
Augusztus a magyar emberek 
számára népünk ezer éves 
történelme során mindig is 
különleges napokat jelenített 
meg. A hónap 15. napján van 
a keresztény magyarság leg-magyarság leg-magyarság leg-magyarság leg-
jelentősebb Mária ünnepejelentősebb Mária ünnepejelentősebb Mária ünnepejelentősebb Mária ünnepe, 
majd 20202020----án államalapító I. án államalapító I. án államalapító I. án államalapító I. 
(Szent) István királyra és ér-(Szent) István királyra és ér-(Szent) István királyra és ér-(Szent) István királyra és ér-
demeire emlékezünkdemeire emlékezünkdemeire emlékezünkdemeire emlékezünk, hogy 
bevezetett minket Európába. 

A nemzeti ünnepen az új ke-új ke-új ke-új ke-
nyér nyér nyér nyér – vagyis az idei búzából 
készült kenyér – kerül az 
asztalra, míg a mezőgazda-
ságban a betakarítás végét 
ünneplik. Szerencsére ismét 
reneszánszukat élik falvak-

ban és a városokban a népi a népi a népi a népi 
játékok, a hagyományos éte-játékok, a hagyományos éte-játékok, a hagyományos éte-játékok, a hagyományos éte-
lek,lek,lek,lek, illetve ilyenkor bemutat-
koznak a népi kismestersé-a népi kismestersé-a népi kismestersé-a népi kismestersé-
gekgekgekgek is. Amennyiben tehetjük 
látogassunk el ezekre a be-
mutatókra, ismerjük meg és 
gyermekeinknek mutassuk 
meg népünk hagyományait! 

A 2008-as gazdasági válság 
Magyarországot is negatívan 
érintette, sok család kénysze-
rült átgondolni élethelyzetét, 
próbált és próbál új utat ke-
resni. A határtalan Európá-
ban megannyian nyugatabb-
ra keresik a boldogulásukat 
kisebb-nagyobb sikerrel. Ez 
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nem helytelen, azonban so-
sem szabad elfelednünk csa-
ládunkat, barátainkat. 

Ha a segítő szándék a segítő szándék a segítő szándék a segítő szándék kopogtat 
az ajtónkon, akkor be kell 
engednünk. A társadalmi 
szervezetek küldetése az, 
hogy szemléletformáló tevé-
kenységükkel segítsék az 
embereket egy jobb élethely-
zetbe. Ez pedig az egészség-
ről, a megbecsülésről, az 
önérvényesítésről és a társa-
dalmi szolidaritásról szól. Ne Ne Ne Ne 
féljünk hát a változástól, ami féljünk hát a változástól, ami féljünk hát a változástól, ami féljünk hát a változástól, ami 
új esélyt adhat számunkra!új esélyt adhat számunkra!új esélyt adhat számunkra!új esélyt adhat számunkra! 

Király László 
Mb. főszerkesztő   

MEGJELENIKMEGJELENIKMEGJELENIKMEGJELENIK    
HAVONTAHAVONTAHAVONTAHAVONTA    

KeresseKeresseKeresseKeresse    
kiadványunkatkiadványunkatkiadványunkatkiadványunkat    

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

    
Elérhető az interneten a Elérhető az interneten a Elérhető az interneten a Elérhető az interneten a 
www.jobbanoknek.hu 

weboldalon!weboldalon!weboldalon!weboldalon!    

Már BIHARTORDÁN is!Már BIHARTORDÁN is!Már BIHARTORDÁN is!Már BIHARTORDÁN is!    
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AGORA   
TERET AD 

ÁlláspontÁlláspontÁlláspontÁlláspont    MIRE FIGYELJÜNK A MUNKASZERZŐDÉS MEGKÖTÉSEKOR?MIRE FIGYELJÜNK A MUNKASZERZŐDÉS MEGKÖTÉSEKOR?MIRE FIGYELJÜNK A MUNKASZERZŐDÉS MEGKÖTÉSEKOR?MIRE FIGYELJÜNK A MUNKASZERZŐDÉS MEGKÖTÉSEKOR?    

Viszonylag könnyen belát-Viszonylag könnyen belát-Viszonylag könnyen belát-Viszonylag könnyen belát-
ható az a tény, hogy napja-ható az a tény, hogy napja-ható az a tény, hogy napja-ható az a tény, hogy napja-
inkban az álláskeresés (és inkban az álláskeresés (és inkban az álláskeresés (és inkban az álláskeresés (és 
találás) nem könnyű fela-találás) nem könnyű fela-találás) nem könnyű fela-találás) nem könnyű fela-
dat.dat.dat.dat.    

