
Végre-végre tágra nyithatjuk 
ablakainkat, nagyon várva 
már, hogy beáradjon szobá-
inkba a friss, üdítő tavaszi 
levegő, a fény, hogy halljuk a 
madarak örömteli csivitelését 
a zöldülő fák ágain. Ugye, 
mennyire vágyott képek, han-
gulatok ezek, mennyire ki 
vagyunk „éhezve” a hosszú 
tél után az új, a megújító él-
ményekre? 
 
Itt az ideje, hogy levessük 
testünkről, lelkünkről min-
dazt a terhet, ami ránk rakó-
dott. Hogy mindez valóra vál-
jon, segítő élményekre van 
szükségünk, ilyen pezsdítő 
élmény lehet, ha végre hoz-
záfogunk régóta tervezett 
kerti munkáinkhoz, kirándu-
lást szervezünk a családdal, 
futunk egy kicsit kedvenc 
házőrzőnkkel, a piacról friss 
zöldségekkel és gyümölcsök-
kel a kosarunkban térünk 
haza vagy akár az is, ha egy 
parkban a padon üldögélve 
engedjük, hogy arcunkat új-
ból a nap melegítse át. 

Felfrissít az is, amikor emberi 
kapcsolatainkat ápoljuk, 
ezért hát menjünk el végre 
ahhoz a kedves rokonhoz 
vagy baráthoz, akinek látoga-
tásunkat oly régóta ígérget-
jük. 
 
Ne fukarkodjuk átadni meg-
újult energiáinkat másoknak, 
lássuk meg azokat, akiknek 
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erre szükségük van, akiknek 
ehhez a megújuláshoz segít-
ségre van szükségük. Mosta-
nában divatos beszédfordu-
lattal szólva „tegyük oda ma-
gunkat”.  
 
Örömteli, megújító tavaszt 
mindenkinek! 
 

Huri Attiláné 
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A tavasz testi és 
lelki megújulást 
hoz mindenki 

számára. 



Bihartorda Község Önkor-Bihartorda Község Önkor-Bihartorda Község Önkor-Bihartorda Község Önkor-
mányzatamányzatamányzatamányzata a Bihartorda Te-Bihartorda Te-Bihartorda Te-Bihartorda Te-
lepülésüzemeltető Nonpro-lepülésüzemeltető Nonpro-lepülésüzemeltető Nonpro-lepülésüzemeltető Nonpro-
fit Kftfit Kftfit Kftfit Kft----vel, a debreceni szék-
helyű EUEUEUEU----Roma Országos Roma Országos Roma Országos Roma Országos 
EgyesülettelEgyesülettelEgyesülettelEgyesülettel és a Roma Roma Roma Roma 
Tehetséggondozó Közhasz-Tehetséggondozó Közhasz-Tehetséggondozó Közhasz-Tehetséggondozó Közhasz-
nú Alapítvánnyal (ROTEKA) nú Alapítvánnyal (ROTEKA) nú Alapítvánnyal (ROTEKA) nú Alapítvánnyal (ROTEKA) 
konzorciumi partnerségben 
valósítja meg a komplex 
munkaerő-piaci felkészítő 
projektet a szintén debre-
ceni Lépéselőny Egyesület Lépéselőny Egyesület Lépéselőny Egyesület Lépéselőny Egyesület 
paktummenedzsment szer-
vezet együttműködésével. 
 
A 2013. március 1. és 2013. március 1. és 2013. március 1. és 2013. március 1. és 
2015. február 28 közötti 2015. február 28 közötti 2015. február 28 közötti 2015. február 28 közötti 

időszakban összesen 70 fő 
kap ingyenesen támoga-
tást, hogy fejlesszék kés-
zségeiket és képességeiket 
a sikeres elhelyezkedés 
érdekében. 20 fő Gazda 20 fő Gazda 20 fő Gazda 20 fő Gazda 
(OKJ) szakképzést(OKJ) szakképzést(OKJ) szakképzést(OKJ) szakképzést szerez, 
majd közülük 10 fő, illetve 
további 20 fő (tehát össze-össze-össze-össze-
sen 30 fő) kap munkalehe-sen 30 fő) kap munkalehe-sen 30 fő) kap munkalehe-sen 30 fő) kap munkalehe-
tőségettőségettőségettőséget a településen a 
projektnek köszönhetően. 
 
