
A család a legkisebb gazda-
sági egysége a társadalom-
nak, egyben a nevelés szem-
pontjából az első szocializáci-
ós szintér, ahol megtanuljuk 
az emberi együttélés alap 
szabályait. 
 
Nagyon sokféle család van. 
Van, ahol legalább két ember 
él együtt, akik házasság ré-
vén rokoni kapcsolatba kerül-
nek. Vannak gyermekes és 
gyermektelen családok és 
vannak olyan együttélések is, 
amelyek családként funkcio-
nálnak. A családban történik 
a kulturális értékek és a ma-a kulturális értékek és a ma-a kulturális értékek és a ma-a kulturális értékek és a ma-
gatartásnormák gatartásnormák gatartásnormák gatartásnormák átadása az 
egyik generációról a másikra. 
 

A családi élet és a nevelés 
alapja a szeretetteljes embe-szeretetteljes embe-szeretetteljes embe-szeretetteljes embe-
ri kapcsolatokon ri kapcsolatokon ri kapcsolatokon ri kapcsolatokon kell alapul-
ni. A szülőknek kell megtalál-
nia a helyes nevelésmódot 
egyénre szabva az adott kör-
nyezetben. A családban a 
felnőttek nevelnek és neve-
lődnek, mert gyermekeik 
visszahatnak rájuk. Tudjuk 
azt, hogy az utca, a tágabb 
környezet, a barátok és a 
nevelési alapintézmények 
(óvoda, iskola) is nevelnek. A 
család nem elszigetelten él. 
 
A családtagok egyéb közös-
séghez is tartozhatnak. Van-
nak formális közösségekformális közösségekformális közösségekformális közösségek, 
például munkahelyi közössé-
gek, amelyeket szigorú sza-
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bályozottság jellemez. A mun-
kanélküli helyzettel megszű-
nik a közösséghez való tarto-
zás is. Vannak informális informális informális informális 
közösségekközösségekközösségekközösségek, amelyek spon-
tán szerveződnek. Az infor-
mális közösségek valami 
kölcsönös érdeklődés, men-
tén alakulnak ki. A közösség-
ben is formálódnak az érté-
kek, csiszolódik személyisé-
günk és mind teljesebb em-
berré válhatunk. 
 
A családok és közösségek 
szerepe napjainkban felérté-
kelődött. Fontos lett a kötő-a kötő-a kötő-a kötő-
dés, melegség, összetartás, dés, melegség, összetartás, dés, melegség, összetartás, dés, melegség, összetartás, 
kölcsönös támogatás és oda-kölcsönös támogatás és oda-kölcsönös támogatás és oda-kölcsönös támogatás és oda-
figyelés, alapos és megértő figyelés, alapos és megértő figyelés, alapos és megértő figyelés, alapos és megértő 
beszélgetés (kommunikáció), beszélgetés (kommunikáció), beszélgetés (kommunikáció), beszélgetés (kommunikáció), 
az önállóságaz önállóságaz önállóságaz önállóság támogatása. Az 
összetartozás alapja a csa-
ládban alapozódik és az 
egyéb közösségekben telje-
sedik ki. Ezért fontos a csalá-
di közösségek mellett a helyi 
közösségek fejlesztése, erő-
sítése. 
 

Váradi Jánosné 
a SIKK Egyesület elnöke   

MEGJELENIKMEGJELENIKMEGJELENIKMEGJELENIK    
H A V O N T AH A V O N T AH A V O N T AH A V O N T A     

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 
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weboldalon!weboldalon!weboldalon!weboldalon!    

Már BIHARTORDÁN is!Már BIHARTORDÁN is!Már BIHARTORDÁN is!Már BIHARTORDÁN is!    