Aki mégis abban a szeren-
csés helyzetben találja ma-
gát, hogy sikerült új állásle-
hetőséghez jutnia, annak 
nem árt, ha néhány gondo-
lat erejéig átnézi velünk 
mire is kell figyelnünk a 
munkaszerződés megköté-
sekor, mivel a munkavi-
szony e dokumentum alap-
ján jön létre. E szerződés 
szerint a munkavállaló köte-
les a munkáltató irányítása 
alapján munkát végezni, 
míg a munkáltató kötele-
zettséget vállal a munkavál-
laló foglalkoztatására és 
munkabére megfizetésére.  

Az alap „játékszabályok” 
lefektetése végett, néhány 
pontban tekintsük át, mik 
azok a sarkalatos pontok sarkalatos pontok sarkalatos pontok sarkalatos pontok 
mind munkáltatói, mind 
munkavállalói oldalról, 
amelyeket érdemes figye-
lembe venni egy korrekt 
munkajogviszony létrejötte 
érdekében. 

Nézzük először a munkálta-

tói oldalt: 
 
A munkavállaló személyisé-személyisé-személyisé-személyisé-
gi jogaitgi jogaitgi jogaitgi jogait a felvételi eljárás 
során – az egyenlő bánás-
mód jegyében - tiszteletben 
kell tartani. A munkaszerző-
dést mindig írásba kell fog-mindig írásba kell fog-mindig írásba kell fog-mindig írásba kell fog-
lalnilalnilalnilalni, ennek megvalósítása 
a munkáltató kötelessége. 
 
A szerződés érvényességi érvényességi érvényességi érvényességi 
kellékeiként kellékeiként kellékeiként kellékeiként kell tekinteni a 
munkakör megnevezésére 
illetve a munkabér megha-
tározására, míg nem kötele-
ző, de lényeges elemek a 
munkaviszony tartama és a 
munkavégzés helye. Szük-
ség és/vagy igény szerint a 
szerződésbe további ele-
mek is belefoglalhatóak. A 
munkabér meghatározása-munkabér meghatározása-munkabér meghatározása-munkabér meghatározása-
kor kor kor kor különös figyelemmel 
kell lenni a minimálbér vagy 
garantált bérminimum meg-
tartására. 
 
Atipikus foglalkoztatás Atipikus foglalkoztatás Atipikus foglalkoztatás Atipikus foglalkoztatás ese-
tén – ilyen például a táv-
munka, kölcsönzés, egysze-
rűsített foglalkoztatatás, 

stb. – a szerződésnek vilá-
gossá kell tennie, hogy ilyen 
szándékkal hozták létre. A 
munkavállaló előzetes és 
időközi foglalkozásfoglalkozásfoglalkozásfoglalkozás----
egészségügyi vizsgálatairól,egészségügyi vizsgálatairól,egészségügyi vizsgálatairól,egészségügyi vizsgálatairól, 
továbbá a munkavédelmi munkavédelmi munkavédelmi munkavédelmi 
oktatások oktatások oktatások oktatások megtartásáról és 
az előírások betartásáról 
szintén a munkáltató köte-
les gondoskodni. 
 
A munkavállalói oldal: 

Be kell mutatni a végzettsé-végzettsé-végzettsé-végzettsé-
get igazoló iratokatget igazoló iratokatget igazoló iratokatget igazoló iratokat, az elő-
ző munkahelyen kiállított 
igazolásokat, s tájékozta-
tást kell adnia minden, a 
munkavégzést befolyásoló, 
illetve speciális munkavé-
delmet igénylő információ-
ról. 

Ha nem foglalták írásba a 
munkaszerződést, akkor a 
munkavállaló ezt 30 napon 30 napon 30 napon 30 napon 
belül kérhetibelül kérhetibelül kérhetibelül kérheti, ez idő eltelté-
vel annak érvénytelenségé-
re nem hivatkozhat. 

Balogh Imre 

CivilizációCivilizációCivilizációCivilizáció    „MINDENKIBEN MINDENKOR LÁTOM AZ EMBERT”„MINDENKIBEN MINDENKOR LÁTOM AZ EMBERT”„MINDENKIBEN MINDENKOR LÁTOM AZ EMBERT”„MINDENKIBEN MINDENKOR LÁTOM AZ EMBERT”    

Papp László a Debrecen Papp László a Debrecen Papp László a Debrecen Papp László a Debrecen 
Kerekestelepi Református Kerekestelepi Református Kerekestelepi Református Kerekestelepi Református 
Egyházközség Szociális Egyházközség Szociális Egyházközség Szociális Egyházközség Szociális 
Szolgáltató Központjában, Szolgáltató Központjában, Szolgáltató Központjában, Szolgáltató Központjában, 
mint szociális gondozó és mint szociális gondozó és mint szociális gondozó és mint szociális gondozó és 
ápoló dolgozik. A házi segít-ápoló dolgozik. A házi segít-ápoló dolgozik. A házi segít-ápoló dolgozik. A házi segít-
ségnyújtásban szerzett ta-ségnyújtásban szerzett ta-ségnyújtásban szerzett ta-ségnyújtásban szerzett ta-
pasztalatait tekintettük át. pasztalatait tekintettük át. pasztalatait tekintettük át. pasztalatait tekintettük át.     

