-
csolatos általános pozitív 
benyomás és elégedettség. 

Váradi JánosnéVáradi JánosnéVáradi JánosnéVáradi Jánosné, a SIKK 
Egyesület elnöke, aki men-
torként szintén oroszlán-
részt vállalt a projekt meg-
valósításában, kiemelte, 
hogy az önkormányzati in-
tézményekkel való együtt-
működés nélkül ilyen ered- 

ményesen nem valósulhatott 
volna meg ez a kezdeménye-
zés. Az Európai Unió és a 
Magyar Állam kiemelt célnak 
tekinti a társadalom megúju-
lását, hogy az egyének a 
segélyezés és tengődés vilá-
gából visszatérhessenek a 
munkaközpontú életvitelhez. 
Éppen ezért a résztvevő tar-
tós munkanélkülieknek a 
szakmai képzéseken túlme-
nően önismereti, motivációs 
és családterápiás szolgálta-
tásokat is nyújtott a projekt. 

Több mint száz személynek 
kínálták fel a megvalósítók 
az új élethez való esélyt, s 
végül 45 főt sikerült a pro-
jektbe bevonni. A vállalt 
eredménymutatók szintén 
teljesültek, hiszen a 45 főből 
11 fő munkaerő kipróbálá-
son vett részt, 9 fő tartósan 
el is helyezkedett, 2 fő le-
érettségizett, 1 fő pedig 
újabb szakképzés megszer-
zésébe kezdett. 

Általánosan elmondható, 
hogy sikerült a résztvevők 
életszemléletében változást 
elérni, amely az első lépés a 
kilátástalan mindennapok-
ból való kilábaláshoz. 

Csak a munka jelentheti a Csak a munka jelentheti a Csak a munka jelentheti a Csak a munka jelentheti a 
kitöréstkitöréstkitöréstkitörést    
 
A Humán Navigátor cégcso-
port területi vezetőjeként 
IllyésIllyésIllyésIllyés----Szűcs NóraSzűcs NóraSzűcs NóraSzűcs Nóra osztotta 
meg tapasztalatait a megje-
lentekkel. Cégénél két fő 
vett részt munkaerő kipró-
báláson, s nagyon pozitív 
véleménye alakult ki a sze-
mélyekről, valamint az effaj-
ta alternatív foglalkoztatás 
formájáról. 

A munkaerő kipróbáláson 
résztvevő személyek teljes 
bérét és járulékát az projekt 
terhére az Unió finanszíroz-
ta, tehát két hónapos in-
gyen munkaerőre tett szert 
a vállalkozás, ami napjaink-
ban tényleg kivételes lehe-
tőség. Ez a résztvevőknek is 
hasznos volt, hiszen ismét 
belekóstoltak a munkavég-
zésbe, tapasztalatra, új is-
meretekre tettek szert. Illyés
-Szűcs Nóra élt a foglalkoz-
tatás eme szokatlan formá-
jával, s bártan ajánlja a tér-
ség vállalkozásainak is a 
közeljövőben. 

(folyt. a következő oldalon) 

Civilek tevékenysége a társadalom megújulása érdekébenCivilek tevékenysége a társadalom megújulása érdekébenCivilek tevékenysége a társadalom megújulása érdekébenCivilek tevékenysége a társadalom megújulása érdekében 

Váradi Jánosné, Hajnalka, a SIKK Egyesület elnöke, a pro-
jekt egyik mentora, szakmailag értékeli az elmúlt időszak 

eredményeit. (fent) 

Illyés-Szűcs Nóra, a Humán Navigátor cégcsoport 
területi vezetője osztja meg a munkaerő kipróbálás 

tapasztalatait. (lent) 
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Csoba JuditCsoba JuditCsoba JuditCsoba Judit, a Debreceni 
Egyetem Szociológiai és Szoci-
álpolitikai Tanszékének veze-
tője előadásában különösen a 
női szegénység témakörét 
fejtette ki. A rideg és elkeserí-
tő számadatok mellett érde-
kességekre is rávilágított: a 
szegénység össztársadalmi 
„hasznosságára”, amely politi-
kai manipulációra és gazdasá-
gi erőfölényre egyaránt fel-
használható, tehát annak fel-
számolása nem érdeke a ve-
zető rétegeknek. 
 