Oldal  1 

HAJDÚSÁMSONHAJDÚSÁMSONHAJDÚSÁMSONHAJDÚSÁMSON    
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Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény, Szabadság tér 7. • 
„Szivárványház”, Kossuth út. 43. • Topáz Ékszerüzlet és Zálogház, Rákóczi u. 19.  
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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. 
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AGORA   
TERET AD 

ÁlláspontÁlláspontÁlláspontÁlláspont    

RÉSZVÉTELÜNK AZ ÁLLÁRÉSZVÉTELÜNK AZ ÁLLÁRÉSZVÉTELÜNK AZ ÁLLÁRÉSZVÉTELÜNK AZ ÁLLÁSBÖRZÉNSBÖRZÉNSBÖRZÉNSBÖRZÉN    

Április 24Április 24Április 24Április 24----én rendezte meg én rendezte meg én rendezte meg én rendezte meg 
a Debreceni Egyetem a a Debreceni Egyetem a a Debreceni Egyetem a a Debreceni Egyetem a 
hagyományos állásbörzéjét hagyományos állásbörzéjét hagyományos állásbörzéjét hagyományos állásbörzéjét 
és karriernapját, ahol egye-és karriernapját, ahol egye-és karriernapját, ahol egye-és karriernapját, ahol egye-
sületünk immár második sületünk immár második sületünk immár második sületünk immár második 
alkalommal képviseltette alkalommal képviseltette alkalommal képviseltette alkalommal képviseltette 
magát.magát.magát.magát.    
 
A diákoknak és mindenki-
nek, aki felkereste stan-
dunkat, pályaorientációs és pályaorientációs és pályaorientációs és pályaorientációs és 
álláskeresési tanácsadást álláskeresési tanácsadást álláskeresési tanácsadást álláskeresési tanácsadást 
nyújtottunk. Az érdeklődők 

különféle önismereti és önismereti és önismereti és önismereti és 
pályapszichológiai tesztek pályapszichológiai tesztek pályapszichológiai tesztek pályapszichológiai tesztek 
alapján értékelhették moti-
vációjukat, valamint hasz-
nos és használható tippek-
kel láttuk el őket a sikeres sikeres sikeres sikeres 
álláspályázat elkészítésé-álláspályázat elkészítésé-álláspályázat elkészítésé-álláspályázat elkészítésé-
hezhezhezhez. 
 
Ugyanakkor egyesületünk 
szolgáltatásait is népszerű-
sítettük, továbbá az álláske-
resők azonnal regisztrálhat-regisztrálhat-regisztrálhat-regisztrálhat-

ták magukat munkavállalói ták magukat munkavállalói ták magukat munkavállalói ták magukat munkavállalói 
adatbázisunkbaadatbázisunkbaadatbázisunkbaadatbázisunkba, hogy a 
későbbiek folyamán állás-
helyekkel kereshessük fel 
az erre igényt tartókat. 
 
Elmondhatjuk, hogy sike-
resnek könyvelhetjük el 
aznapi tevékenységünket, 
amely a májusig tartó 
„Szivárványház” projektünk 
keretében valósult meg. 

Király László 
A „Szivárványház” – Tartós 
munkanélküliek számára 
Komplex Információs és Re
-integrációs Szolgáltatóház 
létrehozása Hajdúsámson-
ban (ÉAOP–5.1.3-10-2010
-0046) projekt az Európai 
Unió támogatásával, a Ma-
gyar Állam és az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával való-
sul meg. 

A sikeres álláskere-

sés fontos kellékei: 

♦ motiváció 

♦ kitartás 
♦ magabiztosság 

♦ önbizalom 

♦ bátorság 
A végzettség és a 

szakmai tapasztalat 
objektív feltételek, 
állásonként eltérőek. 

A FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSE A CÉLA FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSE A CÉLA FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSE A CÉLA FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSE A CÉL    

Magas érdeklődés mellett Magas érdeklődés mellett Magas érdeklődés mellett Magas érdeklődés mellett 
tartott cégeknek munkálta-tartott cégeknek munkálta-tartott cégeknek munkálta-tartott cégeknek munkálta-
tói fórumot a Lépéselőny tói fórumot a Lépéselőny tói fórumot a Lépéselőny tói fórumot a Lépéselőny 
Közhasznú Egyesület és a Közhasznú Egyesület és a Közhasznú Egyesület és a Közhasznú Egyesület és a 
CSAT Egyesület.CSAT Egyesület.CSAT Egyesület.CSAT Egyesület.    
A megyei és regionális fog-fog-fog-fog-
lalkoztatás bővítéselalkoztatás bővítéselalkoztatás bővítéselalkoztatás bővítése állt a 
rendezvény fókuszában, 
amely elérhető önkéntes 
és munkajogi keretek kö-
zött is. Huri Beáta, a Lé-Huri Beáta, a Lé-Huri Beáta, a Lé-Huri Beáta, a Lé-
péselőny Egyesület elnöke péselőny Egyesület elnöke péselőny Egyesület elnöke péselőny Egyesület elnöke 