A szociális gondozók szinte 
mindig úton vannak. Hon-
nan érkezett most, és ezu-
tán után hova megy? 

Egy mozgássérült, idős, 
beteg nénitől jövök, akinél a 
házi munkában segítettem, 
így elmosogattam nála, fel-
sepertem a konyhát. A be-

szélgetésünk után egy szin-
tén idős, egyedülálló nénit 
keresek fel, akinél most a 
függönyfeltevés következik, 
és mivel kertes házban 
lakik, gereblyézni is fogok. 

Ön egy, a szociális terület-
től távol eső szakma felől 
került a gondozói szolgálat-
ba. Mi vonzotta ide? 

Korábban egy nonprofit 
szervezetnél dolgoztam 
informatikusként. A szerve-
zet pszichiátriai és szenve-
délybetegekkel foglalkozott. 
Én az ügyfélváróban sokat 
beszélgettem velük, egyre 

jobban megismertem életü-
ket. Mikor az alapítványnak 
már nem volt szüksége to-
vább informatikusra, bekap-
csolódtam a gondozásba. 
Közben elvégeztem a szoci-a szoci-a szoci-a szoci-
ális gondozó és ápoló OKJális gondozó és ápoló OKJális gondozó és ápoló OKJális gondozó és ápoló OKJ----s s s s 
képzést. képzést. képzést. képzést. A civil egyesületek-
hez nem lettem hűtlen: je-
lenleg a Lépéselőny Egyesü-Lépéselőny Egyesü-Lépéselőny Egyesü-Lépéselőny Egyesü-
let let let let tevékenységét segítem 
önkéntesként. 

Tapasztalatai alapján kik és 
milyen szükségletektől in-
dítva kérik a házi segítség-
nyújtást? 

 
 
 
 

CEIPES HUNGARY 

Egyesület 

4028 Debrecen, 

Nyíl utca 97. 

Álláskeresők részére speci-
ális tanácsadás minden 

kedden és csütörtökön 13-
17 óra között 

Nemzetközi és hazai ön-
kéntesség, képzések 

Elérhetőségek: 

Telefon: 52/249-543, 

nfo@hungary.ceipes.org 

Mindig tájékozódjunk, 
mielőtt aláírtunk vagy 

aláíratnak velünk  
valamit! 

Debrecen Kerekestelepi 
Református Egyházközség 

4030 Debrecen, Kerekes F. 
u. 18. Tel: 52/471-159 
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„VISSZATÉRÉS” „VISSZATÉRÉS” „VISSZATÉRÉS” „VISSZATÉRÉS” ––––        A MUNKA VILÁGÁBAA MUNKA VILÁGÁBAA MUNKA VILÁGÁBAA MUNKA VILÁGÁBA    
A Lépéselőny Egyesület újonnan induló projektje a A Lépéselőny Egyesület újonnan induló projektje a A Lépéselőny Egyesület újonnan induló projektje a A Lépéselőny Egyesület újonnan induló projektje a 
megváltozott munkaképességűeket célozza megmegváltozott munkaképességűeket célozza megmegváltozott munkaképességűeket célozza megmegváltozott munkaképességűeket célozza meg    

CivilizációCivilizációCivilizációCivilizáció    

A munkanélküliség nem-A munkanélküliség nem-A munkanélküliség nem-A munkanélküliség nem-
csak a családok anyagi csak a családok anyagi csak a családok anyagi csak a családok anyagi 
helyzetét rontja, hanem az helyzetét rontja, hanem az helyzetét rontja, hanem az helyzetét rontja, hanem az 
egyén társadalmi megbe-egyén társadalmi megbe-egyén társadalmi megbe-egyén társadalmi megbe-
csülését csorbítja és eg-csülését csorbítja és eg-csülését csorbítja és eg-csülését csorbítja és eg-
zisztenciáját is veszélyezte-zisztenciáját is veszélyezte-zisztenciáját is veszélyezte-zisztenciáját is veszélyezte-
ti. Kiemelt cél tehát ennek ti. Kiemelt cél tehát ennek ti. Kiemelt cél tehát ennek ti. Kiemelt cél tehát ennek 
az átmeneti állapotnak a az átmeneti állapotnak a az átmeneti állapotnak a az átmeneti állapotnak a 
felszámolása főként azon felszámolása főként azon felszámolása főként azon felszámolása főként azon 
személyek körében, akik személyek körében, akik személyek körében, akik személyek körében, akik 
kikerülnek a rokkantsági kikerülnek a rokkantsági kikerülnek a rokkantsági kikerülnek a rokkantsági 
ellátórendszerből.ellátórendszerből.ellátórendszerből.ellátórendszerből.    

