
Lassan véget ér egy újabb 
iskolai tanév, beköszönt a 
végtelen napsütés és a nyári 
vakáció időszaka. Minden 
évben várjuk ezt a pár hetes 
időszakot, amely egy kis pi-
henést hoz számunkra kortól 
és társadalmi helyzettől füg-
getlenül. 

Sokan utaznak el ilyenkor 
nyaralni belföldre vagy kül-
földre, azonban sokaknak sokaknak sokaknak sokaknak ––––    
főként a hátrányos helyzetű főként a hátrányos helyzetű főként a hátrányos helyzetű főként a hátrányos helyzetű 
családoknak családoknak családoknak családoknak ––––    az utazgatás az utazgatás az utazgatás az utazgatás 
csak egy ábránd.csak egy ábránd.csak egy ábránd.csak egy ábránd. Számukra 
olykor gondokkal terhesebb 
ez az időszak, hiszen gondos-
kodni kell az egész napra 
otthonmaradó gyerekekről. 
Azonban fontos, hogy ne 
hagyjuk őket csellengeni! 

Napjainkban ismét felértéke-
lődnek és előtérbe kerülnek 
azok a kezdeményezések, 
amelyek esélyt szeretnének esélyt szeretnének esélyt szeretnének esélyt szeretnének 
adni a leghátrányosabb hely-adni a leghátrányosabb hely-adni a leghátrányosabb hely-adni a leghátrányosabb hely-
zetű családoknakzetű családoknakzetű családoknakzetű családoknak, hogy ŐK is 
örömöt leljenek a vakáció 
hónapjaiban, ne a sorakozó 
gondok megoldása keserítse 
el mindennapjaikat. 

A Kormány és az Európai 
Unió is számos programmal 
kívánja elősegíteni ezt a cél-
kitűzést, amelyben a civil a civil a civil a civil 
szervezetek (egyesületek, szervezetek (egyesületek, szervezetek (egyesületek, szervezetek (egyesületek, 
alapítványok)alapítványok)alapítványok)alapítványok) markánsan 
közreműködnek. Ne legyünk 
hát restek tájékozódni lakó-
környezetünkben a nyáron is 
elérhető programlehetősé-
gekről, szóljanak azok kicsik-
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nek, nagyoknak, időseknek, 
fiataloknak, egyéneknek vagy 
családoknak! A hasznos és 
tartalmas szabadidő eltöltése 
közösségformáló erővel bír, 
új ismertekre és baráti kap-
csolatokra tehetünk szert 
általa. 

A társadalom alapja a min-
denkori értékteremtés, va-
gyis az, hogy az emberek 
egyénileg, saját képességeik 
és készségeikhez mérten 
járulnak hozzá szűkebb lakó-
környezetük – s ezáltal az 
össztársadalom – formálásá-
hoz. Ehhez azonban nyitnunk 
kell a környezetünk felé. 

Az AGORA szerkesztősége, a 
Lépéselőny és a SIKK Egye-
sület munkatársai nevében 
ezúton kívánok minden Ked-
ves Olvasónknak kellemes 
nyarat és felhőtlen pihenést! 

A nyári napokban se feled-A nyári napokban se feled-A nyári napokban se feled-A nyári napokban se feled-
jünk figyelni egymásra, segít-jünk figyelni egymásra, segít-jünk figyelni egymásra, segít-jünk figyelni egymásra, segít-
sük egymást amiben csak sük egymást amiben csak sük egymást amiben csak sük egymást amiben csak 
tudjuk!tudjuk!tudjuk!tudjuk!    

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!    
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tósága, Faraktár u. 29/C • Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, Arany János u. 2. • Térségi 
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AGORA   
TERET AD 

ÁlláspontÁlláspontÁlláspontÁlláspont    

„Rákényszerültem ar-
ra, hogy átgondoljam 
a helyzetemet, át-

néztem a fiókomat és 
rájöttem: tulajdon-
képpen van egy köz-
gazdász diplomám.” 

