
Mottó: „Hajrá, fogyjon az út,Mottó: „Hajrá, fogyjon az út,Mottó: „Hajrá, fogyjon az út,Mottó: „Hajrá, fogyjon az út,    
társak, siessünk!” társak, siessünk!” társak, siessünk!” társak, siessünk!”     
(Janus Pannonius)(Janus Pannonius)(Janus Pannonius)(Janus Pannonius)    

Izgalommal teli kis csapatunk, 
hátizsákba gondosan pakolunk, 
nézzük, mit mondanak az időjósok, 
hisz a héten hullott eső, jó sok. 
Zónázó vonatunk elegánsan siklik,  
balról már a Duna ezüstje fénylik. 
Kismarosi tábor, ez itt a kiszállás, 
szinte az erdőben rejtőző a szállás. 
Máris vár az út, másszuk a hegyet, 
a csúcson csodáljuk a Dunát s az eget. 
Este a csapatot vetélkedő várja, 
a nap végén fáradtan dőlünk az ágyba. 
A másnap új erőt és programokat hoz, 
lelkesen futunk az erdei vonathoz,  
csodaszép tájakon gördülünk ezután, 
„Vili”, az e-vonat barátságos paripánk. 
Királyréten vár a hajtány, a játszótér, 
és a souvenir vásárlás is belefér. 
Mire újból Budapestre érünk, 
fotókkal teli fényképezőgépünk. 
Bár csomagunkban a cipő mind sáros, 
mindenki sok igazán szépet látott. 

Huri Attiláné 
aki számára élmény volt , hogy újból túrázott, 

méghozzá lányai és unokái társaságában   
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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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HAJDÚSÁMSONHAJDÚSÁMSONHAJDÚSÁMSONHAJDÚSÁMSON    
• Best 100 – A legjobb százas megoldás, Árpád u. 5. • Dialog 2006 Kft., Nap u. 2. •  Dózsa Disz-
kont, Dózsa György u. 1. • Gombolyag Méteráruüzlet, Rákóczi u. 17. • Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata, Szabadság tér 5. • Hárs Patika, Hunyadi u. 2 • Orvosi Rendelő, Hársfa u. 3-5. • Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény, Szabadság tér 7. • 
„Szivárványház”, Kossuth út. 43. • Topáz Ékszerüzlet és Zálogház, Rákóczi u. 19.  

DEBRECENDEBRECENDEBRECENDEBRECEN    
• Csat Egyesület, Arany János u. 2. • Debreceni Művelődési Központ, Kossuth u. 1. • Debreceni 
Egyetem BTK Szociológia Tanszék, Egyetem tér 1. • DMVJ Városháza, Kálvin tér 11. • DMVJ Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat, Csap u. 9. • DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja, Mes-
ter u. 1. – Víztorony u. 13-15. • Debreceni Foglalkoztatási Központ, Csap u. 36. • FORRÁS Mentál-
higiénés Központ, Angyalföld tér 11. • Főnix Patika, Angyalfölt tér 13-14. • Freedom Közösségi 
Ház, Gázvezeték u. 50. • Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Piac u. 54. • 
KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület, Péterfia u. 18. (Debrecen Pláza 2. em.) • MÁV Kórház, Erzsébet u. 11-
13. • MSZOSZ, Szalkay u. 4. • Nagyállomás (vasúti váróterem) • NAV Hajdú-Bihar megyei Igazga-
tósága, Faraktár u. 29/C • Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, Arany János u. 2. • Térségi 
Integrált Szakképző Központ (TISZK), Budai Ézsaiás u. 8/A • Türr István Képző és Kutató Intézet 
(TKKI), Vámospércsi út 84. (korábbi DRKK) • Református Idősek Nappali Szociális Ellátása, Ré-
vész tér 2. • Városi Könyvtár Petőfi Emlékkönyvtára, Víztorony u. 13. 

Egy családias kirándulás felér egy kisebb ka-
landdal. Fedezzük fel környezetünket, s ezáltal 

önmagunkat! 
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AGORA   
TERET AD 

ÁlláspontÁlláspontÁlláspontÁlláspont    A MAGABIZTOSSÁG FONTOSSÁGA AZ ÁLLÁSKERESÉSBENA MAGABIZTOSSÁG FONTOSSÁGA AZ ÁLLÁSKERESÉSBENA MAGABIZTOSSÁG FONTOSSÁGA AZ ÁLLÁSKERESÉSBENA MAGABIZTOSSÁG FONTOSSÁGA AZ ÁLLÁSKERESÉSBEN    

„A magabiztosság fél siker!” „A magabiztosság fél siker!” „A magabiztosság fél siker!” „A magabiztosság fél siker!” 
––––    ezt a mondatot bizonyára ezt a mondatot bizonyára ezt a mondatot bizonyára ezt a mondatot bizonyára 
már mindannyian hallottuk. már mindannyian hallottuk. már mindannyian hallottuk. már mindannyian hallottuk. 
De vajon képesek vagyunkDe vajon képesek vagyunkDe vajon képesek vagyunkDe vajon képesek vagyunk----
e mi magunk is magabizto-e mi magunk is magabizto-e mi magunk is magabizto-e mi magunk is magabizto-
sak lenni?sak lenni?sak lenni?sak lenni?    