bemutatta az „Önindító” 
önkéntes programot, majd 
Glantné Nagy Katalin, a Glantné Nagy Katalin, a Glantné Nagy Katalin, a Glantné Nagy Katalin, a 
PIREHAB képzési és oktatá-PIREHAB képzési és oktatá-PIREHAB képzési és oktatá-PIREHAB képzési és oktatá-
si főosztályvezetője si főosztályvezetője si főosztályvezetője si főosztályvezetője tartott 
előadást a megváltozott 
munkaképességűek alkal-
mazásának gyakorlati elő-
nyeiről. Kovács József, a Kovács József, a Kovács József, a Kovács József, a 
HBMHBMHBMHBM----i Kormányhivatal Mun-i Kormányhivatal Mun-i Kormányhivatal Mun-i Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központjának szak-kaügyi Központjának szak-kaügyi Központjának szak-kaügyi Központjának szak-
mai igazgatómai igazgatómai igazgatómai igazgató----helyettese helyettese helyettese helyettese 

mutatta be az aktuálisan 
elérhető foglalkoztatás-
ösztönző támogatásokat 
(bértámogatás, munkahely-
bővítő támogatások stb.). 
Végezetül Pethő Mária Te-Pethő Mária Te-Pethő Mária Te-Pethő Mária Te-
rézia, a MAPI Magyar Fej-rézia, a MAPI Magyar Fej-rézia, a MAPI Magyar Fej-rézia, a MAPI Magyar Fej-
lesztési Iroda Zrt. régióve-lesztési Iroda Zrt. régióve-lesztési Iroda Zrt. régióve-lesztési Iroda Zrt. régióve-
zetője zetője zetője zetője vázolta a 2014-2020 
közötti tervezési-fejlesztési 
időszak prioritásait orszá-
gos és lokális szinten. 

Az „EGY PONT MINDENKI-
ÉRT” (TÁMOP-5.5.2-11/2-
2012-0138) projekt az Eu-
rópai Unió támogatásával, 
a Magyar Állam és az Euró-
pai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósul meg. 

Király László 
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GONDOLATOK A CSALÁDI KÖTŐDÉST ÉS A TÁRSADALMI GONDOLATOK A CSALÁDI KÖTŐDÉST ÉS A TÁRSADALMI GONDOLATOK A CSALÁDI KÖTŐDÉST ÉS A TÁRSADALMI GONDOLATOK A CSALÁDI KÖTŐDÉST ÉS A TÁRSADALMI 
KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ PROGRAMOK FONTOSSÁGÁRÓLKOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ PROGRAMOK FONTOSSÁGÁRÓLKOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ PROGRAMOK FONTOSSÁGÁRÓLKOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ PROGRAMOK FONTOSSÁGÁRÓL    

CivilizációCivilizációCivilizációCivilizáció    

Mottó: „Azért vagyunk a Mottó: „Azért vagyunk a Mottó: „Azért vagyunk a Mottó: „Azért vagyunk a 
világban, hogy valahol ott-világban, hogy valahol ott-világban, hogy valahol ott-világban, hogy valahol ott-
hon legyünk benne”. hon legyünk benne”. hon legyünk benne”. hon legyünk benne”. 
(Tamási Áron)(Tamási Áron)(Tamási Áron)(Tamási Áron)    
 
