
Habár a 21. században 
élünk, és körülvesz minket az 
internet, a televízió, s minden 
más technikai csodakütyü, 
még ma is van helye a népi 
hagyományoknak. Az utóbbi 
időben egyre inkább érdeklő-
déssel fordulnak a városi 
emberek is azokhoz a már-
már letűnt szokások felé, 
amelyek néhány száz évvel 
ezelőtt a mindennapi élet 
szerves részei voltak. 

Leginkább a szüreti bálok és 
az aratóünnepségek élik re-
neszánszukat, de nem ritkák 
a böllérfesztiválok, illetve a 
házi disznótorok sem ame-
lyek összekapcsolódnak a 
vidéki kisebb-nagyobb tele-
püléseken a városnapi ren-
dezvényekkel. Főzőverse-
nyek, népi játékok, valamint 
kézműves foglalkozások szí-
nesítik ekkor az összképet. 
Kiemelten fontos azonban, 
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hogy a gyerekek már kisko-
rukban az iskola falai között 
megismerkedjenek a népi 
hagyományokkal, hogy fel-
nőttként se tartsák ódivatú-
nak, „cikinek” a régi szoká-
sok ápolását. 
 
Ugyanakkor nem kell teljesen 
elvonatkoztatnunk a minden-
napjainktól, hogy néhány régi 
népi szokást most is felsorol-
junk. A karácsony megünnep-
lése keresztény, a húsvéti 
locsolkodás népi, míg az új 
kenyér ünnepe ősi arató szo-
kás. A farsang pedig sajátos 
népi és vallásos elemekkel 
tűzdelt tavaszváró időszak. 
 
Annyit viszont mindenképpen 
érdemes összegzésként el-
mondanunk, hogy amíg őriz-amíg őriz-amíg őriz-amíg őriz-
zük szokásainkat, s nem fe-zük szokásainkat, s nem fe-zük szokásainkat, s nem fe-zük szokásainkat, s nem fe-
ledjük el, hogy kik vagyunk ledjük el, hogy kik vagyunk ledjük el, hogy kik vagyunk ledjük el, hogy kik vagyunk 
és honnan jöttünk, addig és honnan jöttünk, addig és honnan jöttünk, addig és honnan jöttünk, addig 
biztosan tudni fogjuk, hogy biztosan tudni fogjuk, hogy biztosan tudni fogjuk, hogy biztosan tudni fogjuk, hogy 
hová tartunk, s hogy mind hová tartunk, s hogy mind hová tartunk, s hogy mind hová tartunk, s hogy mind 
összetartozunk!összetartozunk!összetartozunk!összetartozunk!    

Király László 
Mb. főszerkesztő 

MEGJELENIKMEGJELENIKMEGJELENIKMEGJELENIK    
HAVONTAHAVONTAHAVONTAHAVONTA    

    
KeresseKeresseKeresseKeresse    

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

HAJDÚSÁMSONBAN 

DEBRECENBEN 
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A farsang a téli ünnepkör záró szakasza, amely vízke-
reszttől húshagyó keddig, vagyis nagyböjt kezdetéig 
tart. Jellegzetes ételeivel és szokásaival minden or-

szágban hagyományokkal rendelkezik. 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket 
kívánunk minden kedves 

olvasónknak! 



A videó interjú sajátos for-A videó interjú sajátos for-A videó interjú sajátos for-A videó interjú sajátos for-
mája a videó üzenetben mája a videó üzenetben mája a videó üzenetben mája a videó üzenetben 
megvalósuló állásjelentke-megvalósuló állásjelentke-megvalósuló állásjelentke-megvalósuló állásjelentke-
zés, amelynek több techni-zés, amelynek több techni-zés, amelynek több techni-zés, amelynek több techni-
kai megoldása is lehetsé-kai megoldása is lehetsé-kai megoldása is lehetsé-kai megoldása is lehetsé-
ges.ges.ges.ges.    
 
A tengerentúlon már szinte 
„hagyományai” vannak an-
nak, hogy egy állásra – és itt 
már nemcsak a magasabb 
pozíciókat értjük – videó 
üzenetben kérik a jelentke-
zést. Ez azt jelenti, hogy az 
álláspályázó személyes be-
mutatkozását számítógépen 
egy kamera segítségével 
rögzíti, majd azt küldi el 
elektronikus levélben. 
 