ÉN IS ÉRTÉKES VAGYOK, AKÁR A TELJES ÉRTÉKŰEK!ÉN IS ÉRTÉKES VAGYOK, AKÁR A TELJES ÉRTÉKŰEK!ÉN IS ÉRTÉKES VAGYOK, AKÁR A TELJES ÉRTÉKŰEK!ÉN IS ÉRTÉKES VAGYOK, AKÁR A TELJES ÉRTÉKŰEK!    
Interjú egy megváltozott munkaképességű munkavállalóvalInterjú egy megváltozott munkaképességű munkavállalóvalInterjú egy megváltozott munkaképességű munkavállalóvalInterjú egy megváltozott munkaképességű munkavállalóval    

Mit is jelent az, hogy valaki Mit is jelent az, hogy valaki Mit is jelent az, hogy valaki Mit is jelent az, hogy valaki 
megváltozott munkaképes-megváltozott munkaképes-megváltozott munkaképes-megváltozott munkaképes-
ségű? Az emberek gyakran ségű? Az emberek gyakran ségű? Az emberek gyakran ségű? Az emberek gyakran 
esnek abba a tévhitbe, esnek abba a tévhitbe, esnek abba a tévhitbe, esnek abba a tévhitbe, 
hogy aki ilyen élethelyzet-hogy aki ilyen élethelyzet-hogy aki ilyen élethelyzet-hogy aki ilyen élethelyzet-
ben van, nem tud járni, ben van, nem tud járni, ben van, nem tud járni, ben van, nem tud járni, 
kerekesszéket közlekedik. kerekesszéket közlekedik. kerekesszéket közlekedik. kerekesszéket közlekedik. 
Pedig nemcsak ők lehetnek Pedig nemcsak ők lehetnek Pedig nemcsak ők lehetnek Pedig nemcsak ők lehetnek 
megváltozott munkaképes-megváltozott munkaképes-megváltozott munkaképes-megváltozott munkaképes-
ségűek, hanem olyan em-ségűek, hanem olyan em-ségűek, hanem olyan em-ségűek, hanem olyan em-
berek is, akiknek külső berek is, akiknek külső berek is, akiknek külső berek is, akiknek külső 
megjelenésén nem feltétle-megjelenésén nem feltétle-megjelenésén nem feltétle-megjelenésén nem feltétle-
nül látszik ez az állapot.nül látszik ez az állapot.nül látszik ez az állapot.nül látszik ez az állapot.    

Egy ilyen munkavállalóval, 
VárnayVárnayVárnayVárnay----Nagy OrsolyávalNagy OrsolyávalNagy OrsolyávalNagy Orsolyával 
beszélgettem. 

Mesélj magadról, mivel fog-Mesélj magadról, mivel fog-Mesélj magadról, mivel fog-Mesélj magadról, mivel fog-
lalkozol? lalkozol? lalkozol? lalkozol?     

Közgazdász főiskolai vég-
zettségem van. Dolgoztam 
a szakmámban. Először 
banki ügyintézőként, innen 
mentem GYES-re és ez idő 
alatt lettem beteg. Amikor 
kislányom öt éves lett, ak-
kor helyezkedtem el keres-
kedelmi előadóként, ké-
sőbb ügyviteli osztályveze-
tőként, de egészségügyi 
problémám miatt el kellett 
jönnöm. Utána százalékol-
tak le (2004-ben), két évet 
töltöttem otthon lábadozás-
sal, táppénzen. Ezt követő-
en egy rehabilitációs cégnél 
dolgoztam nyolc évig, me-

lyet orvosi felülvizsgálat 
követett, ahol B1 minősí-
tést kaptam. 

Hogyan éled meg megválto-Hogyan éled meg megválto-Hogyan éled meg megválto-Hogyan éled meg megválto-
zott munkaképességű hely-zott munkaképességű hely-zott munkaképességű hely-zott munkaképességű hely-
zeted?zeted?zeted?zeted?    

Állapotom miatt jövedel-
mem felét elveszítettem. 
Rákényszerültem arra, hogy 
átgondoljam a helyzetemet, 
átnéztem a fiókomat és 
rájöttem: tulajdonképpen 
van egy közgazdász diplo-
mám. Több állást megpá-
lyáztam, egy helyre interjú-
ra is behívtak. Itt derült ki, 
hátrányban vagyok a mun-
kaerő piacon, mivel jelenleg 
nem dolgozom ügyviteli 
területen. Ekkor megkeres-
tem a cégem humánpoliti-
kai igazgatóját azzal a ké-
réssel, hogy biztosítsanak 
számomra adminisztratív 
munkát. Ők ajánlották a 
Lépéselőny Egyesületet. 

Mik a terveid, céljaid?Mik a terveid, céljaid?Mik a terveid, céljaid?Mik a terveid, céljaid?    

Munkába állni és teljes 
életet élni, amiben az Egye-
sület segít nekem, mivel ők 
kifejezetten ezzel foglalkoz-
nak, hogy a megváltozott 
munkaképességű embere-
ket visszasegítsék a mun-
kaerőpiacra, a végzettsé-

güknek megfelelő munka-
körbe.  

