
Lassan elkezdődik a vénasz-
szonyok nyara: érik a szőlő, 
sárgulnak a falevelek. Ősztől 
kiadványunk új lendülettel és 
még érdekesebb témákkal 
jelentkezik. Bízunk benne, 
hogy olvasóink kipihenték a 
korábbi hónapok fáradalmait 
a nyaralás alkalmával. 
 
Kicsit talán mindenkinek 
nehéz visszarázódni a dolgos 
hétköznapokba, összeegyez-
tetni a munkát és a családi 
életet. Ugyanakkor fontos a 
megfelelő összhang megte-
remtése, amihez témáinkkal 

és cikkeinkkel is próbálunk 
minél inkább hozzájárulni. 
Ennek jegyében mostantól 
nagyobb hangsúlyt helyezünk 
a család és a testi-lelki 
egészség kapcsolatára is 
hasábjainkon keresztül. 
 
Elkövetkezendő számaink 
most már Debrecen mellett 
Hajdúsámsonban szintén 
több ponton elérhetőek. Egy 
uniós program eredménye-
ként egyesületünk és part-
nerszervezetünk felépítette a 
"Szivárványház" névre keresz-
telt információs központun-
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kat, amellyel az ottani helyi 
munkanélküliséget és szoci-
ális problémákat kívánjuk 
orvosolni. 
 
Az ünnepélyes megnyitón 
szép számmal vettek részt 
magánszemélyek és meghí-
vott szervezetek, s ezért ez-
úton is köszönetet mondunk 
nekik. Reméljük, hogy siker-
rel és eredményesen tudjuk 
majd végezni munkánkat, 
amely nem más, mint dolgo-
zóink közös hivatása. 
 
Szeptemberi kiadványunk-
ban olvashatnak többek kö-
zött a "Szivárványház" külde-
téséről, a munkanélküliek-
nek kínált szolgáltatásokról, 
valamint a szociális támoga-
tó szolgáltatások fontossá-
gáról. Ezen kívül egy interjút 
is egyik képzésünk résztve-
vőjével, továbbá egy debre-
ceni civil szervezet projektjé-
ről is. Kellemes olvasást és 
hasznos időtöltést kívánok 
munkatársaim és szerveze-
tem nevében! 
 

Király László 

JELENJEN 
MEG CÉLZOTT 

KÖZÖNSÉG 
SZÁMÁRA ! 
HIRDETÉS 
FELVÉTEL 

 
52/531-274  

agora.szerkesztoseg@gmail.com  

TERJESZTÉSI PONTOK HAJDÚSÁMSONBAN 

Megjelenik minden hónap 
15. napján 



 
Az Országos Tranzitfoglal-Az Országos Tranzitfoglal-Az Országos Tranzitfoglal-Az Országos Tranzitfoglal-
koztatási Egyesület folya-koztatási Egyesület folya-koztatási Egyesület folya-koztatási Egyesület folya-
matosan valósít meg olyan matosan valósít meg olyan matosan valósít meg olyan matosan valósít meg olyan 
projekteket, amelyeknek a projekteket, amelyeknek a projekteket, amelyeknek a projekteket, amelyeknek a 
hátrányos helyzetű rétegek hátrányos helyzetű rétegek hátrányos helyzetű rétegek hátrányos helyzetű rétegek 
munkaerőmunkaerőmunkaerőmunkaerő----piaci esélyeinek piaci esélyeinek piaci esélyeinek piaci esélyeinek 
javítása a célja. Ősszel zár-javítása a célja. Ősszel zár-javítása a célja. Ősszel zár-javítása a célja. Ősszel zár-
ják a „Trambulin” nevet ják a „Trambulin” nevet ják a „Trambulin” nevet ják a „Trambulin” nevet 
viselő felzárkóztató képzés-viselő felzárkóztató képzés-viselő felzárkóztató képzés-viselő felzárkóztató képzés-
sorozatukat, amelyben 45 sorozatukat, amelyben 45 sorozatukat, amelyben 45 sorozatukat, amelyben 45 
alacsonyan iskolázott vagy alacsonyan iskolázott vagy alacsonyan iskolázott vagy alacsonyan iskolázott vagy 
elavult szakmával rendel-elavult szakmával rendel-elavult szakmával rendel-elavult szakmával rendel-
kező nőt készítettek fel a kező nőt készítettek fel a kező nőt készítettek fel a kező nőt készítettek fel a 
továbbtanulásra, illetve a továbbtanulásra, illetve a továbbtanulásra, illetve a továbbtanulásra, illetve a 
munkavállalásra.munkavállalásra.munkavállalásra.munkavállalásra.    
 