Ehhez természetesen elen-
gedhetetlen az alapfokúnál 
magasabb szintű számítógé-
pes felhasználó szintű isme-
ret, hiszen a jelentkezéshez 
nem véletlenül ezt a formát 
választotta az álláshirdető. A 
videó üzenet jelentősége, 

hogy „megszólal a kép”, te-
hát majdnem teljesen valós 
képet kaphatunk a jelentke-
zőről (beszédkészség, meg-
jelentés, gesztikuláció stb.). 
 
Napjaink Magyarországán 
leginkább a különféle televí-
ziós műsorok kapcsán talál-
kozhatunk videós jelentke-
zéssel, ahol a személynek az 
a feladata, hogy „beszéljen” 
önmagáról. Itt elsősorban 
nem az önéletrajzban is sze-
replő információk felolvasá-
sára kell gondolni, hanem 
inkább az önkifejező képes-
ség fokára. 
 
E statikus formának a teljes 
változata az interneten ke-
resztül megvalósuló videó 
interjú, ahol már a technika 
vívmányai segítségével az 
állásinterjút le is bonyolítják. 
 
Számunkra még nagyon 
jövőbelinek tűnnek ezek a 

formák, s talán csak az ame-
rikai katonai témájú filmek-
ből bukkannak elő pillanat-
képek videó konferenciákról. 
 
Viszont a világ fejlődik és 
változik, a technika az éle-
tünk nélkülözhetetlen része 
szinte már minden területen, 
a technikai újítások pedig 
irdatlan iramban követik 
egymást. 
 
A magyar lakosság internet 
használati hajlandósága 
nem, de a megfelelő infor-
matikai tudása elmarad az 
EU-s átlagtól, ezért a számí-
tógéppel való ismerkedést 
ajánlott minél kisebb korban 
elkezdeni, valamint taná-
csos minden korosztálynak 
elsajátítania. 
 
Tehát számítógépet használ-
ni sosem késő! 
 

Király László 

VIDEÓ ÜZENETTEL A JELENTKEZÉSHEZVIDEÓ ÜZENETTEL A JELENTKEZÉSHEZVIDEÓ ÜZENETTEL A JELENTKEZÉSHEZVIDEÓ ÜZENETTEL A JELENTKEZÉSHEZ    
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ÁLLÁSPONTÁLLÁSPONTÁLLÁSPONTÁLLÁSPONT    

MUNKAVÉGZÉS MEGVÁLTOMUNKAVÉGZÉS MEGVÁLTOMUNKAVÉGZÉS MEGVÁLTOMUNKAVÉGZÉS MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPSSÉG MELLETTZOTT MUNKAKÉPSSÉG MELLETTZOTT MUNKAKÉPSSÉG MELLETTZOTT MUNKAKÉPSSÉG MELLETT    

2012201220122012----től alapvetően változ-től alapvetően változ-től alapvetően változ-től alapvetően változ-
tak meg a megváltozott tak meg a megváltozott tak meg a megváltozott tak meg a megváltozott 
munkaképességű személyek munkaképességű személyek munkaképességű személyek munkaképességű személyek 
munkavégzésre irányuló munkavégzésre irányuló munkavégzésre irányuló munkavégzésre irányuló 
szabályozásai, főként a ke-szabályozásai, főként a ke-szabályozásai, főként a ke-szabályozásai, főként a ke-
resetkorlátra vonatkozóan.resetkorlátra vonatkozóan.resetkorlátra vonatkozóan.resetkorlátra vonatkozóan.    
 
A Magyar Kormány célja – az 
Európa 2020 Stratégia célki-
tűzéseivel összhangban –, 
hogy a megváltozott munka-
képességű személyek a je-
lenleginél nagyobb arányban 
végezzenek keresőtevékeny-
séget, ezzel erősítve a hazai 
gazdaság teljesítményét, 
továbbá elősegítve egzisz-
tenciájuk növekedését, a 
hasznos és értékteremtő 
munkavégzés nyomán. 
 
Az ellátórendszer felülvizsgá-
latára azért volt égető szük-
ség, mert a keresőtevékeny-

séget folytató lakosság a 
befizetett adójából és járulé-
kaiból már fenntarthatóan 
nem tudja finanszírozni az 
ellátásban részesülő, más-
honnan jövedelemmel nem 
rendelkezők széles körét. 
 