Az álláskeresés sikeressége 
nagyon sok tényezőtől függ. 
Vannak objektív feltételekobjektív feltételekobjektív feltételekobjektív feltételek, 
mint például a megfelelő 
végzettség, képzettség és 
szakmai tapasztalat. Azon-
ban talán sokkal fontosab-
bak azok a szubjektív ténye-a szubjektív ténye-a szubjektív ténye-a szubjektív ténye-
zőkzőkzőkzők, amelyek valóban a 
siker kulcsát jelenthetik. 

Elsőként legyünk tisztában 
saját értékeinkkel. saját értékeinkkel. saját értékeinkkel. saját értékeinkkel. Sose 
becsüljük alá se magunkat, 
se pedig az állást, amire 
jelentkezni kívánunk! Mie-
lőtt személyes elbeszélge-
tésre (vagyis állásinterjúra) 

megyünk mindenképpen mindenképpen mindenképpen mindenképpen 
tájékozódjunk tájékozódjunk tájékozódjunk tájékozódjunk az adott cég-
ről és a betölteni kívánt 
munkakörről. Ezzel máris 
felvérteztük magunkat a 
„bemelegítő” kérdések kap-
csán. 

Megjelenésünkben legyen 
a lehető legnagyobb össz-
hang a viselkedésünkkel. 
Sose laza hétköznapi öltö-
zékben menjünk a meghall-
gatásra! Persze ez nem azt 
jelenti, hogy úgy kell felöl-
tözni, mintha temetésre 
mennénk, de legyünk min-
denképpen valamelyest 
elegánsak. Az elegancia Az elegancia Az elegancia Az elegancia 
tiszteletet vált ki másokból. tiszteletet vált ki másokból. tiszteletet vált ki másokból. tiszteletet vált ki másokból. 
Éljünk hát ezzel a praktiká-
val! 

A feltett kérdésekre világos 
és témába vágó választ 
adjunk. Sose beszéljünk Sose beszéljünk Sose beszéljünk Sose beszéljünk 
félre vagy anekdotázzunk, félre vagy anekdotázzunk, félre vagy anekdotázzunk, félre vagy anekdotázzunk, 
amennyiben a légkör túl amennyiben a légkör túl amennyiben a légkör túl amennyiben a légkör túl 
hideg. hideg. hideg. hideg. Ellenben, ha oldott a 
hangulat, akkor egy-egy 
vonatkozó gondolatot meg-
oszthatunk a kérdezőkkel. 

A magabiztosság nem je-A magabiztosság nem je-A magabiztosság nem je-A magabiztosság nem je-
lenthet arroganciát és fel-lenthet arroganciát és fel-lenthet arroganciát és fel-lenthet arroganciát és fel-
sőbbrendűség érzetet! sőbbrendűség érzetet! sőbbrendűség érzetet! sőbbrendűség érzetet! A 
magabiztosságnak az önér-
tékeléssel kiemelt kapcso-
lata van. A kiegyensúlyozott 
személyiség már önmagá-
ban magabiztosságot sugá-
roz a környezete felé. 

Persze az állásinterjúig el is 
kell valahogy jutnunk. Saj-
nos a mai világban az állá-
sok nem kopogtatnak be az 
ajtónkon, átlagosan hosszú 
és gyakran reménytelen 
utat kell bejárnunk, hogy 
célhoz érjünk. Ez az átme-átme-átme-átme-
neti állapot neti állapot neti állapot neti állapot azonban megvi-
seli az embert, illetve a csa-
ládi és ismerősi körét is. 
Éppen ezért fontos, hogy a 
reggeleket ne azzal kezdjük 
önmagunkban, hogy „ma 

sem fogok állást találni”, 
hanem sokkal inkább azzal, 
hogy „ma biztosan állást 
fogok találni!” 

A magabiztos ember mer A magabiztos ember mer A magabiztos ember mer A magabiztos ember mer 
kérdezni és mer válaszolni. kérdezni és mer válaszolni. kérdezni és mer válaszolni. kérdezni és mer válaszolni. 
A magabiztosság elsősor-
ban belülről fakad, de leg-
nagyobb gátlója a külső 
környezet. Ha saját magun-
kat kevesebbnek érezzük 
valamiért, akkor csökken a 
magabiztosságunk. Ez az 
egyik legkritikusabb pontja 
az álláskeresésnek is. 