 
Az otthon melegsége, a 
fészek melege… már nyel-
vünkben is úgy fogalmazó-
dik meg a családi élet, a a családi élet, a a családi élet, a a családi élet, a 
családi ház jelentőségecsaládi ház jelentőségecsaládi ház jelentőségecsaládi ház jelentősége, 
hogy a kifejezéseinket ér-
zelem hatja át, szinte érez-
ni az anya simogatását, a 
gyermek segítségkérő kéz-
nyújtását, a testi közelség 
bátorító és megnyugtató 
hatását. Boldognak mond-
hatja magát, akinek ez 
megadatik. De mi van, mi 
lesz azokkal, akiknek 
nem? Sajnos, manapság 
túl sok is a példa arra, 
hogy milyen sokan szen-
vednek a családnélküliség, a családnélküliség, a családnélküliség, a családnélküliség, 
a társtalanság a társtalanság a társtalanság a társtalanság vagy éppen 
a társadalmi kitaszítottságkitaszítottságkitaszítottságkitaszítottság 
fájdalmától. 

Közhelyként ismételgetjük, 
hogy a társadalom legki-
sebb, egyben alapvető egy-
ségei, a közösségi lét sarok-a közösségi lét sarok-a közösségi lét sarok-a közösségi lét sarok-
pontjai a családokpontjai a családokpontjai a családokpontjai a családok, ugya-
nakkor nem lehet eléggé és 
elég hangosan kimondani. 
Manapság sokan már el-
avultnak tartják a család 
intézményét,s ennek hátte-
rében gyakran a felelősség-
vállalás, az elkötelezettség 
elutasítása áll. Változó vilá-
gunkban természetes, hogy 
változnak a családi szere-változnak a családi szere-változnak a családi szere-változnak a családi szere-
pek, változik az életmódpek, változik az életmódpek, változik az életmódpek, változik az életmód, de 
azt nem lehet vitatni, hogy 
a boldogság leginkább a a boldogság leginkább a a boldogság leginkább a a boldogság leginkább a 
párkapcsolatok és a család párkapcsolatok és a család párkapcsolatok és a család párkapcsolatok és a család 
által élhető meg.által élhető meg.által élhető meg.által élhető meg. 
 
 
A család kérdéskörében 
kiemelt szerepe van a nők-
nek, hiszen a nő első szá-
mú feladata az élet tovább-
vitele és a fészek melegé-
nek biztosítása. A Lépés-

előny Egyesület eddigi több 
mint tíz éves tevékenysége 
során programjaiban, napi, 
segítő tevékenységében is 
megkülönböztetett figye-megkülönböztetett figye-megkülönböztetett figye-megkülönböztetett figye-
lemmel fordult és fordul a lemmel fordult és fordul a lemmel fordult és fordul a lemmel fordult és fordul a 
családok és a hátrányos családok és a hátrányos családok és a hátrányos családok és a hátrányos 
helyzetű nők feléhelyzetű nők feléhelyzetű nők feléhelyzetű nők felé. 
 
Jól mutatják ezt a törekvést 
az olyan projektek, mint 
például a HEFOP-os „Job(b) „Job(b) „Job(b) „Job(b) 
a nőknek!”a nőknek!”a nőknek!”a nőknek!”, vagy a szintén 
HEFOP-os „Helyben job(b)” „Helyben job(b)” „Helyben job(b)” „Helyben job(b)” 
hálóprojekt, majd a Segítők 
Innovatív Közössége (SIKK) 
Egyesülettel közösen meg-
valósított TÁMOP-os progra-
mok, melyek a nők komplex 
munkaerő-piaci felkészíté-
sét célozták meg. 
 
 
Csak bízni tudunk abban, 
hogy – a civil szervezetek-
hez hasonlóan – minden 
társadalmi erő felismeri a 
családok erősítésének, a családok erősítésének, a családok erősítésének, a családok erősítésének, a 

nők támogatásának társa-nők támogatásának társa-nők támogatásának társa-nők támogatásának társa-
dalmi szükségességét dalmi szükségességét dalmi szükségességét dalmi szükségességét és a 
saját területén mindent 
megtesz a családokért. 
 
 
Zárásként szeretném idéz-
ni Vass Albert Vass Albert Vass Albert Vass Albert ide vágó 
gondolatait: 
 
 
„Otthon az, ahová haza-
térsz. Ahol valaki vár este. 
Ahol ismered a fal kopása-
it, a szőnyeg foltjait, a bú-
torok apró nyikorgásait. …
Ez az otthon. Minden em-
bernek módja van hozzá.” 
 