A foglalkoztatásba való visz-
szatérés ugyanakkor az 
egyének számára is kardiná-
lis kérdés, mert ezzel plusz 
jövedelemre tesznek szert, 
továbbá emberi közösségek-
be kerülnek vissza. 
 
Az ellátás mellett – annak 
formája függvényében – ún. 
keresetkorlátozásról beszél-
hetünk, elkerülve ezzel azt, 
hogy a megváltozott munka-
képességű személy arányta-
lanul kapjon többletellátást 
a munkabérén felül, amely a 

teljes értékű munkavállalók 
foglalkoztatásával ellentét-
ben előnyt jelent számára. 
 
A 2012-től rehabilitációs rehabilitációs rehabilitációs rehabilitációs 
ellátásban részesülők ellátásban részesülők ellátásban részesülők ellátásban részesülők ellátá-
sunk megtartása mellett 
összesen heti 20 órát dol-heti 20 órát dol-heti 20 órát dol-heti 20 órát dol-
gozhatnak,gozhatnak,gozhatnak,gozhatnak, míg a rokkantsá-a rokkantsá-a rokkantsá-a rokkantsá-
gi ellátás gi ellátás gi ellátás gi ellátás esetében ez a kor-
lát    a munkavégzés 3 hónap-a munkavégzés 3 hónap-a munkavégzés 3 hónap-a munkavégzés 3 hónap-
jának átlagában a minimál-jának átlagában a minimál-jának átlagában a minimál-jának átlagában a minimál-
bér 150%bér 150%bér 150%bér 150%----a.a.a.a. 
 
Azok esetében, akinek felül-
vizsgálata 2012 óta nem 
történt meg, valamint csak 
„átnevezett” ellátást kapnak 
(pl. rendszeres szociális jára-
dék helyett rehabilitációs 
ellátás), a keresetkorlát a 
heti munkaóra számában a 
20 órától eltérhet. 

Király László 

A Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Rehabilitá-
ciós Szakigazgatási Szerve 

(RSZSZ) új címe: 
 

4025 Debrecen, 
Erzsébet utca 27. 

 
Ügyfélfogadási idő: 

 
H-CS: 7:30-14:00 

P: 7:30-12:00 
 

Központi telefonszám: 
06/52-526-370 

Fax: 06/52-526-379 
 

E-mail cím: 
debrecen@rszsz.nrszh.hu 

A video interjú 
alkalmával az ön-
kifejező készség-
re és a viselke-
désre kíváncsiak 
a munkaadók. 
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GONDOLATOK A CIVIL LÉTRŐLGONDOLATOK A CIVIL LÉTRŐLGONDOLATOK A CIVIL LÉTRŐLGONDOLATOK A CIVIL LÉTRŐL    

Széles körben érzékelhető Széles körben érzékelhető Széles körben érzékelhető Széles körben érzékelhető 
folyamat, hogy a civil szerve-folyamat, hogy a civil szerve-folyamat, hogy a civil szerve-folyamat, hogy a civil szerve-
zetek egyre nagyobb súllyal zetek egyre nagyobb súllyal zetek egyre nagyobb súllyal zetek egyre nagyobb súllyal 
és önállóssággal vannak és önállóssággal vannak és önállóssággal vannak és önállóssággal vannak 
jelen az Európai Unió tagor-jelen az Európai Unió tagor-jelen az Európai Unió tagor-jelen az Európai Unió tagor-
szágainak gazdasági, társa-szágainak gazdasági, társa-szágainak gazdasági, társa-szágainak gazdasági, társa-
dalmi és politikai életében.dalmi és politikai életében.dalmi és politikai életében.dalmi és politikai életében.    
 
Az erősödő hazai civil szerve-
zeteknek is számos kihívás-
sal, megoldásra váró fel-
adattal kell szembenézniük 
az új évezredben, és ennek 
megfelelően újrafogalmazni-
uk társadalmi küldetésüket. 
A „civil lét” sajátos életfor-
ma, hivatásszerűen végzett 
foglalkozás, amely a társa-
dalom iránti elkötelezettsé-
gen alapul. 