Módos ImreMódos ImreMódos ImreMódos Imre, a község pol-
gármestere kiemelte, hogy 
ez hatalmas lehetőség a 
helyi emberek számára, s 
igyekszenek mindenben 
támogatni azokat, akik javí-
tani szeretnének jelenlegi 
élethelyzetükön. Dr. Pávay Dr. Pávay Dr. Pávay Dr. Pávay 
TiborTiborTiborTibor, a ROTEKA elnöke, 
illetve Huri BeátaHuri BeátaHuri BeátaHuri Beáta, projekt-
menedzser a projekt meg-
valósulásának részletes 
szakmai tartalmáról tájé-
koztatták az egybegyűlte-
ket, majd Bodó SándorBodó SándorBodó SándorBodó Sándor, a 

Hajdú-Bihar Megyei Köz-
gyűlés elnöke fejtette ki 
gondolatait bátorítva a 
jelentkezőket, hogy bízza-
nak önmagukban és ragad-
ják meg a kínálkozó lehető-
ségeket. A rendezvényen 
részt vettek a környező 
települések képviselői is. 
 
Összesen 6 toborzó ren-
dezvényre kerül sor idén: 3 
darab áprilisban, továbbá 
3 darab pedig augusztus-
ban. 20 fő számára a fog-
lalkoztatás már májusban 
elkezdődik, a Gazda kép-
zés pedig szeptemberben 
indul. A két időpont között, 
illetve a projekt ideje alatt 
fo lyamatosan egyéni 
mentorálást, álláskeresési 
tréninget, életvezetési ta-
nácsadást vehetnek igény-
be a résztvevők. 
 

Király László 

A LEHETŐSÉGET MEGADNI ÉS MEGRAGADNI KELLA LEHETŐSÉGET MEGADNI ÉS MEGRAGADNI KELLA LEHETŐSÉGET MEGADNI ÉS MEGRAGADNI KELLA LEHETŐSÉGET MEGADNI ÉS MEGRAGADNI KELL    
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AGORA   
TERET AD 

70 munkanélküli személynek mutat új utat az uniós támogatással 70 munkanélküli személynek mutat új utat az uniós támogatással 70 munkanélküli személynek mutat új utat az uniós támogatással 70 munkanélküli személynek mutat új utat az uniós támogatással 
Bihartordán megvalósuló képzésiBihartordán megvalósuló képzésiBihartordán megvalósuló képzésiBihartordán megvalósuló képzési----foglalkoztatási projektfoglalkoztatási projektfoglalkoztatási projektfoglalkoztatási projekt    

Az „ERŐAz „ERŐAz „ERŐAz „ERŐ----FORRÁS” nevet FORRÁS” nevet FORRÁS” nevet FORRÁS” nevet 
viselő, uniós támogatásból viselő, uniós támogatásból viselő, uniós támogatásból viselő, uniós támogatásból 
megvalósuló projekt a helyi megvalósuló projekt a helyi megvalósuló projekt a helyi megvalósuló projekt a helyi 
társadalmi igényekre és társadalmi igényekre és társadalmi igényekre és társadalmi igényekre és 
adottságokra épül és épít a adottságokra épül és épít a adottságokra épül és épít a adottságokra épül és épít a 
foglalkoztatottság növelése foglalkoztatottság növelése foglalkoztatottság növelése foglalkoztatottság növelése 
érdekében.érdekében.érdekében.érdekében.    
 
2013. április 11-én volt 
BihartordánBihartordánBihartordánBihartordán a toborzással 
egybekötött ünnepélyes 
nyitórendezvényen nagy 
érdeklődés mutatkozott a 
lakosság körében, hogy 
kilépjenek a munkanélküli-
ségből a helyi adottságokat 
és lehetőségeket szem 
előtt tartva. 