A Lépéselőny Egyesület Lépéselőny Egyesület Lépéselőny Egyesület Lépéselőny Egyesület 
2013 júliusában indította 
el a „Visszatérés „Visszatérés „Visszatérés „Visszatérés ––––    Rehabi-Rehabi-Rehabi-Rehabi-
litációs munkaerőlitációs munkaerőlitációs munkaerőlitációs munkaerő----piaci piaci piaci piaci 
szolgáltatás beindítása” szolgáltatás beindítása” szolgáltatás beindítása” szolgáltatás beindítása” 
elnevezésű projektjét, 
amely igazi mérföldkövet 
jelent a megváltozott mun-
kaképességű személyek 
m u n k a e r ő - p i a c i  r e -
integrációjának elősegíté-
sében. 

A két éves projekt alatt a 
hozzánk fordulók TÉRÍTÉS-
MENTESEN vehetik igény-
be a különféle felkészítő felkészítő felkészítő felkészítő 
és tanácsadóés tanácsadóés tanácsadóés tanácsadó szolgáltatá-
sokat. 

Terveink szerint 200 fő 200 fő 200 fő 200 fő 
megváltozott munkaképes-megváltozott munkaképes-megváltozott munkaképes-megváltozott munkaképes-
ségű,ségű,ségű,ségű, jelenleg inaktív 
(állásban nem lévő, tanul-
mányokat nem folytató) 
személyt kívánunk bevonni, 
100 főnek egyéni munka-100 főnek egyéni munka-100 főnek egyéni munka-100 főnek egyéni munka-
vállalási tervet vállalási tervet vállalási tervet vállalási tervet készítünk. 
45 főt sikeresen elhelye-45 főt sikeresen elhelye-45 főt sikeresen elhelye-45 főt sikeresen elhelye-
zünk zünk zünk zünk a megyei munkáltatói-
nál, továbbá 50 darab új 50 darab új 50 darab új 50 darab új 
munkakört munkakört munkakört munkakört tárunk fel, hogy 
még sikeresebb legyen a 
munkaközvetítési tevékeny-
ségünk. Távlati cél, hogy 
minél több együttműködést együttműködést együttműködést együttműködést 
köthessünk potenciális köthessünk potenciális köthessünk potenciális köthessünk potenciális 
foglalkoztatókkal,foglalkoztatókkal,foglalkoztatókkal,foglalkoztatókkal, akik ké-
pesek és hajlandóak meg-
változott munkaképességű 
személyeket alkalmazni a 
jövőben. 

A célcsoport felkutatását és 
a lehetséges munkahelyek 
feltérképezését tapasztalt 
foglalkozási tanácsadókfoglalkozási tanácsadókfoglalkozási tanácsadókfoglalkozási tanácsadók 
végz ik .  A  tob orzás i 
(felkutatási) időszakban a 
Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi 

Központjaiban és Rehabilitá-
ciós Szakigazgatási Szervei-
ben (RSZSZ) a tanácsadók 
információs napokat információs napokat információs napokat információs napokat tarta-
nak azok számára, akik ér-
deklőnek a projektben való 
INGYENES részvétel iránt. 

A projekt nem titkolt célja 
azon atipikus (nem hagyo-atipikus (nem hagyo-atipikus (nem hagyo-atipikus (nem hagyo-
mányos) foglalkoztatási for-mányos) foglalkoztatási for-mányos) foglalkoztatási for-mányos) foglalkoztatási for-
mák mák mák mák (távmunka végzés, 
részmunkaidős foglalkozta-
tás stb.) népszerűsítése és 
elterjesztése is, amelyek 
segítségével rugalmasabb rugalmasabb rugalmasabb rugalmasabb 
foglalkoztatás foglalkoztatás foglalkoztatás foglalkoztatás érhető el a 
különféle szektorokban, 
megkönnyítve ezzel a mun-
kaerőpiacra visszatérő meg-
változott munkaképességű 
személyek helyzetét.  

Amennyiben szeretne Ön is 
részt venni, vagy ismer olyan 
személyt, aki szívesen részt 
venne ebben a projektben, 
akkor keressen bennünket 
bizalommal! 