Megnőtt Európa-szerte az 
utóbbi évtizedekben a non-
profit szektor jelentősége, 
hiszen a szolgáltatások pri-
vatizációjával gyakran vállal-
nak át az államtól különféle 
szolgáltatási feladatokat. 
Egyre élénkebben reagálnak 
a civil szervezetek az utóbbi 
időben az embereket érintő 
nehézségekre, mint például 
a mélyszegénység, gyermek-
szegénység, kirekesztés, 
diszkrimináció, fajgyűlölet, 
melyek gátolják a társadalmi 
kohéziót vagy egyenesen a 
társadalmi rétegek közti 
szakadékot mélyítik. Közös 
küldetésünk gyógyírt találni 
a jelentkező problémákra. 

A non-profit szektor egyre 
növekvő befolyása ellenére 
még hosszú utat kell meg-
tenni, ameddig a közvéle-
mény és a politikusok felis-
merik és elismerik a civil 
világ sajátos szerepét és azt 
a felbecsülhetetlen előnyt, 
mellyel a civilek közvetlen 
k ö z e l r ő l ,  m o n d h a t n i 
„testközelből”, autentikusan 
képesek közelíteni még a 
legkényesebb problémákat 
is, képesek működő alterna-
tívákat felkínálni az arra rá-
szorultaknak. A társadalom 
hátrányos helyzetű rétegeit 
rehabilitálni kell, nem pusz-
tán csak felmerülő gondjai-
kat átmenetileg enyhíteni. 

CIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓCIVILIZÁCIÓ    

Ugyanakkor az is igaz, hogy 
a civil szervezetek jelenleg 
igen nehéz időszakot élnek 
át, hiszen bővülő és ösztön-
zött szerepvállalásaik mel-
lett sokat kell leküzdeniük 
ahhoz, hogy vállalt misszióik-
hoz megfelelő nagyságú for-
rásokat is teremtsenek. 
 
Egy tudatos társadalomban 
viszont felismerjük egymás 
igényeit, nem fordulunk el a 
másik gondjait látván, hi-
szen csak megfelelő össze-
fogással lehet elérni a közö-
sen kitűzött céljainkat! 
 

Huri Attiláné 

A civil párbeszéd kereteiA civil párbeszéd kereteiA civil párbeszéd kereteiA civil párbeszéd keretei    

2011 a nemzetközi önkéntesség éve volt 
az Európai Unióban 

A Nemzeti Ifjúsági Tanács alapvető célja az ifjúsági kor-
osztály és a döntéshozók közötti strukturált párbeszéd 
megteremtése, fenntartása. Feladatának tekinti az ifjú-
ság, az ifjúsági és az ifjúsággal foglalkozó szervezetek 
közös gondolkodásának előremozdítását, érdekképvise-
letük ellátását hazai és nemzetközi szinten egyaránt. 
 
Király László, a Lépéselőny Közhasznú Egyesület mun-Király László, a Lépéselőny Közhasznú Egyesület mun-Király László, a Lépéselőny Közhasznú Egyesület mun-Király László, a Lépéselőny Közhasznú Egyesület mun-
katársaként katársaként katársaként katársaként sikeresen pályázott a NIT Kommunikációs 
Munkacsoportjában való részvételre, munkatársunknak 
ezúton is gratulálunk! Következő számunkban részlete-
sen beszámolunk az új, országos ifjúsági szervezet kül-
detéséről és tevékenységéről.  

Fehérlik már Húsvét…Fehérlik már Húsvét…Fehérlik már Húsvét…Fehérlik már Húsvét…    
 

Fehérlik már, közel a Húsvét.Fehérlik már, közel a Húsvét.Fehérlik már, közel a Húsvét.Fehérlik már, közel a Húsvét.    
Feledve, hogy sorsunk most a tét,Feledve, hogy sorsunk most a tét,Feledve, hogy sorsunk most a tét,Feledve, hogy sorsunk most a tét,    
kopottak és szennyesek lettünk.kopottak és szennyesek lettünk.kopottak és szennyesek lettünk.kopottak és szennyesek lettünk.    