Az állásjelentkezésnél is 
kiemelt szerep jut a maga-
biztosságnak. Akár levélben 
(e-mail), akár telefonon ad-
juk be pályázatunkat, an-
nak is, valamint a kísérő-
szövegnek szintén magabiz-
tosnak kell lennie. Ez azért 
fontos, mert minden mun-
kakör egyfajta felelősséggel 
jár, s a munkáltatók nem 
igazán adnak esélyt azok-
nak az embereknek, akik 
még a saját árnyékuktól is 
megijednek. Ezt pedig akár 
hisszük, akár nem, a hang-
színünk ugyanúgy kifejezi, 
mint az a pár sor a levél-
ben, amellyel jelentkezési 
szándékunkat közöljük. 

Általános tanácsként el-
mondható, hogy a magabiz-a magabiz-a magabiz-a magabiz-
tosság senkivel sem vele tosság senkivel sem vele tosság senkivel sem vele tosság senkivel sem vele 
született adottság, hanem a született adottság, hanem a született adottság, hanem a született adottság, hanem a 
társadalmi érintkezés során társadalmi érintkezés során társadalmi érintkezés során társadalmi érintkezés során 
kialakul személyes gyakor-kialakul személyes gyakor-kialakul személyes gyakor-kialakul személyes gyakor-
lat. lat. lat. lat. Magabiztosságunk erő-
sítését kicsiben kezdjük el: 
beszélgetéseink, cselekede-
teink sugározzanak határo-
zottságot a szomszédtól 
való beszélgetéstől egészen 
a vásárlásainkig. 

S ha minden nap fejlesztjük 
magunkat, akkor hamar 
elérjük az ideális szintet. 

Király László 

„Fontos, hogy a reg-
geleket ne azzal 

kezdjük önmagunk-
ban, hogy „ma sem 
fogok állást találni”, 
hanem sokkal inkább 
azzal, hogy „ma biz-
tosan állást fogok 

találni!” 

Megnyitotta irodáját Debrecenben a 
 
 
 
 
 

4028 Debrecen, Nyíl utca 97. 

Álláskeresők részére speciális tanácsadás minden 
kedden és csütörtökön 13-17 óra között 

Nemzetközi és hazai önkéntesség, képzések 

Elérhetőségek: 

Telefon: 52/249-543, 30/396 5854 

E-mail: info@hungary.ceipes.org 
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FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLAT NYÍLIK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLAT NYÍLIK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLAT NYÍLIK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLAT NYÍLIK 
DEBRECENBENDEBRECENBENDEBRECENBENDEBRECENBEN    

„Újra a pályára” kerülnek a megváltozott munkaképességűek„Újra a pályára” kerülnek a megváltozott munkaképességűek„Újra a pályára” kerülnek a megváltozott munkaképességűek„Újra a pályára” kerülnek a megváltozott munkaképességűek    

CivilizációCivilizációCivilizációCivilizáció    

A megváltozott munkaké-A megváltozott munkaké-A megváltozott munkaké-A megváltozott munkaké-
pességű személyek segíté-pességű személyek segíté-pességű személyek segíté-pességű személyek segíté-
se és támogatása közös se és támogatása közös se és támogatása közös se és támogatása közös 
társadalmi célunk napja-társadalmi célunk napja-társadalmi célunk napja-társadalmi célunk napja-
inkban. A foglalkoztatás inkban. A foglalkoztatás inkban. A foglalkoztatás inkban. A foglalkoztatás 
lehetőségeinek bővítése, lehetőségeinek bővítése, lehetőségeinek bővítése, lehetőségeinek bővítése, 
valamint a munkanélküliek valamint a munkanélküliek valamint a munkanélküliek valamint a munkanélküliek 
visszasegítése a munkaerővisszasegítése a munkaerővisszasegítése a munkaerővisszasegítése a munkaerő
----piacra kiemelt fontosságú piacra kiemelt fontosságú piacra kiemelt fontosságú piacra kiemelt fontosságú 
annak érdekében, hogy annak érdekében, hogy annak érdekében, hogy annak érdekében, hogy 
megteremthessék maguk-megteremthessék maguk-megteremthessék maguk-megteremthessék maguk-
nak és családjuknak a nak és családjuknak a nak és családjuknak a nak és családjuknak a 
megfelelő egzisztenciát.megfelelő egzisztenciát.megfelelő egzisztenciát.megfelelő egzisztenciát.    