„A sikeres megvalósítás 
kulcsa elsődlegesen a 
megfelelő személyek kivá-
lasztásában és a felkészült 
szakembergárdában rejlik” 
– kezdte gondolatait Tóth 
Ibolya, a projekt szakmai 
vezetője. A résztvevők a 
képzés alatt folyamatosan 
fejlődnek, egyre motivál-
tabbak lesznek, ami az 
álláskeresés idején, illetve 
a munkába állást követően 
is hangsúlyos elem. Ugyan-
akkor vannak olyan részt-
vevők, akik csak a napi 
megélhetési támogatásért 
vesznek részt a projektben, 
de számukra a napi megél-
hetéshez ez szintén nagy 
segítség – mutatott rá a 
szakember. 
 
„A derecskei toborzáson 
hallottam erről a lehetőség-
ről. Jelentkeztem, és sike-
rült bekerülnöm. Sok min-
dent tanultam, egyfajta 
pluszt kaptam a program-
tól: régóta nem találtam 
munkát, de most már lá-
tom, hogy van remény. Én 
elsődlegesen majd dolgoz-
ni szeretnék, bár a tovább-
tanulást sem tartom kizárt-
nak” – nyilatkozta Jolika, 
az egyik résztvevő. 

Neki kifejezetten tetszett a 
képzés egyfajta kötetlensé-
ge, a közvetlen tanár-diák 
viszony. 
 
„Korábbi résztvevőink kö-
zül többen elhelyezkedtek, 
néhányan jelenleg is tanul-
nak szakképzésben vagy 
érettségit adó iskolában. A 
többség úgy megy el innen, 
hogy hasznos ismeretekre 
tesz szert. Fontos, hogy az 
oktatók tudják kezelni a 
célcsoportot, ahol figyelem-
be kell venni az egyes élet-
helyzeteket” – ecsetelte 
Tóth Ibolya. 
 
Mindezek mellett szerveze-
ti kapcsolatépítésre is jó 
egy ilyen projekt, hiszen 
tapasztalatcserét szolgál-
nak a különféle konferenci-
ák és szakmai találkozók. 
Az elkészült tananyagfej-
lesztések és módszertani 
anyagok pedig bárki szá-
mára szabadon hozzáfér-
hetők a szervezet honlap-
ján. 
 
Kádár Erika, az egyesület 
elnöke hangsúlyozta, hogy 
mindenképpen szüksége-
sek az ilyen és ehhez ha-

sonló felzárkóztatást célzó 
programok. Az egyes szak-
mai képzések előtt is indo-
kolt, hogy a résztvevők fel-
elevenítsék ismereteiket, 
pótolják a hiányzó tudást, 
és viszonylag egyforma 
tudásszintre kerülhesse-
nek. „Állandó stábbal dol-
gozunk, mert ezek az em-
berek másfajta bánásmó-
dot és tanítási módszertant 
igényelnek, amely nagyon 
fontos a siker érdekében.” 
– mondta el összegző gon-
dolatát az elnök. 
 
Mi is reméljük, hogy még 
számos hasonló programot 
tudnak megvalósítani a 
szervezetben, hiszen csak 
közös erővel, az egymásra 
való odafigyeléssel lehet 
visszaadni az elvesztett 
hitet és motivációt a hátrá-
nyos helyzetben lévőknek. 
 

Király László 

A MOTIVÁCIÓ VISSZANYA MOTIVÁCIÓ VISSZANYA MOTIVÁCIÓ VISSZANYA MOTIVÁCIÓ VISSZANYERÉSE A ERÉSE A ERÉSE A ERÉSE A 
FELZÁRKÓZTATÁS EGYIKFELZÁRKÓZTATÁS EGYIKFELZÁRKÓZTATÁS EGYIKFELZÁRKÓZTATÁS EGYIK    
LEGFONTOSABB CÉLJALEGFONTOSABB CÉLJALEGFONTOSABB CÉLJALEGFONTOSABB CÉLJA    
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soros apróhir-
detést vagy ke-
retes változatot 
cége szolgálta-

tásairól! 
 

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

CIVILIZÁCIÓ 

Az Országos Tranzit 
Foglalkoztatási Egyesü-
letről bővebb informáci-
ót az alábbi elérhető-
ségeken kaphatnak: 

 
4025 Debrecen, Arany 
János utca 2. I. em.3. 

 
Tel: 52/410-640 

 
orszagostranzit@gmail.com 

 
www.orszagostranzit.hu 

Amíg az anyukák tanultak, a gyerekeket játszószoba várta. 

„Ezek az emberek más-
fajta bánásmódot és 
tanítási módszertant 

igényelnek.” 



AGORA újságunk elkötele-
zett a különféle civil szerve-
ződések támogatása iránt. 
Ezért örömmel tesszük 
közé lapunk hasábjain a 
közleményeket legyen szó 
akár rendezvényekről, akár 
az egyes programok kötele-
ző nyilvánosságáról. 
 