A szegénység zömmel ala-
csony iskolázottsággal és 
rossz egészségi állapottal pá-
rosul, amely a deviáns viselke-
dések (például bűnözés) me-
legágya. Szakemberként a 
civil szféra missziós segítő 
tevékenységét, valamint az 
„Életreval(l)ó”-hoz hasonló 
projektek jelentőségét emelte 
ki. Szerinte a szegénység és a 
hátrányos helyzet felszámolá-
sát célzó hazai és uniós elkép-
zelések a gyakorlatban sajnos 
pont a várt hatások ellenkező-
jét érik el. 
 
Záró gondolataiban a nők és 
férfiak közötti egyenlőtlenség 
színtereiről beszélt egy, a fia-
talok körében elvégzett felmé-
rés eredményeire alapozva. 
Ebből kiderült, hogy ezek a 
korosztályok természetesnek 
veszik a férfiak társadalmi 
fölényét és a nők alárendelt 
szerepét bizonyos élethelyze-
tekben. 
 

Amikor a politika közbeszól…Amikor a politika közbeszól…Amikor a politika közbeszól…Amikor a politika közbeszól…    
 
Hamza GáborHamza GáborHamza GáborHamza Gábor, Hajdúsámson 
város polgármestere szintén 
hangsúlyozta a civil szerveze-
tek társadalmi jelentőségét. 
Kiemelte, hogy az önkormány-
zatok sok esetben képtelenek 
ellátni a különféle járulásos 
tevékenységeket, amelyeket a 
civilek önzetlenül felvállalnak. 
Ugyanakkor erősen bírálta 
napjaink politikáját és kormá-
nyát, mivel a források elvoná-
sával, az állami és uniós pén-
zek nem megfelelő felhaszná-
lásával az emberek életét te-
szik nehézzé, sok esetben 
kilátástalanná. 
 
Helyi példaként említette a 
sámsoni II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
közelmúltban a média fóku-
szába került kálváriáját. A sze-
génységből való kiutat ő is a 
munkahelyteremtésben és az 
oktatás színvonalában látja, 
de ez szinte lehetetlen azokon 
a rossz infrastruktúrával ren-
delkező településeken. 
 
Rámutatott többek között a 
politikusok társadalmi felelős-
ségére, mely szerint ígérgeté-
sekkel és demagógiával nem 
lehet gazdasági növekedésről 
és a munkanélküliség csökke-
néséről beszélni, hiszen példá-
ul a közmunkaprogram nem 
jelenthet távlatot főként ha-
zánk képzett, értelmes fiatal-
jai számára. 
 

Utolsó előadóként Munkácsi Munkácsi Munkácsi Munkácsi 
IldikóIldikóIldikóIldikó, a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Rehabilitáci-
ós Szakigazgatási Szervének 
képviselője, klinikai szakpszi-
chológus beszélt a megválto-
zott munkaképességű szemé-
lyek komplex felülvizsgálatá-
nak változásairól. Szerinte is 
szükséges volt a korábbi fi-
nanszírozási rendszer átalakí-
tása, azonban ez a gazdasági 
válság sújtotta társadalmi 
közegben a lehető legrosz-
szabbkor érte el az embere-
ket, akik a szociális ellátás 
valamiféle védő burkából a 
munkanélküliség helyzetébe 
kerültek. 
 
Az újfajta komplex minősítés-
ben az egyének egészségi 
állapotát, továbbá életkörül-
ményeit egyszerre veszik fi-
gyelembe az ellátás megálla-
pításánál, a korábbiakhoz 
képest sokkal szigorúbb felté-
telekkel. Sokan a jövőben 
semmilyen támogatásra nem 
lesznek jogosultak. Ennek 
kapcsán merült fel az egész 
konferencia, valamint a pro-
jektek létét igazoló kérdés, 
hogy az ellátórendszerekből 
kikerült emberek miként fog-
nak alkalmazkodni a megvál-
tozott helyzethez, s mennyire 
lesznek képesek sikerrel visz-
szakerülni a többségi társa-
dalomba. 