A debreceni székhelyű Lé-
péselőny Közhasznú Egye-
sület 2013. június 12013. június 12013. június 12013. június 1----jétől jétől jétől jétől 
kezdte az Európai Unió 
támogatásával megvalósí-
tani azt a projektet, amely-
nek keretén belül 50 meg-50 meg-50 meg-50 meg-
változott munkaképességű változott munkaképességű változott munkaképességű változott munkaképességű 
személynekszemélynekszemélynekszemélynek tud nyújtani 
komplex felkészítést. Min-
denki számára egyéni di-egyéni di-egyéni di-egyéni di-

agnózis és fejlesztési terv agnózis és fejlesztési terv agnózis és fejlesztési terv agnózis és fejlesztési terv 
k é s zü l  s z ak e m b e r e k 
(szociális segítő, pszicholó-
gus) által. A projekt teljes 
időtartama alatt jogijogijogijogi----, pszic-, pszic-, pszic-, pszic-
hológiai tanácsadás hológiai tanácsadás hológiai tanácsadás hológiai tanácsadás vehető 
i gén yb e .  Az  e g yé n i e g yé n i e g yé n i e g yé n i 
mentorálásmentorálásmentorálásmentorálás mellett motivá-motivá-motivá-motivá-
ciós és életvezetési klub ciós és életvezetési klub ciós és életvezetési klub ciós és életvezetési klub 
segíti a résztvevők társadal-
mi beilleszkedését, továbbá 
alapalapalapalap----    és kulcsképesség és kulcsképesség és kulcsképesség és kulcsképesség 
fejlesztésfejlesztésfejlesztésfejlesztés is történik. 

A résztvevők térítésmentes térítésmentes térítésmentes térítésmentes 
képzésekbeképzésekbeképzésekbeképzésekbe is bekapcso-
lódhatnak, amelyek közül 
120 órás ECDL képzés ECDL képzés ECDL képzés ECDL képzés és 
120 órás irodai alkalmazá-irodai alkalmazá-irodai alkalmazá-irodai alkalmazá-
soksoksoksok elsajátítása történik. A 
foglalkozási rehabilitációs foglalkozási rehabilitációs foglalkozási rehabilitációs foglalkozási rehabilitációs 
asszisztens asszisztens asszisztens asszisztens akkreditált kép-
zés – amely a megváltozott 
munkaképességű szemé-
lyek beilleszkedését hiva-

tott elősegíti a munkahelye-
ken – szintén 120 órás, s 
tanúsítványt szerezhetnek 
az ezt választók. A jelentke-
zők egy 65 órás számítás-
technikai klubban is részt 
vehetnek. 

A képzések mellett munka-munka-munka-munka-
erőerőerőerő----piaci szolgáltatások piaci szolgáltatások piaci szolgáltatások piaci szolgáltatások ér-
hetők el a projektbe került 
személyek számára. A legje-
lentősebb ezek közül az ál-az ál-az ál-az ál-
láskeresési, valamint a láskeresési, valamint a láskeresési, valamint a láskeresési, valamint a 
(munkahelyi) beilleszkedési (munkahelyi) beilleszkedési (munkahelyi) beilleszkedési (munkahelyi) beilleszkedési 
tréningtréningtréningtréning. Ezt mind kiegészítik 
a szociális támogató tevé-
kenységek: fizikai és mentá-fizikai és mentá-fizikai és mentá-fizikai és mentá-
lis állapotfelmérés, konflik-lis állapotfelmérés, konflik-lis állapotfelmérés, konflik-lis állapotfelmérés, konflik-
tuskezelési és asszertivitási tuskezelési és asszertivitási tuskezelési és asszertivitási tuskezelési és asszertivitási 
tréning, számítógéppel tá-tréning, számítógéppel tá-tréning, számítógéppel tá-tréning, számítógéppel tá-
mogatott szociális kompe-mogatott szociális kompe-mogatott szociális kompe-mogatott szociális kompe-
tenciafejlesztés. tenciafejlesztés. tenciafejlesztés. tenciafejlesztés. A projekt 
keretén belül fogyatékosok fogyatékosok fogyatékosok fogyatékosok 
nappali intézménye nappali intézménye nappali intézménye nappali intézménye is meg-
nyitja kapuit Debrecenben a 
Csap utcán. 

Munkatapasztalat szerzésre Munkatapasztalat szerzésre Munkatapasztalat szerzésre Munkatapasztalat szerzésre 
is lehetőség nyílik, hiszen 
munkaközvetítés keretén 
belül igyekszünk a résztve-
vőknek megfelelő munkahe-
lyet találni, amely készsége-

iknek és képességeiknek 
maximálisan megfelel. 

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

Elérhetőség: 

Lépéselőny Közhasznú 
Egyesület, 4026 Debrecen, 
Csap u. 36., Tel/fax: 
52/321-666, E-mail: 
ujraapalyan@gmail.com 

Király László 

Az „Újra a pályán” – Foglal-
koztatási rehabilitációs szol-
gálat kialakítása Debrecen-
ben (TÁMOP-1.4.3-12/1-
2012-0007) projekt az Eu-
rópai Unió és a Magyar Ál-
lam támogatásával, az Eu-
rópai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul 
meg.  