Olvasóközönségünk egy-
részt azok a személyek, 
akik közvetlenül érintettek 
lehetnek az ilyen hírek kap-
csán, másrészt pedig a 
vállalkozói szféra is tudo-
mást szerezhet az egyes 

társadalmi felelősségválla-
lást érintő tevékenységek-
ről. Tehát mindenképpen 
hasznos és eredményes az 
általunk publikált felhívás. 
 
Mindezeken túl a társadal-
mi szervezetek ingyen he-
lyezhetnek oldalainkon a 
tevékenységükhöz szoro-
san illeszkedő információ-
kat, valamint programaján-
lókat. 
 
Reméljük, hogy az AGORA 
egy olyan platform lehet, 
amely összeköti a civileket- 
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KÖZÉRDEKŰ KÖZÉRDEKŰ KÖZÉRDEKŰ KÖZÉRDEKŰ ––––    LEHETŐSÉG A TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEKLEHETŐSÉG A TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEKLEHETŐSÉG A TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEKLEHETŐSÉG A TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK    

Keressen minket az interneten! 
Lépésel őny Egyesület 

www.jobbanoknek.hu 

 
LEGYEN AZ AGORA KÖZÖS 

SIKERÜNK! 
 

LEGYEN EZ A KIADVÁNY A 
CIVILEK MÉDIUMA! 

 
Ezzel kapcsolatosan bővebb 
felvilágosítás kérhető az aláb-
bi elérhetőségeken: 
 

Király LászlóKirály LászlóKirály LászlóKirály László    
(szolgáltatásszervező) 

+36 20 500 5161 
+36 52/321-666 

E-mail: lepeselonydebrecen@gmail.com 

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK FONTOA SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK FONTOA SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK FONTOA SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK FONTOSSÁGÁRÓLSSÁGÁRÓLSSÁGÁRÓLSSÁGÁRÓL    

Napjainkban igencsak Napjainkban igencsak Napjainkban igencsak Napjainkban igencsak 
fontosak azok a különféle fontosak azok a különféle fontosak azok a különféle fontosak azok a különféle 
szociális tevékenységek, szociális tevékenységek, szociális tevékenységek, szociális tevékenységek, 
amelyekkel a társadalom amelyekkel a társadalom amelyekkel a társadalom amelyekkel a társadalom 
tagjainak élethelyzetét tagjainak élethelyzetét tagjainak élethelyzetét tagjainak élethelyzetét 
próbálják javítani az egyes próbálják javítani az egyes próbálják javítani az egyes próbálják javítani az egyes 
intézmények. Ennek a se-intézmények. Ennek a se-intézmények. Ennek a se-intézmények. Ennek a se-
gítésnek változatos formái gítésnek változatos formái gítésnek változatos formái gítésnek változatos formái 
ismeretesek, s ebben a ismeretesek, s ebben a ismeretesek, s ebben a ismeretesek, s ebben a 
küldetésben nagy szerep küldetésben nagy szerep küldetésben nagy szerep küldetésben nagy szerep 
jut a civil szervezeteknek jut a civil szervezeteknek jut a civil szervezeteknek jut a civil szervezeteknek 
is.is.is.is.    

A Segítők Innovatív Közös-
sége Közhasznú (SIKK) 
Egyesület a Hajdúsámson-
ban olyan szociális támo-
gató szolgáltatásokat kí-
ván életre hívni, amelyek 
jelenleg a tervezett megva-
lósítás tekintetében hiány-
pótlónak számítanak, s 
reményeink szerint nagy-
mértékben orvosolhatják 
majd a hozzánk fordulók 
kisebb-nagyobb problémá-
it. 

Működési alapelvünk, 
hogy lehetőleg az ellátott 
lakókörnyezetében jusson 
hozzá a szükségleteinek 
kielégítéséhez szükséges 
szociális szolgáltatások-
hoz. 

Az elöregedő társadalmak-
ban egyre nagyobb hang-
súly helyeződik az idős, 
beteg emberek szakszerű 
ellátására, valamint a napi 
teendőik kapcsán (pl. bevá-
sárlás, gyógyszerek kiváltá-
sa stb.) számukra támoga-
tó segítség nyújtására. 

A házi segítségnyújtás 
olyan gondozási forma, 
mely az igénybevevő önálló 
életvitelének fenntartását-
szükségleteinek megfelelő-
en- lakásán, lakókörnyeze-
tében biztosítja. A házi gon-
dozó segítséget nyújt ah-
hoz, hogy az ellátást igény-
bevevő fizikai, mentális, 
szociális szükséglete saját 
környezetében, életkorá-
nak, élethelyzetének és 
egészségi állapotának 
megfelelően, meglévő ké-
pességeinek fenntartásá-

val, felhasználásával, fej-
lesztésével biztosított le-
gyen. 