Szabadidődben mivel fog-Szabadidődben mivel fog-Szabadidődben mivel fog-Szabadidődben mivel fog-
lalkozol? lalkozol? lalkozol? lalkozol?     

Olvasok, többnyire verse-
ket, filozófiai, pszichológiai 
témával foglalkozó könyve-
ket. Ezen kívül kézműves 
dolgokat csinálok, varrok is.  

Hogyan éli meg a családod Hogyan éli meg a családod Hogyan éli meg a családod Hogyan éli meg a családod 
ezt a helyzetet? ezt a helyzetet? ezt a helyzetet? ezt a helyzetet?     

Ők maximálisan tolerálják, 
csak a jövedelem csökke-
nést mindannyian nehezen 
éljük meg.  

Jelenleg mi a munkaköröd? Jelenleg mi a munkaköröd? Jelenleg mi a munkaköröd? Jelenleg mi a munkaköröd? 
Felelősséggel járFelelősséggel járFelelősséggel járFelelősséggel jár----e? e? e? e?     

Társadalmi ügyfélkapcsolati 
asszisztens vagyok, és mint 
minden munkakör, ez jár 
felelősséggel is. 

Munkahelyeden hogyan Munkahelyeden hogyan Munkahelyeden hogyan Munkahelyeden hogyan 
fogadtak? fogadtak? fogadtak? fogadtak?     

Szinte azonnal befogadtak, 
hangulatos, családias lég-
kor alakult ki, ahol jól érzem 
magam. 

Mit tanácsolsz a hasonló Mit tanácsolsz a hasonló Mit tanácsolsz a hasonló Mit tanácsolsz a hasonló 
helyzetben lévőknek? helyzetben lévőknek? helyzetben lévőknek? helyzetben lévőknek?     

Semmi esetre se adják át 
magukat az elkeseredés-
nek. Próbálják meg megta-
lálni azt, amiben boldogul-
nak és azon az úton indulja-
nak el. Ha van hite az em-
bernek, önmagában és az 
Életben, akkor boldogul. 
Ahogy Madách Imre is 
mondta Az ember tragédiá-
jában: 

„Ember küzdj és bízva bíz-„Ember küzdj és bízva bíz-„Ember küzdj és bízva bíz-„Ember küzdj és bízva bíz-
zál!” Azt üzenem Mindenki-zál!” Azt üzenem Mindenki-zál!” Azt üzenem Mindenki-zál!” Azt üzenem Mindenki-
nek: Soha ne adja fel! nek: Soha ne adja fel! nek: Soha ne adja fel! nek: Soha ne adja fel!     

Lesku Éva Imola 

„Semmi esetre se 
adják át magukat az 
elkeseredésnek. Pró-
bálják meg megtalálni 
azt, amiben boldo-
gulnak és azon az 

úton induljanak el.” 

VárnayVárnayVárnayVárnay----Nagy Orsolya Nagy Orsolya Nagy Orsolya Nagy Orsolya megragadta a lehetőséget, hogy új 
alapokra helyezze az életét, s úgy tűnik, jól döntött 
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A FIATAL MUNKANÉLKÜLIEK LEHETŐSÉGEIA FIATAL MUNKANÉLKÜLIEK LEHETŐSÉGEIA FIATAL MUNKANÉLKÜLIEK LEHETŐSÉGEIA FIATAL MUNKANÉLKÜLIEK LEHETŐSÉGEI    CivilizációCivilizációCivilizációCivilizáció    

Napjainkban sajnos sok Napjainkban sajnos sok Napjainkban sajnos sok Napjainkban sajnos sok 
embert embert embert embert ––––    köztük rengeteg köztük rengeteg köztük rengeteg köztük rengeteg 
fiatalt isfiatalt isfiatalt isfiatalt is----    érint Magyaror-érint Magyaror-érint Magyaror-érint Magyaror-
szágon a munkanélküliség szágon a munkanélküliség szágon a munkanélküliség szágon a munkanélküliség 
problémája.problémája.problémája.problémája.    

Amint az köztudott, a mun-
kaerő piac kereslet-kínálat 
aránya a rendszerváltás 
óta fokozatosan eltolódott 
a kínálati többlet kínálati többlet kínálati többlet kínálati többlet irányába, 
így mára súlyos mértékben 
megnőtt a munkanélküliek 
száma. 