 

Tegyünk azért, hogy min-Tegyünk azért, hogy min-Tegyünk azért, hogy min-Tegyünk azért, hogy min-
den embertársunknak le-den embertársunknak le-den embertársunknak le-den embertársunknak le-

gye hova hazamennie!gye hova hazamennie!gye hova hazamennie!gye hova hazamennie!    
 

Huri Attiláné 
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A helyi családok támogatá-A helyi családok támogatá-A helyi családok támogatá-A helyi családok támogatá-
sát és a közösségek fejlesz-sát és a közösségek fejlesz-sát és a közösségek fejlesz-sát és a közösségek fejlesz-
tését tűzte ki célul a Hajdú-tését tűzte ki célul a Hajdú-tését tűzte ki célul a Hajdú-tését tűzte ki célul a Hajdú-
sámsonban megvalósuló sámsonban megvalósuló sámsonban megvalósuló sámsonban megvalósuló 
kétéves uniós projekt, ame-kétéves uniós projekt, ame-kétéves uniós projekt, ame-kétéves uniós projekt, ame-
lyet a SIKK (Segítők Innova-lyet a SIKK (Segítők Innova-lyet a SIKK (Segítők Innova-lyet a SIKK (Segítők Innova-
tív Közössége Közhasznú) tív Közössége Közhasznú) tív Közössége Közhasznú) tív Közössége Közhasznú) 
Egyesület valósít meg.Egyesület valósít meg.Egyesület valósít meg.Egyesület valósít meg.    

2013. április 302013. április 302013. április 302013. április 30----án szakmai án szakmai án szakmai án szakmai 
előadássorozattal előadássorozattal előadássorozattal előadássorozattal vette kez-
detét hivatalosan a „CSKSZ 
– Program a helyi családok, 
közösségek és szolgáltatá-
sok modernizációjáért” ne-
vet viselő uniós projekt. 

A hajdúsámsoni Szivárvány-
ház működésének fél éve 
alatt a helyi lakosság köré-
ben ismertté, tevékenysége 
a városban elismertté vált, 
hiszen komplex szociális és komplex szociális és komplex szociális és komplex szociális és 
munkaerőmunkaerőmunkaerőmunkaerő----piaci szolgáltatá-piaci szolgáltatá-piaci szolgáltatá-piaci szolgáltatá-
sokat nyújt ingyenesen a sokat nyújt ingyenesen a sokat nyújt ingyenesen a sokat nyújt ingyenesen a 
látogatóknaklátogatóknaklátogatóknaklátogatóknak, amelyeket 

magasan képzett szakembe-
rek látnak el. Az intézmény a 
debreceni SIKK Egyesület és 
Lépéselőny Egyesület helyi 
munkaállomása, ahol uniós 
szintű projektek megvalósí-
tása zajlik folyamatosan. 

A most indult CSKSZ projekt 
a családok és közösségek 
társadalmi modernizációját 
szeretné elősegíteni különfé-
le tréningekkel és rendezvé-
nyekkel. Elsődleges cél a 
gyermekvállalás előtt álló 
fiatalok, a nemrég gyermek-
áldásban részesült párok párok párok párok 
számára életvezetési és csa-számára életvezetési és csa-számára életvezetési és csa-számára életvezetési és csa-
ládtervezési tanácsadások ládtervezési tanácsadások ládtervezési tanácsadások ládtervezési tanácsadások 
megvalósítása, a családba-családba-családba-családba-
rát szemlélet elterjesztése rát szemlélet elterjesztése rát szemlélet elterjesztése rát szemlélet elterjesztése a 
településen a vállalkozások 
körében, valamint generáci-generáci-generáci-generáci-
óóóókkkkaaaatttt    eeeeggggyyyymmmmáááásssshhhhoooozzzz    kkkköööözzzzeeeelllleeeebbbbbbbb    
hozó rendezvényekhozó rendezvényekhozó rendezvényekhozó rendezvények szerve-
zése. Mindezek mellett mun-mun-mun-mun-
kaerőpiacra való visszaté-kaerőpiacra való visszaté-kaerőpiacra való visszaté-kaerőpiacra való visszaté-
rést elősegítő csoportos és rést elősegítő csoportos és rést elősegítő csoportos és rést elősegítő csoportos és 
egyéni foglalkozásokegyéni foglalkozásokegyéni foglalkozásokegyéni foglalkozások is meg-
valósulnak. 