 
 
 

 
FELHÍVÁS PROJEKTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

Az „Újra a pályán” – Foglalkoztatási rehabilitációs szolgálat 
kialakítása Debrecenben (TÁMOP–1.4.3-12/1-2012-0007) 
projekt keretén belül az alábbi szolgáltatások vehetőek 
igénybe TÉRÍTÉSMENTESEN: 

♦ egyéni mentorálás, motivációs– és életvezetési klub, 
alap– és kulcsképesség fejlesztés, tanulástechnika 

♦ ECDL, irodai alkalmazások, foglalkozási rehabilitációs 
asszisztens 120 órás képzések, számítástechnika klub 

♦ álláskeresési tréning, beilleszkedési tréning, pszichológi-
ai, jogi, rehabilitációs és pályatanácsadás 

♦ fogyatékos személyek nappali intézménye 

Amennyiben Ön elmúlt 18 éves, jelenleg nem tanul és 
nem dolgozik, két éven belül nem vett részt EU-s 
programban, munkaképesség csökkenése 40% feletti, 
akkor JELENTKEZZEN elérhetőségeinken: 

Lépéselőny Közhasznú Egyesület 
4026 Debrecen, Csap u. 36. 
Tel/fax: 52/321-666 

Várnay-Nagy	Orsolya	

	
„Vagyok,	mert	nem	vagyok”*	

	

Nem	vagyok,	akinek	látsz:	látszat.	
Nem	vagyok,	akinek	vélsz:	vélelem.	

Nem	vagyok,	akinek	gondolsz:	gondolat.	

Nem	vagyok,	akitől	félsz:	félelem.	

Nem	vagyok,	akit	féltesz:	féltelem.	
Nem	vagyok,	akinek	nézel:	nézet.	

Nem	vagyok,	aminek	képzelsz:	képzelet.	

Nem	vagyok,	aki	te	vagy:	én.	
Nem,	vagyok,	aki	vagy.	

	

*Pilinszky	Jánostól	
	

2003	
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A nyári szünetben sem fe-A nyári szünetben sem fe-A nyári szünetben sem fe-A nyári szünetben sem fe-
ledkezünk meg a családok-ledkezünk meg a családok-ledkezünk meg a családok-ledkezünk meg a családok-
ról és közösségekről. Külön-ról és közösségekről. Külön-ról és közösségekről. Külön-ról és közösségekről. Külön-
féle programokat kínálunk a féle programokat kínálunk a féle programokat kínálunk a féle programokat kínálunk a 
helyi családoknak, kicsiknek helyi családoknak, kicsiknek helyi családoknak, kicsiknek helyi családoknak, kicsiknek 
és nagyobbaknak egyaránt.és nagyobbaknak egyaránt.és nagyobbaknak egyaránt.és nagyobbaknak egyaránt.    

A szünidei „Napraforgó gyer-„Napraforgó gyer-„Napraforgó gyer-„Napraforgó gyer-
mekjátszó” program célja az mekjátszó” program célja az mekjátszó” program célja az mekjátszó” program célja az 
általános iskolás korú gyer-általános iskolás korú gyer-általános iskolás korú gyer-általános iskolás korú gyer-
mekek számára tartalmas mekek számára tartalmas mekek számára tartalmas mekek számára tartalmas 
szabadidő eltöltés biztosítá-szabadidő eltöltés biztosítá-szabadidő eltöltés biztosítá-szabadidő eltöltés biztosítá-
sasasasa a nyári hónapokra. A fog-
lalkozások megtervezésé-
ben, lebonyolításában az 
ifjúságsegítő önkénteseink 
aktívan bekapcsolódnak.  

A megvalósított programok 
igen változatosak: labdajá-labdajá-labdajá-labdajá-
tékok, társasjátékok, séta a tékok, társasjátékok, séta a tékok, társasjátékok, séta a tékok, társasjátékok, séta a 
játszótérre, tréfás vetélke-játszótérre, tréfás vetélke-játszótérre, tréfás vetélke-játszótérre, tréfás vetélke-
dőkdőkdőkdők (az egészséges életmód 
jegyében) és még sok egyéb 
móka. A szervezett foglalko-
záson jut idő a közös beszél-közös beszél-közös beszél-közös beszél-
getésekre getésekre getésekre getésekre is. Beszélgetünk a 
családról, a szeretetről, a 
barátságról, a tanulásról, a 
kedvelt tevékenységeikről és 
arról, hogy milyen foglalko-
zást szeretnének választani 
felnőtt korukban. Mit kell 
azért tenni, hogy a vágyaik, 
terveik valóra is váljanak. 

A tervezett programok napi 
lebontásban a következők: 

Hétfő: Hétfő: Hétfő: Hétfő: homokozós játékok, 
labdajáték (labdafogó), vár-
építés műanyag építőkocká-
ból, tollas ütő verseny-
párokban. Rossz idő esetén: 
közös mesenézés 

Kedd: Kedd: Kedd: Kedd: Karikás dobáló játék, 
elefántfogó. Rossz idő ese-
tén: origami és rajzolás 

Szerda: Szerda: Szerda: Szerda: szabadtéri játék a 
játszótéren. Rossz időese-
tén: kártyajátékok, társasjá-
ték, vetélkedők. 