Sok fiatal, amikor elvégzi 
az iskoláit, számtalan eset-
ben nem talál rövid időn 
belül állást, mint régen, 
rendszerváltás előtt. A leg-
több helyre legalább 2legalább 2legalább 2legalább 2----3 3 3 3 
vagy több év szakmai ta-vagy több év szakmai ta-vagy több év szakmai ta-vagy több év szakmai ta-
pasztalatotpasztalatotpasztalatotpasztalatot kérnek. Igen 
ám, de hogyan szerezzen 
gyakorlatot valaki, ha pá-
lyakezdő? 

Minden munkavégzés 
munkatapasztalatnak szá-

mít, a középiskolában, a 
felsőoktatásban szerzett 
szakmai gyakorlat és a di-
ákmunka is. 

Ha végképp nem talál állást 
valaki és körülményei meg-
engedik érdemes önkéntes önkéntes önkéntes önkéntes 
munkátmunkátmunkátmunkát vállalni. Bár ezért 
fizetést nem kap, de gya-
korlatot és újabb ismeretsé-
geket szerez, amelyek birto-
kában nagyobb eséllyel 
mozog a munkaerő piacon.  

Olyan esetre is adódott pél-
da az ismerőseim körében, 
hogy először önkéntesként 
dolgozott az illető, amiből 4 
órás munkaviszony lett, 
majd teljes, 8 órás munka-
időben alkalmazták. Mivel 
az önkéntes munka nem 
kötött, így nem akadályozza 
az álláskeresést. Az álláske-
reső bele vagy vissza kerül 
a munka világába és érté-
kesnek érzi magát, ami az 
állásinterjún való szereplés 

miatt sem mellékes. Újra 
önbizalma lesz. A szakmai A szakmai A szakmai A szakmai 
gyakorlat, egészséges mér-gyakorlat, egészséges mér-gyakorlat, egészséges mér-gyakorlat, egészséges mér-
tékű magabiztos fellépés: tékű magabiztos fellépés: tékű magabiztos fellépés: tékű magabiztos fellépés: 
elengedhetetlen.elengedhetetlen.elengedhetetlen.elengedhetetlen.    

Ma már szinte mindenhol 
szükség van felhasználói felhasználói felhasználói felhasználói 
szintű számítógépes isme-szintű számítógépes isme-szintű számítógépes isme-szintű számítógépes isme-
retekreretekreretekreretekre és legalább alapfo-
kú, de még inkább társalgá-
si szintű nyelvtudásranyelvtudásranyelvtudásranyelvtudásra. Ezt a 
tudást is érdemes fejleszte-
ni, ha van rá mód. A nyelv-
tudás bővítésének egyik 
módja a külföldi munkavál-
lalás. Persze ez nem azt 
jelenti, hogy most minden-
kinek külföldre kell mennie. 
Csupán egy lehetőség. Nem 
is beszélve arról, ha sikerrel 
jár külföldön „szerencsét 
próbálni”, kereső személy 
lesz az illető. 

Az újsághirdetések és a 
netes böngészés mellett 
érdemes minél több isme-
retséget, kapcsolatot létesí-

teni, mert arra is adódik 
példa, hogy egy állást meg 
sem hirdetnek. Egyébként 
is hasznosak ezek a 
„fülesek”; minél hamarabb 
értesül az álláskereső egy 
álláshelyről annál jobb. 

Még egy esélyként kínálko-
zik a Munkaügyi Központ a Munkaügyi Központ a Munkaügyi Központ a Munkaügyi Központ 
és egyéb szervezetek, ala-és egyéb szervezetek, ala-és egyéb szervezetek, ala-és egyéb szervezetek, ala-
pítványok, egyesületek pítványok, egyesületek pítványok, egyesületek pítványok, egyesületek 
által finanszírozott tovább-
képzés illetve az átképzés 
lehetősége. Persze sokan 
rendelkeznek nem is egy 
szakmával. Egy keresett 
szakma biztos ismerete 
tovább növeli az lehetősé-
geket. 

Utószóként elmondhatom: 
a keresést soha nem sza-a keresést soha nem sza-a keresést soha nem sza-a keresést soha nem sza-
bad abbahagyni, akármi-bad abbahagyni, akármi-bad abbahagyni, akármi-bad abbahagyni, akármi-
lyen nehéz is a helyzet.lyen nehéz is a helyzet.lyen nehéz is a helyzet.lyen nehéz is a helyzet.    