A másik fontos probléma, 
amely napjainkban egyre 
inkább jelentkezik az embe-
rek körében: a szenvedély-
betegség. Az ilyen szemé-
lyeknek a nappali ellátás 
keretében közösségi segít-
ség nyújtható. 

A nappali megnevezés arra 
utal, hogy adott helyiségben 
napközbeni ellátások való-
sulnak meg. Fontos, hogy 
ezek a szolgáltatások a kli-
ensek széles köre számára 
legyenek elérhetőek, és a 
szenvedélybetegségből adó-
dó sokrétű problémára a 
közösség erejével az egyéni 
megoldások megtalálását 
segítse elő. 

A fent említett intézményes 
ellátási formák mellett az is 
célkitűzés, hogy a hozzánk 
fordulók életvitelének egé-
szét változás érje. A kezde-
ményezésieket, igényeiket 
figyelembe véve célszerű 

összeállítani a felkínálandó 
fakultatív programokat az 
„üres idő”-ként megélt nap-
szakok strukturálására, 
illetve lehetőség szerint 
bevonni őket a szervezés-
be. 

Az egyes csoportos progra-
mok mellett időtöltés még 
az olvasás (könyv, újság, 
napi-, heti lapok, folyóirat-
ok), rejtvényfejtés, rádió-
zás, zenehallgatás, tévéné-
zés. A társasjátékok és a 
kézműves tevékenységek 
során a szociális készsé-
gek is fejlődnek (a szabály-
tanulás időszakában fon-
tos a segítő jelenléte). 

Tanácsadások és életveze-
tési ismeretek nyújtása 
szintén elősegíti a közös-
séghez való ismételt tarto-
zás érzését. 

Váradi Jánosné 

a SIKK elnöke 

CIVILIZÁCIÓ 



„SEGÍTENI SZERETNÉK „SEGÍTENI SZERETNÉK „SEGÍTENI SZERETNÉK „SEGÍTENI SZERETNÉK AZ IDŐS, BETEG, ELESETT EMBEREKEN…”AZ IDŐS, BETEG, ELESETT EMBEREKEN…”AZ IDŐS, BETEG, ELESETT EMBEREKEN…”AZ IDŐS, BETEG, ELESETT EMBEREKEN…”     
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-A Társadalmi Megújulás Ope-Társadalmi Megújulás Ope-Társadalmi Megújulás Ope-Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Programratív Programratív Programratív Program keretében szer-
vezett, az Európai UnióEurópai UnióEurópai UnióEurópai Unió által 
támogatott program 2011 
őszén indult ,  hogy a a a a 
hajdúsámsonihajdúsámsonihajdúsámsonihajdúsámsoni térségben élő, 
hátrányos helyzetű nők mun-
kaerő-piaci esélyeit elősegítse. 
 
Számotokra véget ért a pro-Számotokra véget ért a pro-Számotokra véget ért a pro-Számotokra véget ért a pro-
jekt, mindannyian túl vagytok jekt, mindannyian túl vagytok jekt, mindannyian túl vagytok jekt, mindannyian túl vagytok 
a nehéz, de sikeres vizsgán, a nehéz, de sikeres vizsgán, a nehéz, de sikeres vizsgán, a nehéz, de sikeres vizsgán, 
mely által szociális gondozói mely által szociális gondozói mely által szociális gondozói mely által szociális gondozói 
végzettséget szereztetek.  végzettséget szereztetek.  végzettséget szereztetek.  végzettséget szereztetek.  
Személy szerint is gratulálok a Személy szerint is gratulálok a Személy szerint is gratulálok a Személy szerint is gratulálok a 
szép vizsgateljesítményedhez. szép vizsgateljesítményedhez. szép vizsgateljesítményedhez. szép vizsgateljesítményedhez. 
Hogy érzed most magad?Hogy érzed most magad?Hogy érzed most magad?Hogy érzed most magad?    
 
Megkönnyebbült és boldog 
vagyok. Egy nehéz, idegőrlő, 
vizsgákra való felkészülési 
időszak után vagyunk. A gye-
rekeimmel egy versenyfélét is 
kitaláltunk: kitesszük a bizo-
nyítványainkat és összevetjük, 
hogy ki hogyan teljesített. Örü-
lök, hogy nem kell szégyen-
keznem előttük. 
 