Csütörtök: Csütörtök: Csütörtök: Csütörtök: aszfaltrajz ver-
seny, „szobor” játék. Rossz 
idő esetén: természetfilm 
nézés. 

Péntek: Péntek: Péntek: Péntek: hullahopp karika, 
sorverseny (diós játék) 
Rossz idő esetén: gyurmázás 
és mesenézés. 

Szeretettel várunk minden Szeretettel várunk minden Szeretettel várunk minden Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt, aki sze-kedves érdeklődőt, aki sze-kedves érdeklődőt, aki sze-kedves érdeklődőt, aki sze-
retne részt venni INGYENES retne részt venni INGYENES retne részt venni INGYENES retne részt venni INGYENES 
programjainkon.programjainkon.programjainkon.programjainkon.    

Váradi Jánosné, Hajnalka 
szakmai vezető  

 

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    SZÜNIDEI GYEREKPROGRAMOK A SZÜNIDEI GYEREKPROGRAMOK A SZÜNIDEI GYEREKPROGRAMOK A SZÜNIDEI GYEREKPROGRAMOK A 
SZIVÁRVÁNYHÁZBANSZIVÁRVÁNYHÁZBANSZIVÁRVÁNYHÁZBANSZIVÁRVÁNYHÁZBAN    

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, 7. szám  

EgészségEgészségEgészségEgészség    

Az önbecsülés a pszicholó-Az önbecsülés a pszicholó-Az önbecsülés a pszicholó-Az önbecsülés a pszicholó-
giában az a fogalom, giában az a fogalom, giában az a fogalom, giában az a fogalom, 
amellyel kifejezzük, hogyan amellyel kifejezzük, hogyan amellyel kifejezzük, hogyan amellyel kifejezzük, hogyan 
látjuk magunkat. Van, aki-látjuk magunkat. Van, aki-látjuk magunkat. Van, aki-látjuk magunkat. Van, aki-
nek pozitívak az önmagá-nek pozitívak az önmagá-nek pozitívak az önmagá-nek pozitívak az önmagá-
hoz fűződő érzései, azaz hoz fűződő érzései, azaz hoz fűződő érzései, azaz hoz fűződő érzései, azaz 
szereti magát, de vannak, szereti magát, de vannak, szereti magát, de vannak, szereti magát, de vannak, 
akiknek negatívak ezek az akiknek negatívak ezek az akiknek negatívak ezek az akiknek negatívak ezek az 
érzéseik, azaz nem kedve-érzéseik, azaz nem kedve-érzéseik, azaz nem kedve-érzéseik, azaz nem kedve-
lik különösebben önmagu-lik különösebben önmagu-lik különösebben önmagu-lik különösebben önmagu-
kat. A pozitív önbecsüléssel kat. A pozitív önbecsüléssel kat. A pozitív önbecsüléssel kat. A pozitív önbecsüléssel 
könnyebben elfogadjuk könnyebben elfogadjuk könnyebben elfogadjuk könnyebben elfogadjuk 
magunkat úgy, ahogy va-magunkat úgy, ahogy va-magunkat úgy, ahogy va-magunkat úgy, ahogy va-
gyunk.gyunk.gyunk.gyunk.    

Ez nem jelenti azt, hogy 
valaki beképzelt vagy 
„felfújt hólyag”. Az egészsé-egészsé-egészsé-egészsé-
ges önértékelésnek ges önértékelésnek ges önértékelésnek ges önértékelésnek az élet 
minden területén fontos 
szerepe van a családtól 
kezdve a baráti kapcsolato-
kon át a munkahelyi viszo-
nyokig. A pozitív önbecsülés pozitív önbecsülés pozitív önbecsülés pozitív önbecsülés 
segít a megváltozott mun-
kaképesség elfogadásában 
is. A munka, a megváltozott 
munkaképesség csak egy 
oldala a személyiségnek, a 
betegség nem lehet az 
egész élet, hanem annak 
csak egy része. Szomorú, 
hogy gyakran a változás azt 
az érzést hozhatja el, hogy 
„Megváltoztam, nem va-
gyok már a régi!” 