Lesku Éva Imola 

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    



Oldal  4 

A családok és közösségek A családok és közösségek A családok és közösségek A családok és közösségek 
erősítése, támogatása nap-erősítése, támogatása nap-erősítése, támogatása nap-erősítése, támogatása nap-
jaink alapvető célkitűzése. jaink alapvető célkitűzése. jaink alapvető célkitűzése. jaink alapvető célkitűzése. 
Ezt leghatékonyabban helyi Ezt leghatékonyabban helyi Ezt leghatékonyabban helyi Ezt leghatékonyabban helyi 
szinten lehet elősegíteni. szinten lehet elősegíteni. szinten lehet elősegíteni. szinten lehet elősegíteni. 
Programjaink által az embe-Programjaink által az embe-Programjaink által az embe-Programjaink által az embe-
rek egyre közelebb kerülhet-rek egyre közelebb kerülhet-rek egyre közelebb kerülhet-rek egyre közelebb kerülhet-
nek egymáshoz.nek egymáshoz.nek egymáshoz.nek egymáshoz.    

Az elkövetkezendő 2013-
2015 közötti kétéves idő-
szakban a hajdúsámsoni a hajdúsámsoni a hajdúsámsoni a hajdúsámsoni 
SzivárványházSzivárványházSzivárványházSzivárványház továbbra is 
nyitva tartja kapuit, hogy 
segítse a helyi lakosokat. 
Folyamatosan elérhetőek a 
már ismert szolgáltatások 
(álláskeresési tanácsadás, 
tréningek, tanfolyamok, 
szenvedélybetegek nappali 
ellátása stb.), amit nyártól 
további közösségi progra-közösségi progra-közösségi progra-közösségi progra-
mok mok mok mok is tarkítanak majd. 

A SIKK Egyesület által meg-
valósítandó családi közössé-családi közössé-családi közössé-családi közössé-
geket támogató projekt geket támogató projekt geket támogató projekt geket támogató projekt ré-
szeként folyamatos progra-
mok várják a felnőtteket, 
gyerekeket, idősebbeket, 
fiatalabbakat egyaránt. Ki-
rándulások, családi napok, 
szabadidős tevékenységek 
sorából lehet majd válogatni 
az érdeklődőknek. 

Az intézmény nyitvatartási 
idejében ezentúl is szakkép-
zett munkatársak próbálnak 

segíteni életviteli, mentális életviteli, mentális életviteli, mentális életviteli, mentális 
és pszichológiai tanácsadás-és pszichológiai tanácsadás-és pszichológiai tanácsadás-és pszichológiai tanácsadás-
sal.sal.sal.sal.  

Fontos momentum, hogy a 
Szivárványházban korláto-
zott számú személynek tu-
dunk lehetőséget biztosítani 
az önkormányzati segélyhez az önkormányzati segélyhez az önkormányzati segélyhez az önkormányzati segélyhez 
szükséges közérdekű önkén-szükséges közérdekű önkén-szükséges közérdekű önkén-szükséges közérdekű önkén-
tes tevékenység végzéséretes tevékenység végzéséretes tevékenység végzéséretes tevékenység végzésére. 
Ezentúl a most elsőéves 
középiskolások számára is 
bizonyára ismeretes, hogy az az az az 
érettségi feltételeként 50 érettségi feltételeként 50 érettségi feltételeként 50 érettségi feltételeként 50 
órás közösségi szolgálatot órás közösségi szolgálatot órás közösségi szolgálatot órás közösségi szolgálatot 
(közérdekű önkéntes tevé-(közérdekű önkéntes tevé-(közérdekű önkéntes tevé-(közérdekű önkéntes tevé-
kenységet) kell igazolnikenységet) kell igazolnikenységet) kell igazolnikenységet) kell igazolni. Ez a 
Szivárványházban szintén 
megszerezhető. Szívesen 
látunk szociális területen 
tanulókat is a gyakorlati ide-
jük letöltésére. 

Szeretnénk programjainkkal 
még inkább erősíteni a tele-erősíteni a tele-erősíteni a tele-erősíteni a tele-
pülési összefogást és a csa-pülési összefogást és a csa-pülési összefogást és a csa-pülési összefogást és a csa-
ládok generációkon belüli ládok generációkon belüli ládok generációkon belüli ládok generációkon belüli 
összetartásátösszetartásátösszetartásátösszetartását. Ezt a minden-
ki által ingyenesen látogat-
ható rendezvényeinken túl 
szociális támogatással is elő 
kívánjuk segíteni. 