Az ünnep megérinti lelkünk,Az ünnep megérinti lelkünk,Az ünnep megérinti lelkünk,Az ünnep megérinti lelkünk,    
piros tojásokra arany színnel festünk,piros tojásokra arany színnel festünk,piros tojásokra arany színnel festünk,piros tojásokra arany színnel festünk,    

pattanó rügyű barkát szorongat kezünk.pattanó rügyű barkát szorongat kezünk.pattanó rügyű barkát szorongat kezünk.pattanó rügyű barkát szorongat kezünk.    
Tisztulni kezd, fényekbe borul a világ,Tisztulni kezd, fényekbe borul a világ,Tisztulni kezd, fényekbe borul a világ,Tisztulni kezd, fényekbe borul a világ,    

a tavaszban reményt hoz a feltámadás.a tavaszban reményt hoz a feltámadás.a tavaszban reményt hoz a feltámadás.a tavaszban reményt hoz a feltámadás.    
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Ebben a hónapban rendez-Ebben a hónapban rendez-Ebben a hónapban rendez-Ebben a hónapban rendez-
tük meg télbúcsúztató, ta-tük meg télbúcsúztató, ta-tük meg télbúcsúztató, ta-tük meg télbúcsúztató, ta-
vaszköszöntő ünnepségün-vaszköszöntő ünnepségün-vaszköszöntő ünnepségün-vaszköszöntő ünnepségün-
ket a hajdúsámsoni Szivár-ket a hajdúsámsoni Szivár-ket a hajdúsámsoni Szivár-ket a hajdúsámsoni Szivár-
ványházban, amelyre a meg-ványházban, amelyre a meg-ványházban, amelyre a meg-ványházban, amelyre a meg-
hívottak, nagy örömmel és hívottak, nagy örömmel és hívottak, nagy örömmel és hívottak, nagy örömmel és 
kíváncsisággal jöttek.kíváncsisággal jöttek.kíváncsisággal jöttek.kíváncsisággal jöttek.    
 
Farsangi rendezvényünket 
jómagam nyitottam meg, 
majd az egyik ügyfelem uno-
kája mondta el, az alkalom-
hoz illő versét. Ezt követően 
azok a gyerekek, akik far-
sangi ruhába bújtak, egyen-
ként elmondták milyen jel-
mezt öltöttek magukra. Majd 
az összes jelmezes felvonult, 
hogy megmutassa magát a 
nagyérdeműnek. 
 

Az színvonalát növelte a 
gyermek arcfestő művészgyermek arcfestő művészgyermek arcfestő művészgyermek arcfestő művész, 
aki teljesítette a gyermekek, 

olykor nehéznek tűnő kéré-
sét is: született itt pillangó, 
róka, oroszlán és számos 
virágos kislány arc. Kicsik és 
nagyobbak egyaránt élvez-
ték az „átalakulást”. 
 

Természetesen, ha farsang, 
akkor nem múlhat a bál fánk 
nélkül! A megjelentek bőven A megjelentek bőven A megjelentek bőven A megjelentek bőven 
válogathattak különféle fán-válogathattak különféle fán-válogathattak különféle fán-válogathattak különféle fán-
kokból, csörögefánkból és kokból, csörögefánkból és kokból, csörögefánkból és kokból, csörögefánkból és 
sajtos pogácsából. sajtos pogácsából. sajtos pogácsából. sajtos pogácsából. A gyere-
kek pedig pattogatott kukori-
ca, cukorka és nyalóka közül 
választhattak ízlésük szerint. 
Azon gyermekek számára, 
akik beöltöztek, jutalmul, de 
tulajdonképpen minden gye-minden gye-minden gye-minden gye-
reknek különdíjként ajándé-reknek különdíjként ajándé-reknek különdíjként ajándé-reknek különdíjként ajándé-
koztunk plüss figurátkoztunk plüss figurátkoztunk plüss figurátkoztunk plüss figurát, a meg-
jelenés, és a jelmezbe öltö-
zésért cserébe. 
 

Tovább fokozta a hangulatot 
a Kuckó művésztanya szóra-a Kuckó művésztanya szóra-a Kuckó művésztanya szóra-a Kuckó művésztanya szóra-
koztató műsorakoztató műsorakoztató műsorakoztató műsora, mely nagy 
sikert aratott, hisz az elő-
adás végén,még közös tán-
colásra, éneklésre invitálták 
a megjelent vendégsereget. 
Így aztán tényleg igazi bálos 
hangulat kerekedett. 
 