Most kicsit visszakanyarodunk Most kicsit visszakanyarodunk Most kicsit visszakanyarodunk Most kicsit visszakanyarodunk 
időben a kezdetekhez. Miért időben a kezdetekhez. Miért időben a kezdetekhez. Miért időben a kezdetekhez. Miért 
kerested meg az egyesületet? kerested meg az egyesületet? kerested meg az egyesületet? kerested meg az egyesületet? 
Mi volt a motivációd?Mi volt a motivációd?Mi volt a motivációd?Mi volt a motivációd?    
 
Én már jó ideje ápolási díjon 
voltam a nagy fiam betegsége 
miatt, aki asztmás és allergi-
ás, így életem részévé vált az 
ápolás. A továbbiakban sze-
retném fejleszteni, kipróbálni 
magamat az ápolás, gondozás 
terén nemcsak a magánélet-
ben, hanem a munka világá-
ban is, ezért jelentkeztem a 
szociális gondozó képzésre. 
Minden lehetséges módon 
segíteni szeretnék az idős, 
beteg, elesett embereken. 
 
Milyen kötelezettségeket kel-Milyen kötelezettségeket kel-Milyen kötelezettségeket kel-Milyen kötelezettségeket kel-
lett vállalnotok azzal, hogy a lett vállalnotok azzal, hogy a lett vállalnotok azzal, hogy a lett vállalnotok azzal, hogy a 
projektbe bekapcsolódtatok?projektbe bekapcsolódtatok?projektbe bekapcsolódtatok?projektbe bekapcsolódtatok?    

A programban igen kemény fel-
tételeknek kellett megfelelnünk: 
készségfejlesztő tréningeken 
vettünk részt, rendszeresen el-
méleti és gyakorlati oktatásra 
jártunk, megismertük a házi 
segítségnyújtást. Sok tapaszta-
latra tettünk szert a Kenézy kór-
ház reumatológiai, belgyógyá-
szati, sebészeti osztályain és az 
Idősek Otthonában. 
 
A képzések, a gyakorlatok idő-A képzések, a gyakorlatok idő-A képzések, a gyakorlatok idő-A képzések, a gyakorlatok idő-
igényesek, emiatt bizonyára igényesek, emiatt bizonyára igényesek, emiatt bizonyára igényesek, emiatt bizonyára 
kevesebb időt tudtál tölteni csa-kevesebb időt tudtál tölteni csa-kevesebb időt tudtál tölteni csa-kevesebb időt tudtál tölteni csa-
ládod körében. Hogyan viszo-ládod körében. Hogyan viszo-ládod körében. Hogyan viszo-ládod körében. Hogyan viszo-
nyult a környezeted, hogy bele-nyult a környezeted, hogy bele-nyult a környezeted, hogy bele-nyult a környezeted, hogy bele-
vágtál a programba?vágtál a programba?vágtál a programba?vágtál a programba?    
 
Köszönettel tartozom a csalá-
domnak, szüleimnek, fiaimnak, 
hogy a képzés egy éves idősza-
ka alatt megértők voltak, min-
denben támogattak. Különösen 
a vizsgaidőszakban segítettek 
sokat a szüleim, amire nagy 
szükségem volt, hiszen egyedül 
nevelem a fiúkat. Jó volt az is, 
hogy a srácokat még érdekelték 
is azok a tudományok, amiket 
mi tanultunk, néha nekik 
„mondtam fel” a tananyagot. 
Megnőtt az érdeklődésük a bio-
lógia iránt, ami a tanórai teljesít-
ményükön is meglátszott. 

Hogyan, tudtál eredménye-Hogyan, tudtál eredménye-Hogyan, tudtál eredménye-Hogyan, tudtál eredménye-
sen felkészülni a program sen felkészülni a program sen felkészülni a program sen felkészülni a program 
menet közbenimenet közbenimenet közbenimenet közbeni    feladataira, feladataira, feladataira, feladataira, 
majd a záróvizsgákra?majd a záróvizsgákra?majd a záróvizsgákra?majd a záróvizsgákra?    
 
Én olyan ember vagyok, aki 
előre tervez. A program 
ide je  a la t t  s z igo rú 
„menetrend” szerint éltem: 
a reggeli órákban tanul-
tam, majd iskolába készí-
tettem a gyerekeket, ez-
után következtek a foglal-
kozások, de az este mindig 
a családé volt. Az egyéni 
tanulási módszereken túl 
kialakítottunk úgy 10 fős 
„tanulócsoportot”: általá-
ban kora délelőtt jöttünk 
össze valamelyikünk kertjé-
ben. Egy jó kis közösség 
kovácsolódott össze és ez 
sokat segített abban, hogy 
eredményesek tudtunk 
lenni. 
 