Király László 

A „Visszatérés – Rehabilitá-
ciós munkaerő-piaci szolgál-
tatás beindítása (TÁMOP–
5.3.8.A3-12/1-2012-0015) 
projekt az Európai Unió és a 
Magyar Állam támogatásá-
val, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. 

CivilizációCivilizációCivilizációCivilizáció    A házi segítségnyújtásról (az előző cikk folytatása)A házi segítségnyújtásról (az előző cikk folytatása)A házi segítségnyújtásról (az előző cikk folytatása)A házi segítségnyújtásról (az előző cikk folytatása)    

Fizikai, mentális és egés-Fizikai, mentális és egés-Fizikai, mentális és egés-Fizikai, mentális és egés-
zségügyi téren zségügyi téren zségügyi téren zségügyi téren egyaránt 
kérnek segítséget, elsősor-
ban a kertségben, a Kere-
kes-telepen és környékén 
lakók. Ők jobbára egyedül egyedül egyedül egyedül 
élő, idős, beteg emberekélő, idős, beteg emberekélő, idős, beteg emberekélő, idős, beteg emberek, 
akik – támogatással – önál-
ló életvitelre képesek. Segí-
tünk nekik a mindennapi mindennapi mindennapi mindennapi 
házon belüli és ház körüli házon belüli és ház körüli házon belüli és ház körüli házon belüli és ház körüli 
teendőkben.teendőkben.teendőkben.teendőkben. Ha kell, meg-
mérjük a vérnyomást, vér-
cukorszintet, gyógyszert 
íratunk ki, de információt is információt is információt is információt is 
adunk adunk adunk adunk a gondozottaknak az 
őket megillető szociális, 
egészségügyi támogatási 

lehetőségekről, gyakran 
velük együtt töltjük ki a 
bonyolult nyomtatványokat. 

Ezek pszichikai nyomást 
jelenthetnek a gondozónak, 
esetleg fellép a kiégés, a 
fásultság veszélye. Hogyan 
élik meg a hasonló helyze-
teket, mit tesznek ellene? 

Természetesen mi is meg-
élünk hasonlókat, ezért 
vannak a kötetlen hangula-
tú csoportos megbeszélése-
ink Búzás Dénes lelkész úr Búzás Dénes lelkész úr Búzás Dénes lelkész úr Búzás Dénes lelkész úr 
vezetésével, amikor felszín-
re hozzuk a problémákat, a 
kérdéses eseteket. Egyéb-

ként pedig én mindenkiben én mindenkiben én mindenkiben én mindenkiben 
mindenkor az embert lá-mindenkor az embert lá-mindenkor az embert lá-mindenkor az embert lá-
tom, aki segítségre szorul tom, aki segítségre szorul tom, aki segítségre szorul tom, aki segítségre szorul 
és az én tisztem fentebb 
emelni a rászorultakat, javí-
tani élethelyzetükön. 

Mire kellene jobban figyel-
nünk az idős, beteg embe-
reket illetően? 

Lássuk meg a környezetük 
változásait, melyek árulko-
dók lehetnek. A múltkoriban 
láttam az egyik gondozott 
lakásában, hogy össze volt 
törve a váza. Kiderült, hogy 
egy rosszulléte során el-
esett, de erről nem akart 

Várnay-Nagy Orsolya 
 

LátszatvilágbanLátszatvilágbanLátszatvilágbanLátszatvilágban    
 
Látszatvilágban 
Látszatemberek 
Látszatörömökben für-
denek, 
Látszatbajokkal bajlód-
nak, 
Mert felébredni nem 
tudnak. 
 

2005 

beszélni. Ügyeljünk rájuk Ügyeljünk rájuk Ügyeljünk rájuk Ügyeljünk rájuk 
jobban, vegyük észre az jobban, vegyük észre az jobban, vegyük észre az jobban, vegyük észre az 
apró jeleket, jelzéseket, apró jeleket, jelzéseket, apró jeleket, jelzéseket, apró jeleket, jelzéseket, 
főleg akkor közel a baj, ha 
elcsendesülnek, nem be-
szélnek. 

Minden segítő és segíteni 
szándékozó számára ta-
nulságos üzenetet fogal-
maz meg Weöres Sándor 
alábbi versrészlete: „Űzd „Űzd „Űzd „Űzd 
el szánalmaid el szánalmaid el szánalmaid el szánalmaid ––––    a jóság a jóság a jóság a jóság 
legyél te magad.”legyél te magad.”legyél te magad.”legyél te magad.”    