Király László 
 

Az „Életreval(l)ó” – Hajdúhad-
házi térségben élő hátrányos 
helyzetű nők komplex önálló 
életvitelre való felkészítése 
elnevezésű projekt az Új Szé-
chenyi Terv keretében az 
Európai Unió és a Magyar 
Állam támogatásával, az Eu-
rópai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósult meg. 

ÁLLÁSPONT 

„Ígérgetésekkel és 
demagógiával nem 

lehet gazdasági nö-
vekedésrıl és a 
munkanélküliség 

csökkenésérıl be-
szélni és a közmun-
kaprogram sem je-
lenthet távlatot.” 

 
(Hamza Gábor) 

„A szegénység poli-
tikai manipulációra 
és gazdasági erıfö-
lényre egyaránt fel-
használható, tehát 
annak felszámolása 
nem érdeke a veze-

tı rétegeknek.” 
 

(Csoba Judit) 

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

tásairól! 
 

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

Csoba Judit (bal oldali kép) és Hamza 
Gábor (jobb oldali kép) előadása 



Fejlődő világunkban egyre Fejlődő világunkban egyre Fejlődő világunkban egyre Fejlődő világunkban egyre 
több gondot fordítunk több gondot fordítunk több gondot fordítunk több gondot fordítunk 
egészségünk megőrzésére, egészségünk megőrzésére, egészségünk megőrzésére, egészségünk megőrzésére, 
a helyes táplálkozásra, az a helyes táplálkozásra, az a helyes táplálkozásra, az a helyes táplálkozásra, az 
aktív, fitt életmód kialakítá-aktív, fitt életmód kialakítá-aktív, fitt életmód kialakítá-aktív, fitt életmód kialakítá-
sára. Miközben mindent sára. Miközben mindent sára. Miközben mindent sára. Miközben mindent 
megteszünk azért, hogy megteszünk azért, hogy megteszünk azért, hogy megteszünk azért, hogy 
egészségesek legyünk, egészségesek legyünk, egészségesek legyünk, egészségesek legyünk, 
igazából nincsenek pontos igazából nincsenek pontos igazából nincsenek pontos igazából nincsenek pontos 
információink arról, hogy információink arról, hogy információink arról, hogy információink arról, hogy 
tényleg azok vagyunktényleg azok vagyunktényleg azok vagyunktényleg azok vagyunk----e.e.e.e.    
 
A felgyorsult életmód, a 
fogyasztási cikkek összeté-
telének gyökeres változása 
és az öregedés felelősek a 
szervezetünkben bekövet-
kező változásokért. Ahhoz, 
hogy tisztában legyünk 
egészségi állapotunkkal, 
vegyünk részt egészség-
megőrző szűrővizsgálaton. 
 
A prevenció gondolata egy-
re inkább elterjedt, a 20. 
század második felében a 
társadalom szemlélete 
változott, ám az egészség-
ügyre szánt pénz sosem 
volt elég. A prevenció 
„divat” lett, amit különféle 
szlogenekkel tartottak élet-
ben: „Miért kell addig várni, 
amíg az emberek megbe-
tegszenek?”, „Nem-e jobb 
a megelőzés?” 

De igen jobb, sőt még ol-
csóbb, mint a betegség 
kezelése. Így anyagilag is 
megéri egészségünkre ak-
kor áldozni, amikor még 
nincs komoly betegség. 
Ugyanakkor az is kiderült, 
senki sem lehet egészsé-
ges, ha csak az orvostól 
várja a gyógyulást, mivel a 
mai betegségek nagy ré-
szét maga az ember okoz-
za egészségtelen életmód-
jával. 
 
Az utóbbi néhány évtized-
ben óriási fejlődésen ment 
keresztül a gyógyszeripar 
és az egészségügyi gépezet 
kialakulása is: új eszközök, 
újabb és hatékonyabb 
gyógyszerek kifejlesztése 
történt meg. A tudomány 
és a technika megteremtet-
te a megelőzés hatékony 
lehetőségét. 
 