 

Ezt követően kicsiknek és kicsiknek és kicsiknek és kicsiknek és 
nagyoknak lehetőség nyílt nagyoknak lehetőség nyílt nagyoknak lehetőség nyílt nagyoknak lehetőség nyílt 
farsangi álarc készítésérefarsangi álarc készítésérefarsangi álarc készítésérefarsangi álarc készítésére, 
volt bőségesen választék, a 
bohóctól fogva a boszorká-
nyon át a királykisasszonyig. 
Szebbnél szebb álarcok ké-
szültek, melyekkel aztán 
ékeskedhettek gazdáik, s 
örömmel mutatták szüleik-
nek, családtagjaiknak. A A A A 
program a bál királynő és program a bál királynő és program a bál királynő és program a bál királynő és 
királyválasztással zárultkirályválasztással zárultkirályválasztással zárultkirályválasztással zárult, 
amely sorsolás útján történt: 
egy kalapból kellett kihúzni 
a papírra írt nevek közül. 
 
A megjelentek, a visszajelzé-
sek alapján nagyon jól érez-
ték magukat, és már nagy 
érdeklődéssel várják húsvéti 
ünnepünket. Ezzel kapcsola-
tosan meg is hirdettük hús-hús-hús-hús-
véti rajzpályázatunkat, a véti rajzpályázatunkat, a véti rajzpályázatunkat, a véti rajzpályázatunkat, a 
rajzokat március 20rajzokat március 20rajzokat március 20rajzokat március 20----ig kell ig kell ig kell ig kell 
eljuttatni a Szivárványházbaeljuttatni a Szivárványházbaeljuttatni a Szivárványházbaeljuttatni a Szivárványházba. 
 

Szeretném megköszönni 
azon gondozónők, munka-
társak munkáját, akik vala-
milyen formában segítették 
farsangi rendezvényünk 
megvalósítását! 

Feketéné Baranyi Beatrix 
Mb. intézményvezető 

SZIVÁRVÁNYSZIVÁRVÁNYSZIVÁRVÁNYSZIVÁRVÁNY    ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL...ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL...ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL...ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL...    

Szolgáltatások: 
 

� álláskeresési tanács-

adás 

� életvezetési, háztar-

tásgazdálkodási és 

pénzkezelési tanács-

adás 

� tréningek és tanfolyam-

ok 

� szenvedélybetegek 

segítségnyújtása 

� közösségi programok 

� házi segítségnyújtás 

MINDEN SZOLGÁLTATÁS 
INGYENES! 

 
Keressen Minket a Kossuth 

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

Készülnek a színes farsan-
gi álarcok, valamint kicsit 
és nagyobbak egyaránt 
élvezték az arcfestést. 

JELES NAPJAINK HÚSVÉT KÖRÜL 
 

Böjt: hamvazó szerdától (húshagyó kedd utáni 

szerda) nagyszombatig tart 
 

Virágvasárnap (idén márc. 24.): Jézus ezen a 

napon vonul be Jeruzsálembe, kapcsolódó népi szo-

kás a barkaszentelés és a kiszehajtás/kiszejárás 
 

Nagycsütörtök (idén márc. 28.): „a harangok Ró-

mába mennek” – megszűnik a harangozás 
 

Nagypéntek (idén márc. 29.): Jézus kereszt ál-

tali halálának emléknapja, a legszigorúbb böjti nap, 

tilos húst fogyasztani, ellenben meg kell tisztál-

kodni 
 

Nagyszombat (idén márc. 30.): a böjt végét az 

esti harangszó jelzi 
 

Húsvét: a tavaszi napéjegyenlőséget követő első 

holdtölte utáni első vasárnap és hétfő, ősi tavasz-

ünnep, Jézus is ezen alkalomból látogatott Jeru-

zsálembe 
 

Húsvét vasárnap (idén márc. 31.): Jézus feltá-

madásának egyházi ünnepe 
 

Húsvét hétfő: népi eredetű szokásokkal köszöntik 

a tavaszt (pl. locsolkodás) 

CSKSZ CSKSZ CSKSZ CSKSZ ––––    PROGRAM A HELYI CSALÁDOK, KÖZÖSSÉGEK ÉS SZOL-PROGRAM A HELYI CSALÁDOK, KÖZÖSSÉGEK ÉS SZOL-PROGRAM A HELYI CSALÁDOK, KÖZÖSSÉGEK ÉS SZOL-PROGRAM A HELYI CSALÁDOK, KÖZÖSSÉGEK ÉS SZOL-
GÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJÁÉRT (TÁMOPGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJÁÉRT (TÁMOPGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJÁÉRT (TÁMOPGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJÁÉRT (TÁMOP----5.5.1.B5.5.1.B5.5.1.B5.5.1.B----11/211/211/211/2----2011201120112011----
0277) projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.0277) projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.0277) projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.0277) projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.    



