
Szilveszter éjszakája. Pezs-
gőspohár a kézben, hangos 
koccintások, a tűzijáték fé-
nyei, mosoly az arcokon. 
Ezek az öröm pillanatai, de 
előtte megállunk egy percre a 
két esztendő között úgy, mint 
amikor valahova bekopogni, 
belépni készülünk. 
 
Átsuhan előttünk az eltelt év 
emléke, felidéződnek fárado-
zásaink, elért eredményeink, 
átélt bosszúságaink, csalódá-
saink. Tudjuk, hogy mindez 
visszavonhatatlanul életünk 
részévé vált, ezért sikereink-
ből igyekszünk a jövőben is 
építkezni és kudarcaink ta-
nulságai erősíteni fognak. 

Érezzük, tudjuk, hogy rohanó 
világunkban néha tudnunk 
kell megállni, kicsit vissza-
nézni, de csak annyira, hogy 
ne maradjunk múltunk fog-
lyai. 
 
Előretekintünk egy következő 
év vágyaira, ötleteire, foga-
dalmakat teszünk mint álta-
lában. Megfogadjuk, hogy 
ebben az évben lesz időnk 
most már mindenre és min-
denkire, hogy nem hajszoljuk 
magunkat, ha nem muszáj, 
hogy nem feledkezünk meg 
szeretteink születésnapjáról, 
hogy végre leülünk a gyerek-
kel végigjátszani a társasjáté-
kot, hogy végre meglátogat-
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juk barátainkat, akiknek ezt 
oly régóta ígérjük… 
 
Újabb és újabb fogadalmak 
sorakoznak. Végül rájövünk, 
hogy a hosszú lista nagyon 
röviden összefoglalható: meg-
fogadjuk, hogy az elkövetke-
ző esztendőben lesz időnk a 
másik emberre! 
 
Szilveszter éjszakája. Pezs-
gőspohár a kézben, hangos 
koccintások, a tűzijáték fé-
nyei, mosoly az arcokon.  

Mindenkinek békés, boldog Mindenkinek békés, boldog Mindenkinek békés, boldog Mindenkinek békés, boldog 
új esztendőt kívánunk egész-új esztendőt kívánunk egész-új esztendőt kívánunk egész-új esztendőt kívánunk egész-
ségben, szeretetben!ségben, szeretetben!ségben, szeretetben!ségben, szeretetben!    

Huri Attiláné 

MEGJELENIKMEGJELENIKMEGJELENIKMEGJELENIK    
HAVONTAHAVONTAHAVONTAHAVONTA    

    
KeresseKeresseKeresseKeresse    

kiadványunkatkiadványunkatkiadványunkatkiadványunkat    
a terjesztésia terjesztésia terjesztésia terjesztési    
pontokon!pontokon!pontokon!pontokon!    
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A foglalkoztatásnak számos A foglalkoztatásnak számos A foglalkoztatásnak számos A foglalkoztatásnak számos 
olyan formája van, amely olyan formája van, amely olyan formája van, amely olyan formája van, amely 
figyelembe veszi a modern figyelembe veszi a modern figyelembe veszi a modern figyelembe veszi a modern 
kor megváltozott követelmé-kor megváltozott követelmé-kor megváltozott követelmé-kor megváltozott követelmé-
nyeit. Kiemelten a női mun-nyeit. Kiemelten a női mun-nyeit. Kiemelten a női mun-nyeit. Kiemelten a női mun-
kaerő kapcsán a kettős kaerő kapcsán a kettős kaerő kapcsán a kettős kaerő kapcsán a kettős 
„hivatásukból” eredő sajá-„hivatásukból” eredő sajá-„hivatásukból” eredő sajá-„hivatásukból” eredő sajá-
tosságaikra gondolunk itt, tosságaikra gondolunk itt, tosságaikra gondolunk itt, tosságaikra gondolunk itt, 
hiszen a munkahelyen és a hiszen a munkahelyen és a hiszen a munkahelyen és a hiszen a munkahelyen és a 
családi életben egyaránt családi életben egyaránt családi életben egyaránt családi életben egyaránt 
helyt kell állniuk, a lehető helyt kell állniuk, a lehető helyt kell állniuk, a lehető helyt kell állniuk, a lehető 
legjobban teljesíteniük.legjobban teljesíteniük.legjobban teljesíteniük.legjobban teljesíteniük.    
 