A jó hír, hogy az önbecsülés 
néhány egyszerű gyakorlat-

tal növelhető, gyarapítható. 
Az egyik ilyen, amit ha rend-
szeresen elvégzünk, erősít-
hetjük magunkat, az önma-
gunkba vetett hitünket. 
Ezekbe a gyakorlatokba 
akár a házastársunkat, ba-
rátainkat, gyerekeinket is 
bevonhatjuk. Fontos, hogy a Fontos, hogy a Fontos, hogy a Fontos, hogy a 
bennünk lévő érzésekről, bennünk lévő érzésekről, bennünk lévő érzésekről, bennünk lévő érzésekről, 
gondolatokról, ha tudunk, gondolatokról, ha tudunk, gondolatokról, ha tudunk, gondolatokról, ha tudunk, 
beszéljünk a környezetünk-beszéljünk a környezetünk-beszéljünk a környezetünk-beszéljünk a környezetünk-
nek.nek.nek.nek. A program egyhetes, 
mindennapra jut egy gyakor-
lat. Vágjuk ki ezeket a soro-
kat, és akár az íróasztalunk-
ra, a hűtőszekrényre is kite-
hetjük őket! 

Lássuk a gyakorlatokat! 

Hétfő: Gondoljuk át, mit Hétfő: Gondoljuk át, mit Hétfő: Gondoljuk át, mit Hétfő: Gondoljuk át, mit 
kaptunk az új helyzetben!kaptunk az új helyzetben!kaptunk az új helyzetben!kaptunk az új helyzetben!    

Soroljunk fel pozitív képes-
ségeket, eseményeket, élet-
helyzeteket, amiket a meg-
változott munkaképességtől 
kaptunk. Ügyeljünk rá, hogy 
arra koncentráljunk, ami 
most pozitív az életünkben. 

Kedd: Ne hasonlítgassuk Kedd: Ne hasonlítgassuk Kedd: Ne hasonlítgassuk Kedd: Ne hasonlítgassuk 
magunkat másokhoz!magunkat másokhoz!magunkat másokhoz!magunkat másokhoz!    

Mindenkinek vannak nehé-
zségei, nem szabad azt gon-
dolni, hogy csak nekünk. 
Keressünk olyan fórumokat, 
ahol hasonló élethelyzetben 
lévőkkel megoszthatjuk gon-

dolatainkat, problémainkat. 
Ebből reményt meríthetünk, 
valamint felismerjük, hogy 
nem vagyunk egyedül. 

Szerda: Olyan célokat tűz-Szerda: Olyan célokat tűz-Szerda: Olyan célokat tűz-Szerda: Olyan célokat tűz-
zünk ki magunk elé, ame-zünk ki magunk elé, ame-zünk ki magunk elé, ame-zünk ki magunk elé, ame-
lyeket képesek vagyunk lyeket képesek vagyunk lyeket képesek vagyunk lyeket képesek vagyunk 
megvalósítani!megvalósítani!megvalósítani!megvalósítani!    

Mindenkinek vannak korlá-
tai. A korlátok helyett azok-
ra a működő képességekre 
kell összpontosítanunk, 
melyek segítenek bennün-
ket a mindennapokban 
vagy a távlati céljaink eléré-
séhez. 

Csütörtök: Ne általánosít-Csütörtök: Ne általánosít-Csütörtök: Ne általánosít-Csütörtök: Ne általánosít-
sunk!sunk!sunk!sunk!    

Az általánosítás nem segít, 
hanem csak eltereli a fi-
gyelmet a megoldási lehe-
tőségekről. A „senki nem 
segít”, „senki nem szeret”, 
vagy a „mindenki ugyano-
lyan” kifejezések csak a 
rossz érzéseket erősítik, és 
valójában nem is igazak. Az 
egyediséget kell meglel-
nünk a környezetünkben. 

Péntek: Kerüljük ki a „kell” Péntek: Kerüljük ki a „kell” Péntek: Kerüljük ki a „kell” Péntek: Kerüljük ki a „kell” 
állításokat!állításokat!állításokat!állításokat!    

Az „ezt meg kell csinál-
nom”, az „ennek sikerülnie 
kell”, vagy az „erre képes-
nek kell lennem” kifejezé-

sek bár látszólag a maga-
biztosságot sugallják, való-
jában – ha mégsem úgy 
alakulnak a dolgaink – csak 
a rosszérzéseket erősítik 
bennünk, illetve a csalódás 
okozta negatív érzéseket 
multiplikálják. Gondoljunk 
inkább arra: „Megcsinálom, 
ha nem megy elsőre, több-
ször elvégzem!”, vagy 
„Nagyon szeretném, ha 
lenne munkám, azért képes 
vagyok sok mindent meg-
tenni, újra és újra!” 

Szombat: Erősítsük magun-Szombat: Erősítsük magun-Szombat: Erősítsük magun-Szombat: Erősítsük magun-
kat! kat! kat! kat!     

Értékeljük magunkat pozití-
van, gondoljunk arra, hogy 
mennyi mindennel voltunk, 
vagyunk képesek szembe 
szállni, vagy megküzdeni. 
Koncentráljunk az eddig 
elért eredményeinkre, ame-
lyekből további erőt merít-
hetünk! 