Az „ERŐAz „ERŐAz „ERŐAz „ERŐ----FORRÁS” FORRÁS” FORRÁS” FORRÁS” ––––    FOGLALKOZTATÁSI PROJFOGLALKOZTATÁSI PROJFOGLALKOZTATÁSI PROJFOGLALKOZTATÁSI PROJEKT BIHARTORDA EKT BIHARTORDA EKT BIHARTORDA EKT BIHARTORDA 
TELEPÜLÉSEN INAKTÍV SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSÁVAL A TELEPÜLÉSEN INAKTÍV SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSÁVAL A TELEPÜLÉSEN INAKTÍV SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSÁVAL A TELEPÜLÉSEN INAKTÍV SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSÁVAL A 
TÉRSÉG ERŐFORRÁSAIRATÉRSÉG ERŐFORRÁSAIRATÉRSÉG ERŐFORRÁSAIRATÉRSÉG ERŐFORRÁSAIRA    ÉPÍTVE (TÁMOPÉPÍTVE (TÁMOPÉPÍTVE (TÁMOPÉPÍTVE (TÁMOP––––1.4.51.4.51.4.51.4.5----12/112/112/112/1----2012201220122012----
0009) PROJEKT 0009) PROJEKT 0009) PROJEKT 0009) PROJEKT az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam 
és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.    

Pillanatképek a rendezvényről: Módos Imre 
(fent) és Dr. Pávay Tibor (balra) előadása. 
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A NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCSA NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCSA NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCSA NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCS    CivilizációCivilizációCivilizációCivilizáció    Mert az ifjúság jövője a jelenben kezdődikMert az ifjúság jövője a jelenben kezdődikMert az ifjúság jövője a jelenben kezdődikMert az ifjúság jövője a jelenben kezdődik    

A Nemzeti Ifjúsági Tanács A Nemzeti Ifjúsági Tanács A Nemzeti Ifjúsági Tanács A Nemzeti Ifjúsági Tanács 
egy olyan, Magyarországon egy olyan, Magyarországon egy olyan, Magyarországon egy olyan, Magyarországon 
mindeddig nem létező er-mindeddig nem létező er-mindeddig nem létező er-mindeddig nem létező er-
nyőszervezet, amely tömöríti nyőszervezet, amely tömöríti nyőszervezet, amely tömöríti nyőszervezet, amely tömöríti 
a már meglévő ifjúsági szer-a már meglévő ifjúsági szer-a már meglévő ifjúsági szer-a már meglévő ifjúsági szer-
vezeteket, a fiatalok egyéb vezeteket, a fiatalok egyéb vezeteket, a fiatalok egyéb vezeteket, a fiatalok egyéb 
csoportjait és képviselőit, csoportjait és képviselőit, csoportjait és képviselőit, csoportjait és képviselőit, 
civil szervezeteit, valamint a civil szervezeteit, valamint a civil szervezeteit, valamint a civil szervezeteit, valamint a 
kormányzat ifjúságpolitiká-kormányzat ifjúságpolitiká-kormányzat ifjúságpolitiká-kormányzat ifjúságpolitiká-
val foglalkozó képviselőit.val foglalkozó képviselőit.val foglalkozó képviselőit.val foglalkozó képviselőit.    

A NIT feladata az ifjúság az ifjúság az ifjúság az ifjúság 
érdekképviseleteérdekképviseleteérdekképviseleteérdekképviselete a legmaga-
sabb szinteken, nemzetközi 
színtéren is, például az Euró-
pai Unióban. A NIT tagszer-
vezeteivel együttműködve 
tevékenyen részt vesz a a a a 
nemzeti ifjúságpolitika for-nemzeti ifjúságpolitika for-nemzeti ifjúságpolitika for-nemzeti ifjúságpolitika for-
málásában.málásában.málásában.málásában. A Tanács segít-
ségével lehetőség nyílik arra, 
hogy az uniós tagállamok 
közül utolsóként Magyaror-
szág is csatlakozzon a jelen-
leg több mint 100 európai 
ifjúsági szervezetet tömörítő 

Európai Ifjúsági Fórumhoz Európai Ifjúsági Fórumhoz Európai Ifjúsági Fórumhoz Európai Ifjúsági Fórumhoz 
(European Youth Forum, (European Youth Forum, (European Youth Forum, (European Youth Forum, 
EYF)EYF)EYF)EYF), ezáltal pedig a magyar 
fiatalok képviselete itthon 
erősebbé váljon, a nemzet-
közi színtereken pedig meg-
jelenjen. 
 
A tanácshoz eddig több mint eddig több mint eddig több mint eddig több mint 
80 ifjúsági tömörülés 80 ifjúsági tömörülés 80 ifjúsági tömörülés 80 ifjúsági tömörülés jelezte. 
Közöttük van egyebek mel-
lett a Hallgatói Önkormány-
zatok Országos Konferenciá-
ja, a Mobilitás Országos Ifjú-
sági Igazgatóság, a Fiatal 
Vállalkozók Országos Szövet-
sége, a Felsőoktatási Diák-
szervezetek Egyesülete, a 
Fiatal Gazdák Magyarországi 
Szövetsége, valamint szá-
mos más ifjúsági érdekkép-
viseleti szervezet és egyhá-
zakhoz kapcsolódó ifjúsági 
szervezet is. 