1990 előtt a foglalkoztatást 
alapvetően a teljes és teljes 
munkaidős foglalkoztatás 
jellemezte, ugyanakkor az-
óta, atipikus (nem hagyomá-
nyos) foglalkoztatási formák 
alakultak ki. Magyarorszá-
gon is terjednek ezek főként 
az infókommunikáció adta 
lehetőségek következtében: 
az önfoglalkoztatás, a rész-
munkaidős és határozott 
idejű munkaszerződéssel 
foglalkoztatottak és a táv-
munka. 
 
Ugyanakkor ezen formák 
hazánkban kevésbé jellem-
zőek, mint az EU fejlettebb 
országaiban. Az EUAz EUAz EUAz EU----ban a ban a ban a ban a 
foglalkoztatottak, mintegy foglalkoztatottak, mintegy foglalkoztatottak, mintegy foglalkoztatottak, mintegy 
fele dolgozik nem hagyomá-fele dolgozik nem hagyomá-fele dolgozik nem hagyomá-fele dolgozik nem hagyomá-
nyos foglalkoztatási formák-nyos foglalkoztatási formák-nyos foglalkoztatási formák-nyos foglalkoztatási formák-
ban,ban,ban,ban, Magyarországon ezek 
elterjedtsége szerény, 22%. 
2003-ban az alkalmazottak 
4, 0 %-a (férfiak 2, 8%-a; nők 

5, 4%-a) dolgozott részmunka-
időben, ami jelentősen elma-
rad az EU 2002. évi (18, 8%) 
átlagától. 
 
A részmunkaidős foglalkozta-
tás elterjedését akadályozza, 
hogy az alacsony bérek miatt 
a munkavállalók jelentős ré-a munkavállalók jelentős ré-a munkavállalók jelentős ré-a munkavállalók jelentős ré-
szének a részmunkaidős fog-szének a részmunkaidős fog-szének a részmunkaidős fog-szének a részmunkaidős fog-
lalkoztatás ma még nem je-lalkoztatás ma még nem je-lalkoztatás ma még nem je-lalkoztatás ma még nem je-
lent tényleges alternatívátlent tényleges alternatívátlent tényleges alternatívátlent tényleges alternatívát. A 
határozott idejű munkaszerző-
déssel foglalkoztatottak ará-
nya az összes alkalmazott 
körében hazánkban 7, 5%, 
(férfiak 8, 3%, nők 6, 6%). 
 
Otthonról hatékonyabb?Otthonról hatékonyabb?Otthonról hatékonyabb?Otthonról hatékonyabb?    
 
Az otthoni munkavégzés az 
alternatív munkahely egyik 
legáltalánosabban elfogadott 
formája. Elsősorban nők és 
azon belül is leginkább a kis-
gyermekes anyáknak nyújta-
nak megfelelő lehetőségeket, 
de növekszik az ilyen munkát 
végző férfiak száma is. Sok 
vállalat infrastrukturálisan is 
támogatja az effajta munka-
végzést: laptopot, telefonvo-
nalat, nyomtatót, szoftveres 
támogatást nyújt, valamint 
teljes műszaki hátteret bocsát 
a dolgozók rendelkezésére. 
Egy nagyobb vállalat még bú-
tort és berendezést is biztosít-
hat az alkalmazottnak. 
 