Huri Attiláné 
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A nyári szünet beköszönté-A nyári szünet beköszönté-A nyári szünet beköszönté-A nyári szünet beköszönté-
vel a Szivárványház Szociális vel a Szivárványház Szociális vel a Szivárványház Szociális vel a Szivárványház Szociális 
Szolgáltató Központ a gyer-Szolgáltató Központ a gyer-Szolgáltató Központ a gyer-Szolgáltató Központ a gyer-
mekek számára is megnyi-mekek számára is megnyi-mekek számára is megnyi-mekek számára is megnyi-
totta kapuit.totta kapuit.totta kapuit.totta kapuit.    

Hétköznap délelőttönként 
számtalan színes program színes program színes program színes program 
várja az ide érkező gyereke-
ket. Sokan közülük nem tud-
nak mit kezdeni a rájuk tört 
szabadsággal, mások szülei 
dolgoznak vagy egész egy-
szerűen a diákok kedvet 
éreznek ahhoz, hogy más 
gyerekek társaságában tölt-
sék a szünidejüket. Így a 
szülők biztosak lehetnek 
abban, hogy gyermekeik gyermekeik gyermekeik gyermekeik 
közösségben, felügyelet közösségben, felügyelet közösségben, felügyelet közösségben, felügyelet 
alatt, biztonságbanalatt, biztonságbanalatt, biztonságbanalatt, biztonságban vannak.  

A szabadidő eltöltésére 
többféle lehetőség közül 
lehet választani. Azok a gye-
rekek, akikhez közel áll a 
kézm űves kedés ,  akár 
gyöngyfűzéssel, origamizás-gyöngyfűzéssel, origamizás-gyöngyfűzéssel, origamizás-gyöngyfűzéssel, origamizás-
sal, rajzolással, festéssel sal, rajzolással, festéssel sal, rajzolással, festéssel sal, rajzolással, festéssel 
foglalhatják el magukat. 
Mindezeken kívül éneklés-
sel, játékos csoportfoglalko-
zással, társasjátékozással 
vagy mesenézéssel is eltölt-
hetik az időt. Váradi Jánosné Váradi Jánosné Váradi Jánosné Váradi Jánosné 
Hajnalka Rákóczi hetet tar-Hajnalka Rákóczi hetet tar-Hajnalka Rákóczi hetet tar-Hajnalka Rákóczi hetet tar-
tott tott tott tott a gyerekeknek, ezen a 
héten nem csak játszhattak, 

hanem tudástárukat is kibő-
víthették a gyerekek. A Szi-
várványház munkatársai 
minden napra külön feladvá-
nyokkal, tevékenységekkel 
készülnek, hogy a délelőttök 
ne csak kellemesen, hanem 
hasznosan is teljenek. 

A benti foglalkozásokon kí-
vül a gyerekek szabadtéri szabadtéri szabadtéri szabadtéri 
tevékenységektevékenységektevékenységektevékenységek közül is válo-
gathatnak. A mozgékonyab-
bak az udvaron tollasozhat-
nak, labdázhatnak, fogócs-
kázhatnak, ugrókötelezhet-
nek, tekézhetnek vagy az 
általuk ismert játékokkal is 
elidőzhetnek. Eddig két alka-
lommal a Radnóti utcai ját-
szótérre is ellátogattunk 
már. 

Örömmel vettük, hogy a kez-
deti 3-4 fős gyermekcsopor-
tok mára már 8-10 főre bő-
vültek, és minden nap szíve-
sen térnek be hozzánk a 
kisdiákok. A foglalkozásokat 
követően osztálytársaiknak, 
szomszédjaiknak is ajánlják 
a Szivárványház programjait. 
Az átlagéletkor 8-12 év, de 
biztosak vagyunk benne, 
hogy bármilyen korú kisdiák 
megtalálhatja a számára 
legkedvezőbb játékot.  

A foglalkozások keretében a 
diákok készségei is fejlőd-diákok készségei is fejlőd-diákok készségei is fejlőd-diákok készségei is fejlőd-
nek,nek,nek,nek, bővül a szókincsük, 
javul a kézügyességük, fejlő-
dik a kreatív gondolkodásuk 
és megtanulnak csapatban 
együttműködni. A Szivár-
ványház munkatársai töre-
kednek arra, hogy új ismere-új ismere-új ismere-új ismere-
teket teket teket teket is adjanak át, hiszen 
játékos formában is lehet 
tanulni.  

A nyár további részében is 
szívesen fogadjuk mindazon 
gyerekeket, akiket érdekel 
ez a programlehetőség, hogy 
jó hangulatban, felhőtlenül 
töltsék szabadidejüket a 
vakáció során. 