A prevenció segítségével A prevenció segítségével A prevenció segítségével A prevenció segítségével 
elérhető a testielérhető a testielérhető a testielérhető a testi----    és lelki és lelki és lelki és lelki 
egészség, harmónia önma-egészség, harmónia önma-egészség, harmónia önma-egészség, harmónia önma-
gunkkal.gunkkal.gunkkal.gunkkal.    
 
Rohanó életmódunk, az 
egzisztencia utáni hajsza 
nagy terhet ró szerveze-
tünkre. Fiatalabb életkor-

ban is egyre gyakoribbak a 
klasszikus civilizációs beteg-
ségek (pl. elhízás, étkezési 
zavarok, mozgásszervi be-
tegségek, magas vérnyo-
más, keringési betegségek, 
cukorbetegség, daganatos 
betegségek). 
 
A dolgozó ember akkor lehet 
sikeres munkájában és ma-
gánéletében egyaránt, ha 
egészséges. egészséges. egészséges. egészséges. Tehát értékké 
vált az egészség, egyre fon-
tosabb helyre került a meg-
előzés, a szűrővizsgálatok 
elfogadottá váltak és kiala-
kult az egészségtudatos nor-
ma. 

Feketéné Baranyi Beatrix 

 

A MEGELİZÉS A TUDATOA MEGELİZÉS A TUDATOA MEGELİZÉS A TUDATOA MEGELİZÉS A TUDATOS ÉLETMÓD ELSİ FONTOS LÉPÉSES ÉLETMÓD ELSİ FONTOS LÉPÉSES ÉLETMÓD ELSİ FONTOS LÉPÉSES ÉLETMÓD ELSİ FONTOS LÉPÉSE    
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I. évfolyam, 8. szám  

A komplex szűrővizsgálat 
segítségével: 
 
• FelmérhetőFelmérhetőFelmérhetőFelmérhető a jelenlegi 

egészségi állapot 
 
• FeltárhatóakFeltárhatóakFeltárhatóakFeltárhatóak az öröklődő 

családi, genetikus hajla-
mok 

 
• Kiszűrhetők, megállapít-Kiszűrhetők, megállapít-Kiszűrhetők, megállapít-Kiszűrhetők, megállapít-

hatók és tudatosíthatókhatók és tudatosíthatókhatók és tudatosíthatókhatók és tudatosíthatók a 
rizikótényezők 

 
• FelismerhetőkFelismerhetőkFelismerhetőkFelismerhetők a rejtett 

elváltozások 
 
• MegelőzhetőMegelőzhetőMegelőzhetőMegelőzhető a súlyosabb 

betegség kialakulása és 
tovább folytatható a tevé-
keny életforma 

 

EGÉSZSÉG 

Amikor te otthon….Amikor te otthon….Amikor te otthon….Amikor te otthon….    
 

Amikor te otthon 
a konvektort feljebb csavarod, 
mikor a tűzre még fát dobsz, 

mikor nyakadat puha sállal takarod, 
s lábaidnál ott van meleg papucsod,  

jusson eszedbe, 
hogy ott kinn a szélbe, 
hidegbe, fagyos éjbe 

léteznek még embertársaid, 
emberek, kiket  

sorsuk oda kivetett, 
és remélnek …egy kis segítséget. 