Király László 

BIZTOS ÖNNEL IS ELŐFORDULT, HOGY 
 
♦ olyan apróbb jellegű munkákat kellett volna elvégez-

ni, amikre nem igazán lehetett megfelelő iparost 
találni, vagy nem is volt; 

♦ vagy ezekre az apró munkálatokra nem volt hajlandó 
kimenni; 

♦ vagy olyan áron amit nem engedhet meg magának. 
 
Nincs szükség arra sem, hogy a több különböző vállal-

kozót hívjon és várja mindegyiket. 
    
Célunk minden olyan ezermester munka, amelyre az ott Célunk minden olyan ezermester munka, amelyre az ott Célunk minden olyan ezermester munka, amelyre az ott Célunk minden olyan ezermester munka, amelyre az ott 
lakók, elesettek, idősebbek, hozzá nem értő személyek lakók, elesettek, idősebbek, hozzá nem értő személyek lakók, elesettek, idősebbek, hozzá nem értő személyek lakók, elesettek, idősebbek, hozzá nem értő személyek 
hétköznapjaithétköznapjaithétköznapjaithétköznapjait    könnyebbítsük.könnyebbítsük.könnyebbítsük.könnyebbítsük. Kisegítő munka jelleggel Kisegítő munka jelleggel Kisegítő munka jelleggel Kisegítő munka jelleggel 
garantált minőség precíz munkavégzés, mind minőség garantált minőség precíz munkavégzés, mind minőség garantált minőség precíz munkavégzés, mind minőség garantált minőség precíz munkavégzés, mind minőség 
és időbenés időbenés időbenés időben. 
 
Tudunk igazodni az összes kis-és közepes méretű, javí-
tási és felújítási igényekhez, akár kicsi, akár nagyobb 
felújítás, átalakítás. 
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Krisztus feltámadásának Krisztus feltámadásának Krisztus feltámadásának Krisztus feltámadásának 
ünnepe alkalmából rendez-ünnepe alkalmából rendez-ünnepe alkalmából rendez-ünnepe alkalmából rendez-
tük meg húsvéti programun-tük meg húsvéti programun-tük meg húsvéti programun-tük meg húsvéti programun-
kat. Szerencsére az időjárás kat. Szerencsére az időjárás kat. Szerencsére az időjárás kat. Szerencsére az időjárás 
nekünk kedvezett, így szá-nekünk kedvezett, így szá-nekünk kedvezett, így szá-nekünk kedvezett, így szá-
mos ellátottunk jelent meg mos ellátottunk jelent meg mos ellátottunk jelent meg mos ellátottunk jelent meg 
családtagjával, ismerőseivel.családtagjával, ismerőseivel.családtagjával, ismerőseivel.családtagjával, ismerőseivel.    
 
Az ünnepséget Váradi János-Váradi János-Váradi János-Váradi János-
né Hajnalkané Hajnalkané Hajnalkané Hajnalka a SIKK Egyesü-
let elnöke nyitotta meg, kö-
zös éneklésre, verselésre 
invitálta a lelkes közönséget. 
A gyors bemelegítés után 
következett a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény tanulóinak gitá-
ros, énekes műsora. Ezúton 
is köszönjük a fiúknak a szí-
nes előadást, gratulálunk 
hozzá! M. Gáborka szokásá-
hoz híven verssel, és ez 
esetben locsolóverssel kö-
szöntötte elsősorban a lá-
nyokat, asszonyokat. Illetve 

még egy kisfiú merített bá-
torságot és mondta el locso-
lóversét. 
 
A rendezvény ideje alatt le-
hetőség volt arra is, hogy az 
ellátottak által készített kéz-
műves munkákat megtekint-
sék, mivel egy kisebb kiállí-
tást rendeztünk az elkészült 
munkákból. 
 
Februárban hirdettünk rajz-rajz-rajz-rajz-
pályázatot pályázatot pályázatot pályázatot a húsvéttal kap-
csolatosan, azon gyerekek 
munkáját értékeltük és jutal-
maztuk, akik el is juttatták 
hozzánk a Szivárványházba. 
Majd a „Húsvéti Toto” kitöl-
tése következett, a helyes 
megoldásokat, pedig érté-
kes ajándékokkal jutalmaz-
tuk, melynek mindenki na-
gyon örült. 
 