A nyári rendezvényeink pon-
tos időpontjairól és ütemezé-
séről bővebb információt a 
Szivárványházban (4251 Szivárványházban (4251 Szivárványházban (4251 Szivárványházban (4251 
Hajdúsámson, Kossuth út Hajdúsámson, Kossuth út Hajdúsámson, Kossuth út Hajdúsámson, Kossuth út 

43.), telefonon az 52/64043.), telefonon az 52/64043.), telefonon az 52/64043.), telefonon az 52/640----
736736736736----os számonos számonos számonos számon kaphatnak. 
Ugyanakkor várjuk a lakos-
ság egyéb ötleteit is, hogy 
milyen programon vennének 
részt szívesen, milyen ta-
nácsadásra tartanak igényt. 

Bizonyos programelemek 
már elkezdődtek és nagy 
érdeklődés mellett zajlanak. 
Ilyen többek között a munka-
nélküli családoknak tartott 
személyiségfejlesztő cso-személyiségfejlesztő cso-személyiségfejlesztő cso-személyiségfejlesztő cso-
portbeszélgetésportbeszélgetésportbeszélgetésportbeszélgetés, amely segít 
kiutat találni a kilátástalan-
nak tűnő egyéni élethelyze-
tekből. Reméljük minél töb-
ben keresnek fel Bennünket, 
s minél több család életében minél több család életében minél több család életében minél több család életében 
tudunk pozitív változást elér-tudunk pozitív változást elér-tudunk pozitív változást elér-tudunk pozitív változást elér-
ni.ni.ni.ni.    

Király László 
 

A „CSKSZ – Program a helyi 
családok, közösségek és 
szolgáltatások modernizáci-
ójáért” nevű projekt az Euró-
pai Unió támogatásával, a 
Magyar Állam és az Európai 
Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg. 

SzivárványházSzivárványházSzivárványházSzivárványház    NYÁRI PROGRAMOK CSALNYÁRI PROGRAMOK CSALNYÁRI PROGRAMOK CSALNYÁRI PROGRAMOK CSALÁDOKNAK ÉS ÁDOKNAK ÉS ÁDOKNAK ÉS ÁDOKNAK ÉS 
KÖZÖSSÉGEKNEK HAJDÚSÁMSONBANKÖZÖSSÉGEKNEK HAJDÚSÁMSONBANKÖZÖSSÉGEKNEK HAJDÚSÁMSONBANKÖZÖSSÉGEKNEK HAJDÚSÁMSONBAN    

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. 

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/    

Vigasztaló szavak 

Vigasztaló szavak 
ajkamról fakadnak. 
Mint a gyertya lángja: 
meleget s fényt adnak. 

Vigasztaló szavak 
szívemből fakadnak. 
Mint a Nap sugára: 
meleget s fényt adnak. 

Ajkaimról fakadt 
szavak: múlandók, 
akár a gyertyaszál. 
Szívem mélyén őrzött 
szavak :örökké élnek, 
akár a Napsugár. 

Várnay-Nagy Orsolya 
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II. évfolyam, 6. szám  

CivilizációCivilizációCivilizációCivilizáció    

Átlagos hétköznap van, és 
az otthoni irodámban a 
szokásos teendőimet vég-
zem: tényeket ellenőrzök, 
írok, telefonálok, közben 
néhány adag ételt készítek. 
Miután ezeket elvégeztem, 
elindulok a könyvtárba. 
Könyveket kölcsönzök és 
elektronikus levelezőpart-
nereim támogatásával se-
gítek egy nehéz sorsú 
anyukának munkát találni. 

Délután átszaladok az utca 
túloldalára Marika nénihez, 
hogy megoldjam az idős 
özvegy mosógépi problé-
máját. Mire hazaérek, meg-
érkezik Drága Édesanyám, 
aki elkészített egy tepsi 
almás süteményt (olcsó és 
finom). Ezekből a sütikből 
néhány magányos elhagya-
tott környékbelinek viszünk 
majd… 

A napjaim többnyire zsúfol-
tak. Amikor nem az íróasz-
talomnál ülve dolgozom, 
akkor főzök, takarítok, fize-
tem a számlákat. Emberek 
tömegeihez hasonlóan ne-
kem is kevés az időm, és 
nagyon megfontolom, mire 
adom ki a pénzt. 