Azonban sok munkavállaló 
számára a konvencionálistól 
az alternatív munkahelyre 
történő átmenet nem olyan 
könnyű: nehezen szokják meg nehezen szokják meg nehezen szokják meg nehezen szokják meg 
a saját maguk diktálta mun-a saját maguk diktálta mun-a saját maguk diktálta mun-a saját maguk diktálta mun-
karendetkarendetkarendetkarendet, a munkatársak sze-
mélyes jelenlétének hiányát. 
Nehéz a helyzetük a középve-
zetőknek is: beosztottaik hir-
telen "eltűnése" mintha fölös-
legessé tenné őket, pedig 
csak a velük fenntartott kap-
csolat jellegét kell megváltoz-
tatniuk. 
 

A munkavégzésnek ez a for-
mája gyakran rosszul fizetett 
és alacsony presztízsű. Felve-
tődik a kérdés, hogy jó-e az, 
ha a munkavállaló otthon 
végzi a munkáját és nem „jár 
be” dolgozni. 
 
Mint mindennek, ennek is 
vannak előnyei és hátrányai 
mindkét (munkaadó és mun-
kavállaló) oldalon. Sokan azt 
hiszik, hogy az ilyen munka-
vállaló kevésbé elkötelezett a 
munkáltatója iránt, pedig 
valójában az atipikus munkát valójában az atipikus munkát valójában az atipikus munkát valójában az atipikus munkát 
végzők még hatékonyabbak végzők még hatékonyabbak végzők még hatékonyabbak végzők még hatékonyabbak 
is lehetnekis lehetnekis lehetnekis lehetnek. Munkaidejük 
igazítható a csúcsidőszakok-
hoz, a rövidebb munkaidő 
alatt nagyobb erőbefektetés-
sel végzik munkájukat, haté-
konyabban dolgoznak. 
 
Természetesen hátrány lehet 
az, hogy a munkavállaló nem a munkavállaló nem a munkavállaló nem a munkavállaló nem 
választja el a munkaválasztja el a munkaválasztja el a munkaválasztja el a munka----    és sza-és sza-és sza-és sza-
badidőtbadidőtbadidőtbadidőt, nem alakulnak ki 
személyes munkakapcsola-
tai, a munkaadó gyakran ra-
gaszkodik a személyes fel-
ügyelethez. A nők számára 
tehát egy reális alternatíva 
lehet a távmunka, de fontos, 
hogy az ilyen munkavégzés 
tényleges választási lehetősé-
get biztosítson, ne kényszer ne kényszer ne kényszer ne kényszer 
hatására jöjjön létre és ne a hatására jöjjön létre és ne a hatására jöjjön létre és ne a hatására jöjjön létre és ne a 
férfiak, és nők közti egyenlőt-férfiak, és nők közti egyenlőt-férfiak, és nők közti egyenlőt-férfiak, és nők közti egyenlőt-
len esélyeket erősítse.len esélyeket erősítse.len esélyeket erősítse.len esélyeket erősítse. 
 
Fontos, hogy a kisgyermekes 
szülő ne essen ki teljesen a 
vállalati vérkeringésből, jus-
sanak el hozzá az informáci-
ók, szakmai és emberi kap-
csolatait megtartsa munka-
helyével és kollegáival. Mie-
lőtt esetleg visszamegy dol-
gozni a szülő, először atipikus 
formában kerüljön foglalkoz-
tatásra, hiszen így visszail-
leszkedése hatékonyabban 
megvalósítható. 

Király László 

A MUNKA TIPIKUS A MUNKA TIPIKUS A MUNKA TIPIKUS A MUNKA TIPIKUS ––––    A A A A MUNKAVÉGZÉS ATIPIKUSMUNKAVÉGZÉS ATIPIKUSMUNKAVÉGZÉS ATIPIKUSMUNKAVÉGZÉS ATIPIKUS!!!!    
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AGORA   
TERET AD 

ÁLLÁSPONTÁLLÁSPONTÁLLÁSPONTÁLLÁSPONT    

Atipikusfoglalkozta-
tási formák: 

 

�önfoglalkoztatás 

�részmunkaidő 

�projektszerződés 

�határozott idejű 

szerződéses foglal-

koztatás 

�távmunkavégzés 

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

tásairól! 
 