A szakmai rendezvények 
elsőként Váradi Jánosné, a Váradi Jánosné, a Váradi Jánosné, a Váradi Jánosné, a 
SIKK Egyesület elnökeSIKK Egyesület elnökeSIKK Egyesület elnökeSIKK Egyesület elnöke,  
szakmai vezető ismertette a 

projekt tartalmát, majd 
Sztancsik Veronika, klinikai Sztancsik Veronika, klinikai Sztancsik Veronika, klinikai Sztancsik Veronika, klinikai 
szakpszichológus szakpszichológus szakpszichológus szakpszichológus tartott 
előadást a lelki egészség és 
a család kapcsolatának fon-
tosságáról. Dr. Kovács Krisz-Dr. Kovács Krisz-Dr. Kovács Krisz-Dr. Kovács Krisz-
tián, az Egyenlő Bánásmód tián, az Egyenlő Bánásmód tián, az Egyenlő Bánásmód tián, az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság megyei referense Hatóság megyei referense Hatóság megyei referense Hatóság megyei referense 
bemutatta a szervezet mű-
ködését, Dr. Szabóné Sós Dr. Szabóné Sós Dr. Szabóné Sós Dr. Szabóné Sós 
Judit, a Széchenyi Program-Judit, a Széchenyi Program-Judit, a Széchenyi Program-Judit, a Széchenyi Program-
iroda fejlesztési tanácsadója iroda fejlesztési tanácsadója iroda fejlesztési tanácsadója iroda fejlesztési tanácsadója 
pedig az Új Széchenyi Terv 
humánerőforrás fejlesztési 
forrásairól tartott rövid is-
mertetőt. 

A jelenlévők megvendégelé-
sét követően a napot szak-
mai műhelymunka zárta 
Feketéné Baranyi Beatrix, Feketéné Baranyi Beatrix, Feketéné Baranyi Beatrix, Feketéné Baranyi Beatrix, 
intézményvezető és család-intézményvezető és család-intézményvezető és család-intézményvezető és család-
gondozó gondozó gondozó gondozó vezetésével. 

Király László 

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    KÉTÉVES CSALÁDBARÁT PROJEKT INDUL KÉTÉVES CSALÁDBARÁT PROJEKT INDUL KÉTÉVES CSALÁDBARÁT PROJEKT INDUL KÉTÉVES CSALÁDBARÁT PROJEKT INDUL 
HAJDÚSÁMSONBANHAJDÚSÁMSONBANHAJDÚSÁMSONBANHAJDÚSÁMSONBAN    

Szolgáltatások: 

� álláskeresési tanács-
adás, állásközvetítés 

� életvezetési, háztar-
tásgazdálkodási és 
pénzkezelési tanács-
adás 

� tréningek, tanfolyamok 
� szenvedélybetegeknek 

segítségnyújtás 
� közösségi programok 
� házi segítségnyújtás 

MINDEN SZOLGÁLTATÁS 
INGYENES! 

JELES NAPJOK JÚNIUSBAN ÉS JÚLIUSBAN 

Június 3. → Környezetvédelmi világnap. 

Június 8.→ Medárd napja. Ősi „esőjósló” nap: ha 
ezen a napon esik, akkor esős nyarunk lesz. 

Június 24. → Szent Iván napja, amely nemcsak 
irodalmi feldolgozásaiból ismeretes, hanem a nyári 
napforduló időszaka. Ilyenkor népszokás a fiatalok 
körében a tűzugrás, manapság pedig ekkora időzítik 
a „múzeumok éjszakája” rendezvénysorozatot. 

Június 29. → Péter, Pál napja. A népi hagyomá-
nyok szerint az aratás kezdeti időpontja. 

Július 2. → Sarlós Boldogasszony napja. Az ara-
tás jelképes kezdete (pár búzakalászt sarlóval le-
vágnak), hiszen dologtiltó nap is egyben. 