Egy másik alkalommal elkí-
sértem egy idős ismerősö-
met a buszmegállóig, és 
meghallgattam a kiskutyá-
járól való történetét. Ragyo-
gó arccal köszönte meg, 
hogy valaki időt szánt rá… 

Néha már-már lelkifurdalást 
érzek, hogy mennyire egy-
szerű és apró dolgokat mű-
velek. Szerencsére sokszor 
könnyedén sikerül mindezt 
beillesztenem zsúfolt életvi-
telembe. De nem ez lenne a 
cél? Hogy a jótettek ne je-

lentsenek áldozathozatalt? 
És jóllehet apróság volt 
mindaz, amit tettem és 
teszek – nem mentettem ki 
senkit a hullámsírból és 
nem győztem le nyolc rab-
lót, de jót tettem. Igyek-
szem jobbá tenni a világot… 

A jó cselekedetek gyakran A jó cselekedetek gyakran A jó cselekedetek gyakran A jó cselekedetek gyakran 
önálló életre kelnek. Emlé-önálló életre kelnek. Emlé-önálló életre kelnek. Emlé-önálló életre kelnek. Emlé-
kezetesek. Másokat is jóra kezetesek. Másokat is jóra kezetesek. Másokat is jóra kezetesek. Másokat is jóra 
buzdítanak.buzdítanak.buzdítanak.buzdítanak.    

Jót bárki tud tenni. Nem 
vesz igénybe több órát, 
nem nehéz, és szinte sem-
mibe sem kerül. Gyakran 
hallok történeteket, ame-
lyek arról szólnak, mások 
milyen jó cselekedeteket 
vittek véghez. Úgy tűnik, az az az az 
emberek többségét fellel-emberek többségét fellel-emberek többségét fellel-emberek többségét fellel-
kesíti, ha jót tehet.kesíti, ha jót tehet.kesíti, ha jót tehet.kesíti, ha jót tehet. Erős 
késztetés van bennünk, 
hogy segítsünk másoknak. 

Az adakozás legegysze-
rűbb módja az önzetlen az önzetlen az önzetlen az önzetlen 
cselekedet.cselekedet.cselekedet.cselekedet. Ha nincs pén-
zed, hogy kifizesd a szom-
szédod villanyszámláját, 
lenyírhatod nála a füvet. 
Aki jót cselekszik, segít 
másokon, az elfelejti a 
saját baját: sokkal keve-
sebbet panaszkodik, meg-
tanulja megbecsülni a sa-
ját életében azt, aminek 
örvendezhet. Egyszóval 
jobb emberré lesz. Ahogy a 
perzsák mondják: 

““““Panaszkodtam, hogy Panaszkodtam, hogy Panaszkodtam, hogy Panaszkodtam, hogy 
nincs cipőm, amíg nem nincs cipőm, amíg nem nincs cipőm, amíg nem nincs cipőm, amíg nem 
találkoztam olyannal, aki-találkoztam olyannal, aki-találkoztam olyannal, aki-találkoztam olyannal, aki-
nek nincs lába.” nek nincs lába.” nek nincs lába.” nek nincs lába.” (perzsa 
közmondás) 

 

AZ ADAKOZÁS EGYIK MÓDJA AZ ÖNZETLEN CSELEKEDETAZ ADAKOZÁS EGYIK MÓDJA AZ ÖNZETLEN CSELEKEDETAZ ADAKOZÁS EGYIK MÓDJA AZ ÖNZETLEN CSELEKEDETAZ ADAKOZÁS EGYIK MÓDJA AZ ÖNZETLEN CSELEKEDET    

MIT IS JELENT AZ „EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSA”?MIT IS JELENT AZ „EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSA”?MIT IS JELENT AZ „EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSA”?MIT IS JELENT AZ „EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSA”?    EU pontEU pontEU pontEU pont    

„A projekt az Európai Unió „A projekt az Európai Unió „A projekt az Európai Unió „A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul támogatásával valósul támogatásával valósul támogatásával valósul 
meg.” meg.” meg.” meg.” ––––    olvashatjuk léptenolvashatjuk léptenolvashatjuk léptenolvashatjuk lépten
----nyomon építkezéseknél, nyomon építkezéseknél, nyomon építkezéseknél, nyomon építkezéseknél, 
beruházásoknál, rendezvé-beruházásoknál, rendezvé-beruházásoknál, rendezvé-beruházásoknál, rendezvé-
nyeknél. De vajon értjük isnyeknél. De vajon értjük isnyeknél. De vajon értjük isnyeknél. De vajon értjük is----
e, hogy mit takar a szlogen e, hogy mit takar a szlogen e, hogy mit takar a szlogen e, hogy mit takar a szlogen 
pontosan?pontosan?pontosan?pontosan?    