52/531-274  
agora.szerkesztoseg@gmail.com  
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ADNI ÉS KAPNI EGYARÁNT JÓ ÉRZÉSADNI ÉS KAPNI EGYARÁNT JÓ ÉRZÉSADNI ÉS KAPNI EGYARÁNT JÓ ÉRZÉSADNI ÉS KAPNI EGYARÁNT JÓ ÉRZÉS    

A jótékony társadalmi tevé-A jótékony társadalmi tevé-A jótékony társadalmi tevé-A jótékony társadalmi tevé-
kenység mindennapjaink-kenység mindennapjaink-kenység mindennapjaink-kenység mindennapjaink-
ban jelen van, viszont kará-ban jelen van, viszont kará-ban jelen van, viszont kará-ban jelen van, viszont kará-
csony tájékán sokkal inkább csony tájékán sokkal inkább csony tájékán sokkal inkább csony tájékán sokkal inkább 
a figyelem középpontjába a figyelem középpontjába a figyelem középpontjába a figyelem középpontjába 
kerül. Ugyanakkor fontos, kerül. Ugyanakkor fontos, kerül. Ugyanakkor fontos, kerül. Ugyanakkor fontos, 
hogy ne csak a jeles napok hogy ne csak a jeles napok hogy ne csak a jeles napok hogy ne csak a jeles napok 
idején gondoljunk a hátrá-idején gondoljunk a hátrá-idején gondoljunk a hátrá-idején gondoljunk a hátrá-
nyos helyzetű, nélkülöző nyos helyzetű, nélkülöző nyos helyzetű, nélkülöző nyos helyzetű, nélkülöző 
emberekre, hanem az év emberekre, hanem az év emberekre, hanem az év emberekre, hanem az év 
többi napján is.többi napján is.többi napján is.többi napján is.    
 
2012. december 20-án a 
Lépéselőny Egyesület a 
Debreceni Foglalkoztatási 
Központban adományosz-
tást szervezett a rászoruló 
családoknak, miközben a 
gyerekeket karácsonyi ját-
szóház is várta. Ez azonban 
nem valósulhatott volna nem valósulhatott volna nem valósulhatott volna nem valósulhatott volna 
meg a támogatóink és ma-meg a támogatóink és ma-meg a támogatóink és ma-meg a támogatóink és ma-
gánszemélyek segítsége,gánszemélyek segítsége,gánszemélyek segítsége,gánszemélyek segítsége, 
akik önzetlenül ajánlották 
fel adományaikat. Ezért ez-
úton is hatalmas köszönet-
tel tartozunk a rászorulók 
nevében is! 

A szeretet jegyébenA szeretet jegyébenA szeretet jegyébenA szeretet jegyében    
 
Elsőként Huri AttilánéHuri AttilánéHuri AttilánéHuri Attiláné, a 
Lépéselőny Egyesület egyik 
alapító és oszlopos tagja a 
Karácsony témájában iro-
dalmi szemelvényeket olva-
sott fel: 
 
Luther Márton: Mennyből 
jövök most hozzátok 
Lukács Evangéliuma 2. 
rész, 1-20. 
 
Ezt követően Váradi János-Váradi János-Váradi János-Váradi János-
né, Hajnalkané, Hajnalkané, Hajnalkané, Hajnalka, a SIKK Egye-
sület elnöke köszöntötte 
meleg szavakkal a jelenlé-
vőket, majd Áldott Karácso-
nyi Ünnepeket kívánt, emlé-
keztetve mindenkit, hogy az 
ünnepek közeledtével még 
inkább figyelnünk kell egy-figyelnünk kell egy-figyelnünk kell egy-figyelnünk kell egy-
másra,másra,másra,másra, magunkra, csalá-
dunkra, a környezetünkben 
élőkre, valamint hátrányos 
helyzetben lévő embertár-
sainkra. 