Természetesen az ünnepség 
nem múlhat el a megjelen-
tek megvendégelése nélkül, 
gondozónőnk Mezei József-Mezei József-Mezei József-Mezei József-
né Marika né Marika né Marika né Marika tepertős és sajtos 
pogácsával kedveskedett e 
jeles ünnep alkalmából, ezú-
ton is köszönjük segítségét. 

Így a megjelentek bátran 
fogyaszthattak a pogácsá-
ból, illetve a szendvicsekből. 
No, és ha húsvét, nem múl-
hat el nyuszi és tojás nélkül, 
ezekből is jutott mindenki-
nek. 
 

A megvendégelést követően 
pedig elkezdtük kreativitá-
sunkat kibontakoztatni veze-
tésemmel, kinek mihez volt 
kedve, lehetett húsvéti 
gipszkiöntőformákat színes-
re festeni, a kicsik kifestőt 
színezhettek, készíthettek 
különféle tojástartó papírtás-
kákat is. Illetve Vass Kata Vass Kata Vass Kata Vass Kata 
irányításával egy húsvéthoz 
kötődő játékon vehettek 
részt a gyerekek, melyekért 
szintén jutalmat kaptak. 
 
A rendezvény múltát követő-
en sok pozitív visszajelzést 
kaptunk, ezúton is köszön-
jük, és továbbra is számí-
tunk megjelenésükre a jövő-
beli rendezvényeken. 

Feketéné Baranyi Beatrix 
Mb. intézményvezető 

SzivárványházSzivárványházSzivárványházSzivárványház    HÚSVÉTOLÁS A SZIVÁRVÁNYHÁZBANHÚSVÉTOLÁS A SZIVÁRVÁNYHÁZBANHÚSVÉTOLÁS A SZIVÁRVÁNYHÁZBANHÚSVÉTOLÁS A SZIVÁRVÁNYHÁZBAN    

Szolgáltatások: 
� álláskeresési tanács-

adás 
� életvezetési, háztar-

tásgazdálkodási és 
pénzkezelési tanács-
adás 

� tréningek és tanfolyam-
ok 

� szenvedélybetegek 
segítségnyújtása 

� közösségi programok 
� házi segítségnyújtás 

MINDEN SZOLGÁLTATÁS 
INGYENES! 

Kézműves játszóházban ké-
szültek a húsvéti rajzok és de-

korációk. 

JELES NAPJOK ÁPRILISBAN ÉS MÁJUSBAN 
 
Április 1.→ Sok népnél hajdan évkezdő nap, ma 
„komolytalan” újév: április bolondjának megválasz-
tása, amely pogány eredetű népi szokás. 
 
Április 24. → Sárkányölő Szent György emléknap-
ja, amely Európa szerte ősi pásztorünnep: az álla-
tok kihajtásának a napja. 
 
Május 1. → Ősi tavaszünnep, majálisok rendezése, 
1889 óta a munkásság nemzetközi ünnepnapja. 
 
Május 12-13-14. → Pongrác, Szervác, Bonifác: a 
„fagyosszentek”: átmeneti lehűlés várható a népi 
megfigyelések szerint 
 
Május 16. (ebben az évben) → „Áldozó csütör-
tök” Húsvét után 40 nappal: Jézus Krisztus menny-
bemenetelének a napja 
 

Május 19-20. (ebben az évben) → Pünkösd, Hús-
vét után 50 nappal: a szentlélek eljövetele, pünkös-
di királyválasztás a népi hagyományok nyomán 
(erőpróba vagy játékos vetélkedő) 

CSKSZ CSKSZ CSKSZ CSKSZ ––––    PROGRAM A HELYI CSALÁDOK, KÖZÖSSÉGEK ÉS SZOLGÁL-PROGRAM A HELYI CSALÁDOK, KÖZÖSSÉGEK ÉS SZOLGÁL-PROGRAM A HELYI CSALÁDOK, KÖZÖSSÉGEK ÉS SZOLGÁL-PROGRAM A HELYI CSALÁDOK, KÖZÖSSÉGEK ÉS SZOLGÁL-
TATÁSOK MODERNIZÁCIÓJÁÉRT (TÁMOPTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJÁÉRT (TÁMOPTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJÁÉRT (TÁMOPTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJÁÉRT (TÁMOP----5.5.1.B5.5.1.B5.5.1.B5.5.1.B----11/211/211/211/2----2011201120112011----0277) 0277) 0277) 0277) 
projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.    