Vass Kata 
  
 

A „CSKSZ” – Program a helyi 
családok, közösségek és 
szolgáltatások modernizáci-
ójáért (TÁMOP–5.5.1.B-
11/2-2011-0277)  projekt 
az Európai Unió támogatásá-
val, a Magyar Állam és az 
Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul 
meg. 

SzivárványházSzivárványházSzivárványházSzivárványház    SZIVÁRVÁNYOSSZIVÁRVÁNYOSSZIVÁRVÁNYOSSZIVÁRVÁNYOS    
SZÜNIDŐSZÜNIDŐSZÜNIDŐSZÜNIDŐ    

INGYENES 
Szolgáltatások: 

� álláskeresési tanács-

adás, állásközvetítés 

� életvezetési, háztar-

tásgazdálkodási és 

pénzkezelési tanács-

adás 

� tréningek, tanfolyamok 

� szenvedélybetegeknek 

segítségnyújtás 

� családi és közösségi 

programok 

� házi segítségnyújtás 

� jogi és szociális tanács-

adás, ügyintézésben 

segítségnyújtás 

A szolgáltatások igénybe-

vételének lehetőségéről 

és formáiról bővebb tájé-

koztatás kérhető: 

Hajdúsámson, Kossuth út 
43. és 52/640-736 

HAJDÚSÁMSON 
Kossuth út 43. 
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II. évfolyam, 8. szám  

EgészségEgészségEgészségEgészség    

Az ismerős számunkra, ha Az ismerős számunkra, ha Az ismerős számunkra, ha Az ismerős számunkra, ha 
fizikai egészségünk megőr-fizikai egészségünk megőr-fizikai egészségünk megőr-fizikai egészségünk megőr-
zése „megakad”, betegek zése „megakad”, betegek zése „megakad”, betegek zése „megakad”, betegek 
vagyunk. Segítséget ké-vagyunk. Segítséget ké-vagyunk. Segítséget ké-vagyunk. Segítséget ké-
rünk, orvoshoz fordulunk, rünk, orvoshoz fordulunk, rünk, orvoshoz fordulunk, rünk, orvoshoz fordulunk, 
aki felírhat gyógyszeres aki felírhat gyógyszeres aki felírhat gyógyszeres aki felírhat gyógyszeres 
vagy más terápiát, amihez vagy más terápiát, amihez vagy más terápiát, amihez vagy más terápiát, amihez 
többétöbbétöbbétöbbé----kevésbé igazodunk, kevésbé igazodunk, kevésbé igazodunk, kevésbé igazodunk, 
és bízunk a gyógyulásban.és bízunk a gyógyulásban.és bízunk a gyógyulásban.és bízunk a gyógyulásban.    

De az még idegen tőlünk, 
hogy ha a családi életünk-
ben (párkapcsolatunkban 
vagy a gyerekeink nevelé-
sében) akadunk el, akkor is 
kérhetünk segítségetkérhetünk segítségetkérhetünk segítségetkérhetünk segítséget. A 
terápia megnevezés ez 
esetben megtévesztő lehet, 
hiszen kapcsolati, együtt-
élési, gyermeknevelési 
problémáink nem nevezhe-
tők betegségnek, inkább az 
élet velejáróinak tekintjük 
azokat. 

Sokan gondolják azt, hogy 
a család élete magánügya család élete magánügya család élete magánügya család élete magánügy. 
Ez a megállapítás elfogad-
ható. Azonban ha nem 
érezzük jól magunkat az 
aktuális helyzetben, ha már 

a régi, máskor beváltnak 
tűnő módszereink éppen 
csődöt mondanak, nincs 
már ötletünk, hogyan lehet 
jobban csinálni, ekkor lenne 
szükséges segítőhöz fordul-
ni. 

Mi történik a családterápi-Mi történik a családterápi-Mi történik a családterápi-Mi történik a családterápi-
án?án?án?án?    

Kívülről nézve ül a család 
körben, és beszélgetnek. . . . Az 
ülésen részt vesz egy vagy 
két vezető is, akik sok éves 
szakmai képzésen szerezték 
képesítésüket. (A párterápia 
az említett képtől annyiban 
tér el, hogy csak a pár van 
jelen.) 

A találkozások várható ered-
ménye: egy ilyen beszélge-
téssorozat elvezethet oda, 
hogy bizonyos tünetek meg-bizonyos tünetek meg-bizonyos tünetek meg-bizonyos tünetek meg-
szűnnek, szűnnek, szűnnek, szűnnek, „problémásnak” 
tűnő családtagok megváltoz-
nak, hosszú ideje tartó fe-
szültségek, a család szét-
esésével fenyegető konflik-
tusok csitulnak vagy megol-
dódnak. 