A gyerekek átvették az egye-
sület által összeállított miku-
lás csomagokat, majd őket 
kézműves játszóház kézműves játszóház kézműves játszóház kézműves játszóház várta, 
míg szüleik és családtagjaik 
a könyvkönyvkönyvkönyv----    és ruhaadományok és ruhaadományok és ruhaadományok és ruhaadományok 
közül válogathattak kedvük 
szerint, átvették a nekik 
szánt felajánlásokat. 

A kellemes hangulatról kará-
csonyi zenék, illetve közös 
éneklés gondoskodott. A 
megjelentek számára szend-
vicsek, gyümölcslé, gyümöl-
csök (alma, narancs stb.), 
szaloncukor, valamint külön-
féle egyéb édességipari ter-
mékek (nyalókák, cukorkák 
stb.) elfogyasztására volt 
lehetőség. 

CIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓ    

A civil szervezetek a világon 
és hazánkban egyaránt már 
számtalanszor bebizonyítot-
ták, hogy képesek hidat 
képezni a társadalom egyes 
rétegei között. Egyesületünk 
is összekötő kapocs a segí-
teni akarók és a segítségre 
szorulók között, legyenek 
azok adományozók és rá-
szorulók, álláskeresők és 
munkáltatók. 
 
Hisszük és valljuk, hogy 
összefogással a különféle összefogással a különféle összefogással a különféle összefogással a különféle 
társadalmi problémák sike-társadalmi problémák sike-társadalmi problémák sike-társadalmi problémák sike-
resen orvosolhatóakresen orvosolhatóakresen orvosolhatóakresen orvosolhatóak, s min-
denki képes adni és kapni 
egyaránt, jó szívvel. 
 

Király László 

Kisgyermekeknek és családtagjaiknak sokkal boldogabb lett a karácsonyKisgyermekeknek és családtagjaiknak sokkal boldogabb lett a karácsonyKisgyermekeknek és családtagjaiknak sokkal boldogabb lett a karácsonyKisgyermekeknek és családtagjaiknak sokkal boldogabb lett a karácsony    

A kicsik nagyon örültek a mikuláscsomagoknak, és sikerült 
összehozunk egy kellemes délutánra a család apraja-nagyját. 

Köszönetet mondunk támogatóinknak:Köszönetet mondunk támogatóinknak:Köszönetet mondunk támogatóinknak:Köszönetet mondunk támogatóinknak:    
 

TESCO Global Áruházak Zrt.TESCO Global Áruházak Zrt.TESCO Global Áruházak Zrt.TESCO Global Áruházak Zrt.    
(TESCO Extra Debrecen, Kishegyesi út)(TESCO Extra Debrecen, Kishegyesi út)(TESCO Extra Debrecen, Kishegyesi út)(TESCO Extra Debrecen, Kishegyesi út)    

www.tesco,hu 
Intersnack (Chio) Magyarország Kft., DebrecenIntersnack (Chio) Magyarország Kft., DebrecenIntersnack (Chio) Magyarország Kft., DebrecenIntersnack (Chio) Magyarország Kft., Debrecen    

www.chio.hu 
Benedek Elek Könyvtár, DebrecenBenedek Elek Könyvtár, DebrecenBenedek Elek Könyvtár, DebrecenBenedek Elek Könyvtár, Debrecen    

www.dbvk.hu  
Felföldi Édességgyártó Kft., DebrecenFelföldi Édességgyártó Kft., DebrecenFelföldi Édességgyártó Kft., DebrecenFelföldi Édességgyártó Kft., Debrecen    

www.felfoldi.hu 
Cívis Papír Írószer Üzlet, DebrecenCívis Papír Írószer Üzlet, DebrecenCívis Papír Írószer Üzlet, DebrecenCívis Papír Írószer Üzlet, Debrecen    

www.civispapir.hu 

Igazán gazdag csak az, aki ad. 
A fösvénység a legnagyobb szegénység, 

mely önmagától sajnál javakat. 
(Gyöngyös Imre) 
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2012. december 212012. december 212012. december 212012. december 21----én tar-én tar-én tar-én tar-
tottuk a Szivárványházban tottuk a Szivárványházban tottuk a Szivárványházban tottuk a Szivárványházban 
karácsonyi kis ünnepségün-karácsonyi kis ünnepségün-karácsonyi kis ünnepségün-karácsonyi kis ünnepségün-
ket, melyre számos ellátot-ket, melyre számos ellátot-ket, melyre számos ellátot-ket, melyre számos ellátot-
tunk érkezett, ki családostul, tunk érkezett, ki családostul, tunk érkezett, ki családostul, tunk érkezett, ki családostul, 
ki barátnőstül.ki barátnőstül.ki barátnőstül.ki barátnőstül.    
 