Napjainkban egyre inkább a Napjainkban egyre inkább a Napjainkban egyre inkább a Napjainkban egyre inkább a 
figyelem középpontjába ke-figyelem középpontjába ke-figyelem középpontjába ke-figyelem középpontjába ke-
rült a változatos táplálkozás. rült a változatos táplálkozás. rült a változatos táplálkozás. rült a változatos táplálkozás. 
Különféle médiumokból, Különféle médiumokból, Különféle médiumokból, Különféle médiumokból, 
híres és hírhedt celebektől híres és hírhedt celebektől híres és hírhedt celebektől híres és hírhedt celebektől 
egyreegyreegyreegyre----másra hallhatjuk, női másra hallhatjuk, női másra hallhatjuk, női másra hallhatjuk, női 
magazinokban és TV újsá-magazinokban és TV újsá-magazinokban és TV újsá-magazinokban és TV újsá-
gok oldalain is olvashatjuk, gok oldalain is olvashatjuk, gok oldalain is olvashatjuk, gok oldalain is olvashatjuk, 
hogy együnk sok hogy együnk sok hogy együnk sok hogy együnk sok ––––    lehetőleg lehetőleg lehetőleg lehetőleg 
bio bio bio bio ––––    gyümölcsöt és zöldsé-gyümölcsöt és zöldsé-gyümölcsöt és zöldsé-gyümölcsöt és zöldsé-
get, kerüljük a zsíros és ko-get, kerüljük a zsíros és ko-get, kerüljük a zsíros és ko-get, kerüljük a zsíros és ko-
leszterin dús ételeket, s le-leszterin dús ételeket, s le-leszterin dús ételeket, s le-leszterin dús ételeket, s le-
hetőleg igyunk ásványvizet hetőleg igyunk ásványvizet hetőleg igyunk ásványvizet hetőleg igyunk ásványvizet 
cukros üdítőitalok helyett.cukros üdítőitalok helyett.cukros üdítőitalok helyett.cukros üdítőitalok helyett.    
 
Viszont ezek mennyire he-
lyes tanácsok? Szerveze-
tünknek tényleg (csak) ilyen 
ételekre van szüksége? 
NEM! NEM CSAK! Az egés-
zséges táplálkozás önmagá-
ban nem sokat jelent, ha 
nem társul hozzá napi test-
mozgás és lelki egyensúly. 
Régi mondás, hogy „a min-
dennapi nevetés meghosz-
szabbítja az életet”. 

Táplálkozásunkkor a legide-
álisabb, ha minden évszak-
nak megfelelő gyümölcsöt 
és zöldséget együnk, ame-
lyek összhangban állnak a 
hazai természeti és mező-
gazdasági adottságokkal.  
 
Felesleges tehát télen a drá-
ga import déligyümölcsökből 
pótolni a vitaminmennyisé-
get, amikor „nincs jobb” a 
hordós savanyú káposztától 
ebben az évszakban. 
 
Az ásványvíz önmagában 
egészséges, ellenben ha 
nem vagyunk tisztában saját 
testünk vízháztartásának 
jellemzőivel, akkor súlyos 
károkat okozhatunk önma-
gunkban ilyen téren. Tény, 
hogy szükséges kerülnünk a 
túlzott cukortartalmú szén-
savas üdítőitalok fogyasztá-
sát, ahogy az alkoholtartal-
mú bólékét is. 

Sokan ódzkodnak a csapvíz-
től, pedig Magyarországon a 
csapvíz egészséges és iható 
(kivétel az arzéntartalmú dél
-alföldi térségek). Semleges-
sége nem abban rejlik, hogy 
nem tartalmaz különféle 
ásványi anyagokat, hanem 
pont abban, hogy ezeket 
megfelelő arányban kon-
centrálja, ezzel nem borítja 
fel szervezetünk tartalékait, 
mint például a vastalanított 
ásványvíz. 