Huri Attiláné 

A hideg beköszöntével ne fordítsunk hátat a hajléktala-A hideg beköszöntével ne fordítsunk hátat a hajléktala-A hideg beköszöntével ne fordítsunk hátat a hajléktala-A hideg beköszöntével ne fordítsunk hátat a hajléktala-
noknak, és ügyeljünk az idős egyedül élő emberekre is!noknak, és ügyeljünk az idős egyedül élő emberekre is!noknak, és ügyeljünk az idős egyedül élő emberekre is!noknak, és ügyeljünk az idős egyedül élő emberekre is!    
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İSZI SZOKÁSOK İSZI SZOKÁSOK İSZI SZOKÁSOK İSZI SZOKÁSOK ––––    SZÜRSZÜRSZÜRSZÜRETI HANGULATETI HANGULATETI HANGULATETI HANGULAT    
Októberben „szüreti mulat-Októberben „szüreti mulat-Októberben „szüreti mulat-Októberben „szüreti mulat-
ság” várta az érdeklődőket ság” várta az érdeklődőket ság” várta az érdeklődőket ság” várta az érdeklődőket 
a hajdúsámsoni Szivár-a hajdúsámsoni Szivár-a hajdúsámsoni Szivár-a hajdúsámsoni Szivár-
ványházban. Számos ellá-ványházban. Számos ellá-ványházban. Számos ellá-ványházban. Számos ellá-
tott és hozzátartozóik jelen-tott és hozzátartozóik jelen-tott és hozzátartozóik jelen-tott és hozzátartozóik jelen-
tek meg, illetve elfogadta tek meg, illetve elfogadta tek meg, illetve elfogadta tek meg, illetve elfogadta 
meghívásunkat a Hajdú-meghívásunkat a Hajdú-meghívásunkat a Hajdú-meghívásunkat a Hajdú-
sámsoni Családsegítő Szol-sámsoni Családsegítő Szol-sámsoni Családsegítő Szol-sámsoni Családsegítő Szol-
gálat, valamint a Roma gálat, valamint a Roma gálat, valamint a Roma gálat, valamint a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselője is.képviselője is.képviselője is.képviselője is.    
 
A programot Ferenczi Gá-Ferenczi Gá-Ferenczi Gá-Ferenczi Gá-
borborborbor, a Szivárványház intéz-
ményvezetője nyitotta egy 
színes előadással, melyben 
az általunk ellátott szemé-
lyek, az ő hozzátartozóik, 
valamint a jelenlévő szer-
vezetek munkatársai is 
hallhattak az őszi hagyo-
mányokról és szokásokról, 

a szüret vidéki hangulatá-
ról és természetesen a bor 
filozófiájáról. 
 
Váradi Jánosné HajnalkaVáradi Jánosné HajnalkaVáradi Jánosné HajnalkaVáradi Jánosné Hajnalka 
pedig közös verselésre, 
éneklésre invitálta a megje-
lenteket, ami még jobb 
kedvre derítette az embe-
reket, fokozva a kellemes 
hangulatot. 
 
Az előadásokat ízletes 
mustkóstolás követte, ami-
hez az őszi gyümölcsök 
elfogyasztása szintén nem 
maradhatott ki. Ezekből 
minden meghívott vendég 
kedvére fogyaszthatott. Az 
egészségügyi vetélkedő, 
mely nagy kihívást jelentett 
sokak számára. Mindenki 

törekedett a legjobbat kihoz-
ni magából, hiszen komoly 
tétje volt a feladatlapok he-
lyes kitöltésének. 
 
Azok a személyek, akik hi-
bátlanul válaszokat adtak, 
egy ajándékcsomagot nyer-
tek tisztálkodási szerekkel. 
Ám azok sem távoztak üres 
kézzel, akik néhány hibát 
ejtettek a kitöltés során, 
mert ők is hazavihettek egy-
egy hasznos terméket. 
 
Amíg a meghívottak a fel-
adattal voltak elfoglalva, 
felcsendült néhány szüreti 
dal is, ami még inkább ének-
lésre adott okot. Hamisítat-
lan légkörben közös étkezés-
re, egy-egy zsíros vagy máj-

krémes kenyér elfogyasztás-
ra, teázásra, és szörpfo-
gyasztásra invitáltuk vendé-
geinket. 
 
A meghívottak szemmel lát-
hatóan jól érezték magukat, 
és mindannyian reményked-
nek abban, hogy még több 
közösségi program várja 
majd őket, a helyi lakosokat 
a Szivárványházban. 
 
Az aktuális programokról Az aktuális programokról Az aktuális programokról Az aktuális programokról 
tájékozódhatnak az AGORA tájékozódhatnak az AGORA tájékozódhatnak az AGORA tájékozódhatnak az AGORA 
újságban, valamint a Szivár-újságban, valamint a Szivár-újságban, valamint a Szivár-újságban, valamint a Szivár-
ványházban személyesen ványházban személyesen ványházban személyesen ványházban személyesen 
vagy telefonon is.vagy telefonon is.vagy telefonon is.vagy telefonon is.    
 

Feketéné Baranyi Beatrix 
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