Az ünnepséget Váradi János-Váradi János-Váradi János-Váradi János-
né Hajnalkané Hajnalkané Hajnalkané Hajnalka, a SIKK Egyesü-
let elnöke nyitotta egy ünnepi 
versel, majd egy játékkal szí-
nesítette az aznapi progra-
mot, melyben nagy örömmel 
vettek részt a megjelentek. 
Az ünnepség alkalmat adott 
arra is, hogy azok a gyerekek, 
akiknek rajzpályázatot hirdet-
tünk, és készítettek egy téli 
képet azok számára átadjuk 
karácsonyi ajándékdobozun-
kat. 
 
Ezt követően táncos-zenés 
műsort adott a Roma Nemze-Roma Nemze-Roma Nemze-Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat gyerek tiségi Önkormányzat gyerek tiségi Önkormányzat gyerek tiségi Önkormányzat gyerek 
csoportjacsoportjacsoportjacsoportja. Hálánk jeléül őket 
is megajándékoztuk. Az ün-
nepség alatt a vendégek ked-
vükre fogyaszthattak mézes-
kalácsból, illetve közös étke-
zésre, zsíros kenyér elfo-
gyasztására, teázásra és 

szörpfogyasztásra invitáltuk a 
lelkes vendégeket. Sokan 
gyönyörködtek, és ugyanak-
kor elgondolkodtak a kará-
csonyfa fényeit tekintve. 
 
Az egyik ellátottunk kis uno-
kája, már nagyon, és ugyan-
akkor izgatottan várta, hogy 
elmondhassa azt a verset, 
amivel már nagyon régen 
készült. 
 
A produkció után ki-ki maga 
válogathatott a foglalkozások 
közül, mert az egyik terem-
ben karácsonyi gipszkiöntő 
forma figurákat lehetett feste-
ni, illetve a másik teremben a 
vezetésemmel karácsonyi 
ajándékdobozt készíthettek a 
jelentkezők. A gyerekek, illet-
ve a felnőttek nagy odaadás-
sal, és gondos munkával fi-
gyeltek a tárgyak elkészítésé-
re. Természetesen a szorgos 
munka közepette karácsonyi 
dalok is felcsendültek, ami 
éneklésre adott okot. 
 
A karácsonyi áradat, azonban 
még ezzel koránt sem fejező-
dött be, mert azon emberek 
számára, akik regisztrálva 
vannak a Szenvedélybetegek 

Nappali Intézménye Ellátásá-
ban, azokat megajándékoz-
tuk egy alapvető élelmiszere-
ket tartalmazó csomaggal.  A 
meghívottak szemmel látha-
tóan jól érezték magukat, 
szabályosan lehetett érezni, 
ahogyan áradt a szeretet. 
 
Szeretném megköszönni, és 
hálámat kifejezni, azoknak a 
vállalkozóknak (például Fel-Fel-Fel-Fel-
földi Kft., Hajdúböszörményi földi Kft., Hajdúböszörményi földi Kft., Hajdúböszörményi földi Kft., Hajdúböszörményi 
Baptista SzeretetszolgálatBaptista SzeretetszolgálatBaptista SzeretetszolgálatBaptista Szeretetszolgálat), 
magánszemélyeknek a segít-
ségét, akik hozzájárultak va-
lamilyen formában ahhoz, 
hogy kicsit is szebbé tegyék 
az ellátottjaink, és családjaik 
karácsonyát! Külön szeret-
ném megköszönni a ruha-, és 
játék adományokat, valamint 
a rengeteg cipősdoboz ado-
mányokat a lakosoknak. 
 