Voltaképpen nem történik 
más, mint a családban rejlő a családban rejlő a családban rejlő a családban rejlő 
lehetőségek feltárása és lehetőségek feltárása és lehetőségek feltárása és lehetőségek feltárása és 
kiaknázása.kiaknázása.kiaknázása.kiaknázása.    

A családterapeuták ezért 
nem szívesen osztogatnak 
tanácsokat. Bíznak a csa-a csa-a csa-a csa-
lád önerejében,lád önerejében,lád önerejében,lád önerejében, hogy a 
szakember(ek) támogatá-
sával önmaga képessé vál-
hat a problémák felismeré-
sére és megoldására. A 
terapeuta abban segít, 
hogy a későbbiekben a 
családnak ne legyen szük-
sége külső segítségre a 
kielégítő működéshez. 

A család- és párterápia 
módszere, illetve gyakorlata 

több, mint fél évszázadra 
tekint vissza a nyugati or-
szágokban. Magyarorszá-Magyarorszá-Magyarorszá-Magyarorszá-
gon az elmúlt évtizedekben gon az elmúlt évtizedekben gon az elmúlt évtizedekben gon az elmúlt évtizedekben 
jelent megjelent megjelent megjelent meg, a köztudatba 
azonban csak napjainkban 
„csöpögteti” a média. 

Sokan legyintenek, mert 
„úri huncutságnak” hiszik, 
hiszen a terapeuták nagy 
része magánpraxisban vég-
zi ezt a tevékenységet. 
Azonban jó, ha tudjuk, hogy 
a családsegítő szolgálatok, 
egyesületek és alapítványok 
ingyenes szolgáltatásként ingyenes szolgáltatásként ingyenes szolgáltatásként ingyenes szolgáltatásként 
biztosítják ezt a segítséget 
ügyfeleik számára.  

Lazók Ilona 

A CSALÁDTERÁPIA JELENTŐSÉGEA CSALÁDTERÁPIA JELENTŐSÉGEA CSALÁDTERÁPIA JELENTŐSÉGEA CSALÁDTERÁPIA JELENTŐSÉGE    

Töltse ki az üres négyzeteket számjegyekkel (1Töltse ki az üres négyzeteket számjegyekkel (1Töltse ki az üres négyzeteket számjegyekkel (1Töltse ki az üres négyzeteket számjegyekkel (1----től 9től 9től 9től 9----ig) ig) ig) ig) 
úgy, hogy egy sorban, oszlopban és a nagyobb (3×3úgy, hogy egy sorban, oszlopban és a nagyobb (3×3úgy, hogy egy sorban, oszlopban és a nagyobb (3×3úgy, hogy egy sorban, oszlopban és a nagyobb (3×3----
as) négyzetben as) négyzetben as) négyzetben as) négyzetben egy szám csak egyszeregy szám csak egyszeregy szám csak egyszeregy szám csak egyszer    forduljon elő!forduljon elő!forduljon elő!forduljon elő!    
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A Lépéselőny Közhasznú Egyesület fontos adatai:A Lépéselőny Közhasznú Egyesület fontos adatai:A Lépéselőny Közhasznú Egyesület fontos adatai:A Lépéselőny Közhasznú Egyesület fontos adatai:    

FAT intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2309 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0082-05 

Rehabilitációs lajstromszám: 0182-00, 0182-01 

Védett műhely nyilvántartási szám: RAT-20/2013 

Magán munkaközvetítői nyilvántartási szám: 
7498-3/2009-5600 

Kedves Olvasóink!Kedves Olvasóink!Kedves Olvasóink!Kedves Olvasóink!    

Fogadják szeretettel a Lépéselőny Egyesület  egyik Fogadják szeretettel a Lépéselőny Egyesület  egyik Fogadják szeretettel a Lépéselőny Egyesület  egyik Fogadják szeretettel a Lépéselőny Egyesület  egyik 
munkatársának, Kéri Gabriellának nyárbúcsúztató munkatársának, Kéri Gabriellának nyárbúcsúztató munkatársának, Kéri Gabriellának nyárbúcsúztató munkatársának, Kéri Gabriellának nyárbúcsúztató 

alkotását, amelyet széntechnikával készített.alkotását, amelyet széntechnikával készített.alkotását, amelyet széntechnikával készített.alkotását, amelyet széntechnikával készített.    

Köszönjük közreműködését!Köszönjük közreműködését!Köszönjük közreműködését!Köszönjük közreműködését!    
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KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN! 
 

Lépésel őny Egyesület 
www.jobbanoknek.hu 
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Ügyfélfogadás álláskeresőknek: 
Kedden és csütörtökön 9-12-ig 
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Ügyfélfogadás álláskeresőknek: 
Hétfőn és szerdán 9-12-ig 