Hazánk 2004 óta az Euró-
pai Unió teljes jogú tagja, s 
különféle jogosultságok jogosultságok jogosultságok jogosultságok 
illetik meg és kötelezettsé-illetik meg és kötelezettsé-illetik meg és kötelezettsé-illetik meg és kötelezettsé-
gek terhelikgek terhelikgek terhelikgek terhelik. A sajtóból 
hallunk hideget-meleget, 
azonban tényleg tisztában 
vagyunk-e az uniós tagság 
valódi előnyeivel? 

Az EU egyik célkitűzése a 
gazdasági és társadalmi 
felzárkóztatás, ezért a 
lemaradott tagállamoknak 
támogatásokat juttat. Ma-
gyarország esetében ez az 

összeg 2007200720072007----2013 között 2013 között 2013 között 2013 között 
közel 25 milliárd euro közel 25 milliárd euro közel 25 milliárd euro közel 25 milliárd euro volt. 

Ebből a pénzből különféle 
projektek valósultak és va-
lósulnak meg (pl. a 4-es 
metró építése, a debreceni 
2-es villamos építése, útépí-
tések és felújítások, szak-
képzések és nyelvi képzé-
sek stb.). 

Korábbról is lehetnek emlé-
keink a 2000-res évek ele-
jéről, amikor ISPA beruhá-ISPA beruhá-ISPA beruhá-ISPA beruhá-
zásokzásokzásokzások nyomán szennyvízhá-
lózat kiépítése és fejleszté-
se történt meg számos tele-
pülésen. Ez is uniós forrás-
ból valósult meg. 

2014201420142014----2020 között kb. ha-2020 között kb. ha-2020 között kb. ha-2020 között kb. ha-
sonló összeget kap hazánk sonló összeget kap hazánk sonló összeget kap hazánk sonló összeget kap hazánk 
az EUaz EUaz EUaz EU----tól felzárkóztatásratól felzárkóztatásratól felzárkóztatásratól felzárkóztatásra, 
tehát a tagság előnyeit to-
vább élvezhetjük. 

Ha az EU tagság előnyeit és EU tagság előnyeit és EU tagság előnyeit és EU tagság előnyeit és 
hátrányait hátrányait hátrányait hátrányait vizsgáljuk, akkor 
sokakban feldereng a gyá-
rak bezárása (pl. cukorgyá-
rak, húsfeldolgozók), a 
multicégek megjelenése, 
n e t á n  b r ü s s z e l i 
„utasítások” szócsokra. 

Azonban ne feledjük, hogy 
Európa felé megszűntek a megszűntek a megszűntek a megszűntek a 
határok, szabadon utazha-határok, szabadon utazha-határok, szabadon utazha-határok, szabadon utazha-
tunk,tunk,tunk,tunk, vállalhatunk munkát 
korlátozások nélkül, vám-
mentesen kereskedhetünk 
EU-s országokkal, uniós 
állampolgárként bármely 
(nemcsak Európai) ország-
ban diplomáciai védelem-
ben részesülhetünk. 

Az uniós tagság tehát egy-Az uniós tagság tehát egy-Az uniós tagság tehát egy-Az uniós tagság tehát egy-
ben lehetőség és felelősség ben lehetőség és felelősség ben lehetőség és felelősség ben lehetőség és felelősség 
is:is:is:is: el kell fogadnunk az egy-
séges európai elveket, mi-

közben megőrizzük saját 
kultúránkat és nemzeti 
identitásunkat, történelmi 
múltunkat. Az EU minden 
intézkedésével a nemze-
tek párbeszédét igyekszik 
elősegíteni, miközben szor-
galmazza az egyes népek 
hagyománybeli értékeinek 
megőrzését. 

Fontos tehát megragadni megragadni megragadni megragadni 
az EU által felajánlott lehe-az EU által felajánlott lehe-az EU által felajánlott lehe-az EU által felajánlott lehe-
tőségeket:tőségeket:tőségeket:tőségeket: részt venni kü-
lönféle projektekben, csat-
lakozni az egyes kezdemé-
nyezésekhez, miközben 
felfedezzük magunkat, felfedezzük magunkat, felfedezzük magunkat, felfedezzük magunkat, 
hazánkat, s az egységes hazánkat, s az egységes hazánkat, s az egységes hazánkat, s az egységes 
Európát!Európát!Európát!Európát! 

Király László 
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