Az esemény képes összefog-
lalóját a Lépéselőny Egyesü-
let Facebook oldalán, vala-
mint újságunk hátoldalán 
láthatják. 
 

Feketéné Baranyi Beatrix 
Mb. intézményvezető 
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Szolgáltatások: 
 

� álláskeresési tanács-

adás 

� életvezetési, háztar-

tásgazdálkodási és 

pénzkezelési tanács-

adás 

� tréningek és tanfo-

lyamok 

� szenvedélybetegek 

segítségnyújtása 

� közösségi programok 

� házi segítségnyújtás 

MINDEN SZOLGÁLTATÁS 
INGYENES! 

 
Keressen Minket a Kossuth 

út 43. szám alatt vagy az  
52/640-736 számon. 

Sok érdeklődő vett részt a karácsonyi ünnepségünkön, amely-
nek a színvonalát a meghívott vendégeink is emelték 

JELES NAPJAINK 
JANUÁRBAN ÉS FEBRUÁRBAN 

 

Jan. 6. vízkereszt: Jézus Krisztus víz általi meg-

keresztelésének emléknapja, házszentelő nap a 

rontás ellen, a karácsonyfa leszedése 
 

FARSANG: vízkereszttől húshagyó keddig terjedő 

időszak, télbúcsúztató, báli időszak 
 

Febr. 2. gyertyaszentelő: Mária megtisztulásának 

napja, népi megfigyelések a barlangból előbújó 

medve kapcsán (ha meglátja az árnyékát, megijed, 

visszabújik, tehát hosszú tél lesz) 
 

Febr. 3. Balázs napja: Szent Balázs a diákok és a 

torokbetegségek védőszentje 
 

BÖJT: hamvazó (húshagyó kedd utáni) szerdától 

nagyszombatig tart, az ételtől, italtól, szerelmi 

élettől való teljes vagy részleges tartózkodás, mo-

dern értelmezésben a méregtelenítés időszaka 



Az állatvédők becsült ada-Az állatvédők becsült ada-Az állatvédők becsült ada-Az állatvédők becsült ada-
tai szerint a 100 ezres szá-tai szerint a 100 ezres szá-tai szerint a 100 ezres szá-tai szerint a 100 ezres szá-
mot is elérheti Magyaror-mot is elérheti Magyaror-mot is elérheti Magyaror-mot is elérheti Magyaror-
szágon az utcákon kóborló, szágon az utcákon kóborló, szágon az utcákon kóborló, szágon az utcákon kóborló, 
gazdátlan kutyák száma.gazdátlan kutyák száma.gazdátlan kutyák száma.gazdátlan kutyák száma.    
 
Hazánkban jelenleg 52 
hivatalosan regisztrált állat-
menhely működik, ahol kb. 
100 000 kutyát tartanak. A 
menhelyek zöme civil szer-
veződés, nonprofit szerve-
zet, melyek sok önkéntes 
segítségével, óriási áldozat-
vállalással, az állatok iránt 
érzett feltétlen szeretetből 
végzik munkájukat. 
 
Debrecenben – komoly 
összefogásokat megmoz-
gatva – végzi állatmentő 

tevékenységét az Együtt az Együtt az Együtt az Együtt az 
Állatokért EgyesületÁllatokért EgyesületÁllatokért EgyesületÁllatokért Egyesület és a 
Kutyaház Alapítvány.Kutyaház Alapítvány.Kutyaház Alapítvány.Kutyaház Alapítvány. Szá-
mukra létkérdések a pályá-
zatok, támogatások, ado-
mányok, felajánlások eléré-
se. Most, a kemény télben 
például az is gyakran okoz 
komoly gondot számukra, 
hogy mit tegyenek az álla-
tok alá fekhelyül. 
 