Vasárnap: Gondoljuk min-Vasárnap: Gondoljuk min-Vasárnap: Gondoljuk min-Vasárnap: Gondoljuk min-
dig át az elmúlt hetet és a dig át az elmúlt hetet és a dig át az elmúlt hetet és a dig át az elmúlt hetet és a 
jövő hetet is!jövő hetet is!jövő hetet is!jövő hetet is!    

Mit tettünk azért, hogy az új 
életünket kialakítsuk? Mit 
tettünk a családunkért? Ne 
csak saját magunkkal le-
gyünk elfoglalva. Ha mások-
ra is gondolunk, nem fo-
gunk aggódni saját hiányos-
ságaink miatt, és a környe-
zetünk hálás lesz nekünk. 
Így több pozitív elismerés-
ben lehet részünk. 

Sok sikert MindenkinekSok sikert MindenkinekSok sikert MindenkinekSok sikert Mindenkinek!!!!    

Rády Eszter 

A LELKI EGÉSZSÉG ÉS A POZITÍV ÖNÉRTÉKELÉS KAPCSOLATAA LELKI EGÉSZSÉG ÉS A POZITÍV ÖNÉRTÉKELÉS KAPCSOLATAA LELKI EGÉSZSÉG ÉS A POZITÍV ÖNÉRTÉKELÉS KAPCSOLATAA LELKI EGÉSZSÉG ÉS A POZITÍV ÖNÉRTÉKELÉS KAPCSOLATA    

A Ráhel Segítséget Szervező Alapítvány (bírósági nyilvántartási száma: 2087) öröm-A Ráhel Segítséget Szervező Alapítvány (bírósági nyilvántartási száma: 2087) öröm-A Ráhel Segítséget Szervező Alapítvány (bírósági nyilvántartási száma: 2087) öröm-A Ráhel Segítséget Szervező Alapítvány (bírósági nyilvántartási száma: 2087) öröm-
mel vár minden pénzbeli és tárgyi adományt (pl. élelmiszerek, bútorok, könyvek, mel vár minden pénzbeli és tárgyi adományt (pl. élelmiszerek, bútorok, könyvek, mel vár minden pénzbeli és tárgyi adományt (pl. élelmiszerek, bútorok, könyvek, mel vár minden pénzbeli és tárgyi adományt (pl. élelmiszerek, bútorok, könyvek, 
ruhák, játékok, sportszerek), felajánlást, mellyel a nehéz körülmények között élő ruhák, játékok, sportszerek), felajánlást, mellyel a nehéz körülmények között élő ruhák, játékok, sportszerek), felajánlást, mellyel a nehéz körülmények között élő ruhák, játékok, sportszerek), felajánlást, mellyel a nehéz körülmények között élő 
személyeken Önökkel együtt tud segíteni.személyeken Önökkel együtt tud segíteni.személyeken Önökkel együtt tud segíteni.személyeken Önökkel együtt tud segíteni.    

Tárgyi felajánlásaikat a következő címre várjuk:Tárgyi felajánlásaikat a következő címre várjuk:Tárgyi felajánlásaikat a következő címre várjuk:Tárgyi felajánlásaikat a következő címre várjuk:    

Pénzbeli adományaikhoz számlaszámunk: OTP 11738008Pénzbeli adományaikhoz számlaszámunk: OTP 11738008Pénzbeli adományaikhoz számlaszámunk: OTP 11738008Pénzbeli adományaikhoz számlaszámunk: OTP 11738008----20874531208745312087453120874531    

Adószám: 18337103Adószám: 18337103Adószám: 18337103Adószám: 18337103----1111----09090909    

Elérhetőségeink:Elérhetőségeink:Elérhetőségeink:Elérhetőségeink:    

Telefon: +36 20/667Telefon: +36 20/667Telefon: +36 20/667Telefon: +36 20/667----6372637263726372    

EEEE----mail: nikamm@freemail.humail: nikamm@freemail.humail: nikamm@freemail.humail: nikamm@freemail.hu    

Web: http://rachel.ucoz.hu/Web: http://rachel.ucoz.hu/Web: http://rachel.ucoz.hu/Web: http://rachel.ucoz.hu/    
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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 

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

Amennyiben 
� 40 és 70% közötti munkaképesség csökke-

nése van 
� rendelkezik REHABILITÁCIÓS KÁRTYÁVAL 

vagy jogosult kiváltani azt 
� érvényes orvos szakértői felülvizsgálati ha-

tározata van 

AKKOR JELENTKEZZEN 
ELÉRHETŐSÉGEINKEN! 

Lépéselőny Közhasznú EgyesületLépéselőny Közhasznú EgyesületLépéselőny Közhasznú EgyesületLépéselőny Közhasznú Egyesület    
4026 Debrecen, Csap u. 36. Tel: 52/3214026 Debrecen, Csap u. 36. Tel: 52/3214026 Debrecen, Csap u. 36. Tel: 52/3214026 Debrecen, Csap u. 36. Tel: 52/321----666666666666    

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 