Augusztus 15. → Nagyboldogasszony napja: a 
magyarság legnagyobb Mária-ünnepe, Szűz Mária 
mennybemenetelének napja. I. István király halálá-
nak napja. 

Augusztus 20. → Államalapításunk nemzeti ünne-
pe, az aratás vége. Az idei búzából őrölt lisztből 
sütik meg az „új kenyeret”. 

Váradi Jánosné, a projekt 
szakmai vezetője bemu-
tatja a tevékenységeket 

HAJDÚSÁMSON 
Kossuth út 43. 
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II. évfolyam, 5. szám  

GalériaGalériaGalériaGaléria    

Képek a SIKK Egyesület által megvalósítandó CSKSZ projekt 
szakmai nyitórendezvényéről 

ÁPRILISI ÁPRILISI ÁPRILISI ÁPRILISI 
VÍGASZSÁGOKVÍGASZSÁGOKVÍGASZSÁGOKVÍGASZSÁGOK    

Vidám közösségi rendezvény Vidám közösségi rendezvény Vidám közösségi rendezvény Vidám közösségi rendezvény 
színhelye volt a Szivárvány-színhelye volt a Szivárvány-színhelye volt a Szivárvány-színhelye volt a Szivárvány-
ház április 27.ház április 27.ház április 27.ház április 27.----én.én.én.én.    

Több mint 30 gyermek és 15 
felnőtt részvételével színes 
programot biztosítottunk a 
megjelenteknek. A gyerekek-
nek aszfaltrajzversenyt hir-
dettünk a Föld Napja alkal-
mából. 

Csodálatos rajzok készültek 
a bennünket körülvevő élővi-
lágról. Színes pillangók, virá-
gok, madarak és állatok lep-
ték el az udvart. A gyerme-
keknek fontos az, hogy vi-
gyázzunk az élővilágunkra. 
Az Önkéntesek virágot ültet-
tek, hogy barátságosabbá, 
szebbé tegyük a ház udva-
rát. 

Az elkészült rajzokért édes-
séget, kaptak a gyerekek. 

A délelőtt fénypontja a Kuc-Kuc-Kuc-Kuc-
kó Művésztanyakó Művésztanyakó Művésztanyakó Művésztanya előadása 
volt. Két vidám mesejáték-
kal kedveskedtek a felnőt-
teknek, gyerekeknek. A já-
tékba aktívan bevonták a 
gyerekeket is. Vidám móka 
és kacagás tette felejthetet-
lenné ezt az áprilisi délelőt-
töt. 

Köszönjük a segítőknek, az 
önkénteseknek a munkáját! 
Köszönöm munkatársaim-
nak Feketéné Baranyi Feketéné Baranyi Feketéné Baranyi Feketéné Baranyi 
Beatrixnak és Mezei József-Beatrixnak és Mezei József-Beatrixnak és Mezei József-Beatrixnak és Mezei József-
nének nének nének nének a rendezvény sikeres 
megvalósítását! 

Váradi Jánosné 
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KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN! 
 

Lépésel őny Egyesület 
www.jobbanoknek.hu 

DEBRECENI FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONTDEBRECENI FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONTDEBRECENI FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONTDEBRECENI FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT    
4026 Debrecen, Csap utca 36. 

Tel/fax: 52/321-666 
foglalkoztatasikozpont@gmail.com 

www.jobbanoknek.hu 
 

Ügyfélfogadás álláskeresőknek: 
Kedden és csütörtökön 9-12-ig 

SZIVÁRVÁNYHÁZSZIVÁRVÁNYHÁZSZIVÁRVÁNYHÁZSZIVÁRVÁNYHÁZ    
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTSZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTSZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTSZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT    
4251 Hajdúsámson, Kossuth út 43. 

Tel/fax: 52/640-736 
szivarvany.hajdusamson@gmail.com 

 

Nyitva tartás: H-K-SZ-P: 8-16-ig 
 CS: 8-18-ig 

 

Ügyfélfogadás álláskeresőknek: 
Hétfőn és szerdán 9-12-ig 

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! 
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