Elengedhetetlenül szüksé-
ges egy társadalmi szintű 
szemléletformálás, meg-
újulás az állatokhoz való 
viszonyulásunk területén 
is. Ismert gondolat, hogy 
egy társadalmat jellemez 
az, ahogyan az idősekkel, a 
betegekkel, a sérültekkel 

és ahogyan az állatokkal 
bánik. Az eltaszított, kidobott 
vagy megkínzott állatok pél-
dája azt mutatja, hogy sok 
változásra van még szükség 
közösségeinkben a humá-
num terén. 
 
A szemléletváltást hivatottak 
erősíteni a szigorodott törvé-
nyek is. A 2013-as év fontos 
lépése a januártól életbe januártól életbe januártól életbe januártól életbe 
lépett új állatvédelmi tör-lépett új állatvédelmi tör-lépett új állatvédelmi tör-lépett új állatvédelmi tör-
vény, mely kötelezővé teszi a vény, mely kötelezővé teszi a vény, mely kötelezővé teszi a vény, mely kötelezővé teszi a 
kutyákba az azonosításra kutyákba az azonosításra kutyákba az azonosításra kutyákba az azonosításra 
alkalmas mikrocsip beülteté-alkalmas mikrocsip beülteté-alkalmas mikrocsip beülteté-alkalmas mikrocsip beülteté-
sétsétsétsét. 
 

Huri Attiláné 

ENNYIT ÉR EGY KUTYA ENNYIT ÉR EGY KUTYA ENNYIT ÉR EGY KUTYA ENNYIT ÉR EGY KUTYA ÉLETE MA MAGYARORSZÁÉLETE MA MAGYARORSZÁÉLETE MA MAGYARORSZÁÉLETE MA MAGYARORSZÁGON?!GON?!GON?!GON?!    
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II. évfolyam, 1-2. szám  

CIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓ    

Keressen  
minket  

 
PARTNER 
FELÜLET 

52/321-666 

  agora.szerkesztoseg@gmail.com  

Az út szélénút szélénút szélénút szélén    
 

Az út szélén ácsorgok, botorkálok, 
néha kis száraz kenyérhéjat találok, 

minden arra járót megcsodálok, 
hátha rád, gazdikám, 

újból rád találok. 
Éberen fülelek minden neszre, zajra, 
és nem tudom, miért rúgnak oldalba. 

Miért dobtál ki, gazdi, 
mint valami ócska tárgyat? 
Már feledted, mily lelkesen 
óvtam, vigyáztam a házat?! 
Most éjszakánként hátam 
egy kőrakáshoz nyomom 
és hosszan, panaszosan 

az emberarcú Holdat vonítom. 
 

Huri Attiláné 

Bővebb információkat találnak az alábbi inter-
netes oldalakon a témával kapcsolatban: 

http://egyuttazallatokertdebrecen.network.hu/ 



 IMPRESSZUMIMPRESSZUMIMPRESSZUMIMPRESSZUM    
    

AGORA Információs és Kereskedelmi KiadványAGORA Információs és Kereskedelmi KiadványAGORA Információs és Kereskedelmi KiadványAGORA Információs és Kereskedelmi Kiadvány    
ISSN 2063ISSN 2063ISSN 2063ISSN 2063----4277427742774277    
Megjelenik HajdúMegjelenik HajdúMegjelenik HajdúMegjelenik Hajdú----Bihar megyében Bihar megyében Bihar megyében Bihar megyében     
5000 példányban5000 példányban5000 példányban5000 példányban    
    
Kiadó: Lépéselőny Közhasznú Egyesület 
Felelős szerkesztő: Huri Beáta 
Mb. főszerkesztő: Király László 
Nyomda: Viola Print Kft. 
Grafika, képek: magánarchívum, internet 
 
Szerkesztőség:Szerkesztőség:Szerkesztőség:Szerkesztőség:    
    
Cím: 4026 Debrecen, Csap utca 36. 
Telefon/Fax: 52/321-666 
E-mail: lepeselonydebrecen@gmail.com 

Oldal  6 

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 
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