Még egyszer gratulálunk, s Még egyszer gratulálunk, s Még egyszer gratulálunk, s Még egyszer gratulálunk, s 
kívánjuk, hogy céljaidat kívánjuk, hogy céljaidat kívánjuk, hogy céljaidat kívánjuk, hogy céljaidat 
minél előbb elérd: a meg-minél előbb elérd: a meg-minél előbb elérd: a meg-minél előbb elérd: a meg-
szerzett tudás birtokában  szerzett tudás birtokában  szerzett tudás birtokában  szerzett tudás birtokában  
tudj segíteni minél több tudj segíteni minél több tudj segíteni minél több tudj segíteni minél több 
idős, magáraidős, magáraidős, magáraidős, magára    maradt, be-maradt, be-maradt, be-maradt, be-
teg emberen.teg emberen.teg emberen.teg emberen.    
 

Huri Attiláné 

program mentor 

Keressen  
minket  
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Hajdúsámsonban megvalósított „Életreval(l)ó”elnevezésű projekt egyik Hajdúsámsonban megvalósított „Életreval(l)ó”elnevezésű projekt egyik Hajdúsámsonban megvalósított „Életreval(l)ó”elnevezésű projekt egyik Hajdúsámsonban megvalósított „Életreval(l)ó”elnevezésű projekt egyik 

résztvevőjévelrésztvevőjévelrésztvevőjévelrésztvevőjével 

CIVILIZÁCIÓ 

Egy boldog csapat: a szociális gondozói képesítést szerzett 
projekt résztvevők a mentorokkal. 

„A srácokat még 
érdekelték is azok 

a tudományok, 
amiket mi tanul-
tunk, néha nekik 
mondtam fel”a 
tananyagot.” 

„A gyerekeimmel 
kitesszük a bizo-
nyítványainkat és 

összevetjük, hogy ki 
hogyan teljesített.” 

„Egy jó kis közös-
ség kovácsolódott 
össze és ez sokat 
segített abban, 

hogy eredménye-
sek tudtunk lenni.” 



Szerdán tartották Hajdú-Szerdán tartották Hajdú-Szerdán tartották Hajdú-Szerdán tartották Hajdú-
sámsonban az ünnepélyes sámsonban az ünnepélyes sámsonban az ünnepélyes sámsonban az ünnepélyes 
átadóját annak az uniós átadóját annak az uniós átadóját annak az uniós átadóját annak az uniós 
támogatással, konzorciumi támogatással, konzorciumi támogatással, konzorciumi támogatással, konzorciumi 
partnerségben felépült partnerségben felépült partnerségben felépült partnerségben felépült 
szolgáltatóháznak, amely a szolgáltatóháznak, amely a szolgáltatóháznak, amely a szolgáltatóháznak, amely a 
helyi és térségi szociális, helyi és térségi szociális, helyi és térségi szociális, helyi és térségi szociális, 
valamint munkaerővalamint munkaerővalamint munkaerővalamint munkaerő----piaci piaci piaci piaci 
problémákat igyekszik or-problémákat igyekszik or-problémákat igyekszik or-problémákat igyekszik or-
vosolni a jövőben.vosolni a jövőben.vosolni a jövőben.vosolni a jövőben.    
 
A megnyitón megjelentek a 
sámsoni és debreceni civil, 
illetve önkormányzati és 
szervezetek képviselői, 
vezetői. A meghívott vendé-
gek az ünnepség végén 
svédasztalos állófogadás 
keretében megtekinthették 
az épületet. 
 
A Kossuth út 43. szám 
alatt lévő „Szivárványház” 
olyan újszerű szolgáltatá-
sok együttesét kínálja a 
helyi és térségi lakosság 
számára, amely így és eb-
ben a formában (komplex 
szociális és munkaerő-piaci 
tevékenység) egyedülálló 
lesz nemcsak a városban, 
hanem a környéken is. A 
szolgáltatóházat felkeresők 
számára integrált módon 
valósul meg az eddigi élet-
vezetésük felülvizsgálata, 
hogy a két egyesület együt-
tesen és egységesen járul-
hasson hozzá az egyes 
személyek jelenlegi élet-
helyzetének a javításához. 

A megnyitó ünnepségen 
bevezető gondolataiban 
Huri BeátaHuri BeátaHuri BeátaHuri Beáta, a Lépéselőny 
Közhasznú Egyesület elnö-
ke elmondta, hogy napja-
inkban nagyon sok problé-
mával kell az embereknek 
megküzdeniük, s olykor-
egyedül képtelenek ezzel 
megbirkózni. Éppen ezért 
fontos a társadalom sze-
replőinek az összefogása, 
mert így segítő kezet nyújt-
hatnak, és biztos támaszt 
biztosíthatnak a kilátásta-
lan helyzetbe kerültek ré-
szére. 
 