Ha lehet, kerüljük a túlzott 
cukor használatát az étele-
ink készítéskor! Próbáljunk 
inkább magasabb cukortar-
talmú alapanyagokkal he-
lyettesíteni (pl. méz), vala-
mint egyszerűen csak 
„leszokni” a túlontúl édes 
ízekről. Hasonlóan lehet a 
túl sós és fűszeres ételekről 
is áttérni a „semlegesebb” 
ízvilágra. 

Király László 

AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLAZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLAZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLAZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁSKOZÁSKOZÁSKOZÁS    
A VÁLTOZATOS ÉTRENDDEL KEZDŐDIKA VÁLTOZATOS ÉTRENDDEL KEZDŐDIKA VÁLTOZATOS ÉTRENDDEL KEZDŐDIKA VÁLTOZATOS ÉTRENDDEL KEZDŐDIK    
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II. évfolyam, 4. szám  

EgészségpontEgészségpontEgészségpontEgészségpont    

Adjon fel pár so-
ros apróhirdetést 
vagy keretes vál-
tozatot cége szol-

gáltatásairól! 
 

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

MUNKAHELYI MUNKAHELYI MUNKAHELYI MUNKAHELYI     

KÉPZÉSEKKÉPZÉSEKKÉPZÉSEKKÉPZÉSEK    

CÉGEKNEKCÉGEKNEKCÉGEKNEKCÉGEKNEK    

PÁLYÁZATBÓLPÁLYÁZATBÓLPÁLYÁZATBÓLPÁLYÁZATBÓL    
 

Telefon: +36 52/531-274  

    

AKKREDITÁLTAKKREDITÁLTAKKREDITÁLTAKKREDITÁLT    

INTÉZMÉNYINTÉZMÉNYINTÉZMÉNYINTÉZMÉNY 

A helyes táplálkozás a mértékletességen és nem a sze-
lekción alapul. A kiegyensúlyozott étrend nem túl sok 
adagokat tartalmaz, illetve gyakori kis étkezéseket. 

FöldanyánkhozFöldanyánkhozFöldanyánkhozFöldanyánkhoz    
 

Földünk világnapján 
Neked mit is kívánhatnék 

kedvesebbet jobbat: 
 

mint éltedet nem romboló, 
folyton nem kizsákmányoló,  

téged óvó, jó lakókat! 
Vadregényes, zöld erdőket 
Olajfolt mentes tengereket 
vidáman csevegő folyókat. 

 
Esti meséd  fenyő susogja 

ébresszen trillázó kismadárka 
ne élj át véres háborúkat ! 
Világ szennye ne érjen égig 

atomrobbanás se sértsen vérig 
Napnak kacagása kísérje utadat! 

 
Aranyosné Huri Valéria 

 
Április 22. a Föld Világnapja.Április 22. a Föld Világnapja.Április 22. a Föld Világnapja.Április 22. a Föld Világnapja.    
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KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN! 
 

Lépésel őny 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: 
Kedden és csütörtökön 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-ig 
 CS: 8-18-ig 

 

Ügyfélfogadás álláskeresőknek: 
Hétfőn és szerdán 9-12-ig 

VÁLOGATÁS HÚSVÉTI RENDEZVÉNYEINK PILLANATKÉPEIBŐLVÁLOGATÁS HÚSVÉTI RENDEZVÉNYEINK PILLANATKÉPEIBŐLVÁLOGATÁS HÚSVÉTI RENDEZVÉNYEINK PILLANATKÉPEIBŐLVÁLOGATÁS HÚSVÉTI RENDEZVÉNYEINK PILLANATKÉPEIBŐL    GalériaGalériaGalériaGaléria    

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPSSÉGŰMEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPSSÉGŰMEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPSSÉGŰMEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPSSÉGŰ    
ÉS DOLGOZNI SZERETNE?ÉS DOLGOZNI SZERETNE?ÉS DOLGOZNI SZERETNE?ÉS DOLGOZNI SZERETNE?    

Amennyiben 
� 40 és 70% közötti munkaképesség csökkenése van 
� rendelkezik REHABILITÁCIÓS KÁRTYÁVAL vagy jogo-

sult kiváltani azt 
� érvényes orvos szakértői felülvizsgálati határozata 

van 
 

AKKOR JELENTKEZZEN ELÉRHETŐSÉGEINKEN! 
Lépéselőny Közhasznú Egyesület 52/321Lépéselőny Közhasznú Egyesület 52/321Lépéselőny Közhasznú Egyesület 52/321Lépéselőny Közhasznú Egyesület 52/321----666666666666    