Egyszerre próbálják az ál-
láskeresőket segíteni a 
megfelelő munkahely meg-
találásában különféle tré-
ningekkel, képzésekkel és 
tanácsadással, illetve tá-
mogatni a szociálisan rá-
szorulókat házi segítség-
nyújtással, nappali ellátás-
sal. – tette hozzá az elnök. 
 
Váradi JánosnéVáradi JánosnéVáradi JánosnéVáradi Jánosné, a SIKK 
Egyesület elnöke köszöntő-
jében arra helyezte a hang-
súlyt, hogy az eddig is meg-
lévő, helyi szociális szerve-
zeteknek nem ellenfelei, 
hanem partnerei kívánnak 
lenni. A „Szivárványház” a 
már működő támogató 
infrastruktúrába fog szerve-
sen illeszkedni, s Így ér-
demben járul majd hozzá a 

lakosság élethelyzetének 
javításához. 
 
Az elnök asszony nagy remé-
nyeket fűz a két egyesület 
egymást kiegészítő tevé-
kenységéhez a településen, 
amit már a korábban Hajdú-
sámsonban sikerrel megva-
lósított „Életreval(l)ó” pro-
jektjük is fémjelez, ahol 
munkanélküli nőknek nyúj-
tottak szociális gondozói és 
számítógépes adatrögzítői 
képzéseket. 
 
Hamza GáborHamza GáborHamza GáborHamza Gábor, polgármester 
ünnepi szavaiban rámuta-
tott, hogy napjainkban szük-
séges a civil szervezetek 
széles körű társadalmi fele-
lősségvállalása, hiszen az 
önkormányzatok önmaguk-
ban képtelenek teljes mér-
tékben ellátni a megnöveke-
dett szociális feladatokat.  
 
Kijelentette, hogy Hajdúsám-
son a jövőben is maximáli-
san partner kíván lenni az 
ilyen kezdeményezéseket 
illetően. A polgármester kö-
szönetet mondott a két 
egyesület eddigi tevékenysé-
géért, amely már a szolgálta-
tó ház felépítésével is nagy 
teljesítmény, majd sok sikert 
és eredményes munkát kí-
vánt a feladatok ellátásához. 
 
Az köszöntőket követően az 
konzorciumi partner egyesü-
letek vezetői, valamint a 
város polgármestere jelké-

MEGNYITOTTA KAPUIT HMEGNYITOTTA KAPUIT HMEGNYITOTTA KAPUIT HMEGNYITOTTA KAPUIT HAJDÚSÁMSONBAN A SZIVÁRVÁNYHÁZAJDÚSÁMSONBAN A SZIVÁRVÁNYHÁZAJDÚSÁMSONBAN A SZIVÁRVÁNYHÁZAJDÚSÁMSONBAN A SZIVÁRVÁNYHÁZ    
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I. évfolyam, 6. szám  

pesen is megnyitották a 
„Szivárványházat” a nemzeti 
színű szalag átvágásával, 
majd a martinkai Napsugár 
Népdalkör tagjai adtak elő 
műsort. Ezután a vendége-
ket svédasztalos állófogadás 
várta, illetve körüljárhatták 
az épület egyes helyiségeit.  
 
A „Szivárványház” egy újépí-
tésű, teljesen akadálymente-
sített szolgáltató központ, 
amely a két egyesület helyi 
munkaállomása lesz. Az ügy-
félfogadási időben, továbbá 
a nyitva tartás alatt maga-
san szakképzett, empatikus 
képességgel rendelkező 
munkatársak fogadják majd 
a szolgáltatásokat igénybe 
vevő személyeket. Az intéz-
mény tényleges működését 
szeptember 17-én kezdi 
meg, s ezzel egy időben 20 
sámsoni lakosnak ad mun-
kalehetőséget is egyben. 
 
Bővebb információ és felvilá-

gosítás kérhető: 
 
Szeptember 17-től munka-
napokon 8-tól 4-ig a Kossuth 
út 43. szám alatt, valamint 
az 52/640-736-os telefon-
számon, illetve a szivarvany-
.hajdusamson@gmail.com e-
mail címen. 
 

Király László 

Új lehetőségek az álláskeresőknek, élhetőbb élet a szociálisan rászorulóknakÚj lehetőségek az álláskeresőknek, élhetőbb élet a szociálisan rászorulóknakÚj lehetőségek az álláskeresőknek, élhetőbb élet a szociálisan rászorulóknakÚj lehetőségek az álláskeresőknek, élhetőbb élet a szociálisan rászorulóknak    

Pillanatképek a „Szivárványház” ünnepélyes átadó ünnepségéről. 
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„MINDENT EGY HELYEN, A GOMBTÓL A KABÁTIG”„MINDENT EGY HELYEN, A GOMBTÓL A KABÁTIG”„MINDENT EGY HELYEN, A GOMBTÓL A KABÁTIG”„MINDENT EGY HELYEN, A GOMBTÓL A KABÁTIG”    

A minap Máténé Tóth Pi-A minap Máténé Tóth Pi-A minap Máténé Tóth Pi-A minap Máténé Tóth Pi-
roskával beszélgettem, a roskával beszélgettem, a roskával beszélgettem, a roskával beszélgettem, a 
Gombolyag Rövid és Divat-Gombolyag Rövid és Divat-Gombolyag Rövid és Divat-Gombolyag Rövid és Divat-
áru bolt vezetőjével. Mesélt áru bolt vezetőjével. Mesélt áru bolt vezetőjével. Mesélt áru bolt vezetőjével. Mesélt 
a családi vállalkozásáról, a a családi vállalkozásáról, a a családi vállalkozásáról, a a családi vállalkozásáról, a 
kezdeti nehézségekről, és kezdeti nehézségekről, és kezdeti nehézségekről, és kezdeti nehézségekről, és 
a bolt sokszínű arculatáról.a bolt sokszínű arculatáról.a bolt sokszínű arculatáról.a bolt sokszínű arculatáról.    

„Amikor az 1990-es évek 
elején munkanélkülivé vál-
tam, elhatároztam, hogy 
bármi áron vállalkozó le-
szek. Tulajdonképpen ez 
amolyan kényszervállalko-
zás volt”  –vallja a bolt ve-
zetője. 

A „szárnybontogatás” fe-
hérneművel és rövidáruval 
kezdődött, majd az évek 
sikerei során kibővült ruhá-
zati üzletté. Hogy mi fér 
ebbe bele? Rengeteg olyan 
áru, amire a „falusi” em-
bernek általában szüksége 
van. A korábbi termékek 
mellett megjelent a boltban 
a függöny, és a gyermek, 
illetve felnőtt divatáru is. A 
bolt így sokszínűvé vált, és 
szívesen tértek be a falusi-
as jellegű butikba a helyi 
vevők. Hisz mindig volt szá-
mukra megfelelő kínálat, 
mivel Piroska heti rendsze-
rességgel töltötte fel a bol-

tot friss, divatos, az igé-
nyeknek megfelelő áruval.  

A Dózsa Diszkont tetején 
levő helységben 15 évet 
működött az üzlet, majd 
átköltözött Hajdúsámson 
egy központibb részre, a 
Rákóczi utca 17 szám alá. 
Mivel ez egy emberek által 
gyakran látogatott rész, így 
még többen betérnek az 
üzletbe. 

Az üzletasszonyt faggattam 
arról is, hogy a konkurencia 
mennyire nehezíti a bolt 
működését. Azt gondoltam 
ezzel a kérdéssel megfo-
gom, de nem, hisz a hason-
ló profilú boltokra is társ-
ként tekint. Máténé T. Pi-
roska szerint a problémá-
kat ki lehet küszöbölni, 
olyan árut kell beszerezni, 
ami a másik boltban nincs, 
így nem alakul ki versen-
gés, rámutogatás, konflik-
tus. 
 
A helyi családi vállalkozás 
előnye, a bolt sikeressége, 
a sikeres vállalkozás titka 
hátterében a naprakész 
információ áll. Az, hogy ez 
egy felelősségteljes vállal-

kozás, no és persze sokat 
nyom a latba, hogy az el-
adó személyesen ismeri 
vásárlóit. A bolt vezetője 
több történetet is elmesélt 
ezzel kapcsolatban, hogy 
például, olyan tudatosan 
tud vásárolni, amikor árut 
hoz, hogy egy-egy ruhada-
rabnak már a beszerzésnél 
tudja a gazdáját. 

Fontos megemlíteni azt is, 
hogy ahhoz, hogy egy bolt 
jól működjön, jelen kell 
lenni a bolt vezetőjének, 
noha ez emberfüggő. –
vallja a tulaj. Miszerint, ha 
megtaláljuk a megfelelő 
embert, akkor az alkalma-
zott is ugyanolyan jól el 
tudja látni a boltot. 
 

Piroska szerencsésnek 
mondhatja magát, mert a 
korábbi években a sógor-
nője volt segítője, alkalma-
zottja. 
 
Immáron 18 éve működik 
rendületlenül a Gombolyag 
Rövid és Méteráru bolt. 
Szinte a bolt szlogenjeként 
csenghetne: „Mindent egy 
helyen, a gombtól a kabá-
tig” 
 
Minden kedves vásárlót vár 
a bolt, változatlan nyitva 
tartással, hétfőtől-péntekig 
reggel 8-tól este 5-ig, és 
szombaton 8-tól délig. 

Feketéné Baranyi 

Beatrix 

KICSIT MÁSKÉNT 