Az Az Az Az Európai Unióban hozzá-Európai Unióban hozzá-Európai Unióban hozzá-Európai Unióban hozzá-

vetőleg 80 millió ember él vetőleg 80 millió ember él vetőleg 80 millió ember él vetőleg 80 millió ember él 
valamilyen fogyatékkal. Eze-valamilyen fogyatékkal. Eze-valamilyen fogyatékkal. Eze-valamilyen fogyatékkal. Eze-
ket az embereket ugyan-ket az embereket ugyan-ket az embereket ugyan-ket az embereket ugyan-
olyan jogok illetik meg, mint olyan jogok illetik meg, mint olyan jogok illetik meg, mint olyan jogok illetik meg, mint 
embertársaikat, azonban embertársaikat, azonban embertársaikat, azonban embertársaikat, azonban 
többnyire felfogásbeli és többnyire felfogásbeli és többnyire felfogásbeli és többnyire felfogásbeli és 
környezeti akadályok gátol-környezeti akadályok gátol-környezeti akadályok gátol-környezeti akadályok gátol-
ják őket abban, hogy teljes ják őket abban, hogy teljes ják őket abban, hogy teljes ják őket abban, hogy teljes 
életet élhessenek.életet élhessenek.életet élhessenek.életet élhessenek.    
 
Helyzetüknek fontosságát mi 
sem bizonyítja jobban, mint 
hogy az Európai Uniónak is 
napirendjén van a diszkrimi-diszkrimi-diszkrimi-diszkrimi-
nációmentességnációmentességnációmentességnációmentesség fontossága 
és az esélyegyenlőségesélyegyenlőségesélyegyenlőségesélyegyenlőség előse-
gítése. Az EU fogyatékkal 
élőkkel kapcsolatos 2010-
2020-as stratégiájának cél-
ja, hogy a fogyatékkal élő 
emberek ne csak birtokol-ne csak birtokol-ne csak birtokol-ne csak birtokol-
hassák, hanem gyakorolhas-hassák, hanem gyakorolhas-hassák, hanem gyakorolhas-hassák, hanem gyakorolhas-
sák is sák is sák is sák is ezeket a jogokat. 
 
Magyarországon a fogyaté-
kos emberek rendkívül hát-
rányos helyzetben vannak. 
Sajnos nem csak az egész-
ségügyi állapotuk, hanem a 
társadalomba való beillesz-
kedésük is megnehezíti min-
dennapi életüket. Jelenleg 
hazánkban több százezer hazánkban több százezer hazánkban több százezer hazánkban több százezer 

fogyatékkal élő ember vanfogyatékkal élő ember vanfogyatékkal élő ember vanfogyatékkal élő ember van, 
és számuk évről évre növek-
szik. Jelentős arányuk habár 
munkaképes korú, a munka-
erő-piacon alig vannak jelen. 
Ennek oka többnyire a kom-
munikációs gátakban gyöke-
rezik. Még a 21. században 
is előfordul, hogy a nem fo-
gyatékos emberek inkább 
kerülik a párbeszédet a fo-
gyatékkal élőkkel, mivel nin-
csenek tisztában azzal, ho-
gyan közeledjenek, miként 
értsék meg őket, illetve ér-
tessék meg magukat velük.  
 
Debrecenben a BIT Egyesü-a BIT Egyesü-a BIT Egyesü-a BIT Egyesü-
let 2012 novemberében let 2012 novemberében let 2012 novemberében let 2012 novemberében 
induló „Átkelő” nevű projekt-induló „Átkelő” nevű projekt-induló „Átkelő” nevű projekt-induló „Átkelő” nevű projekt-
jejejeje is acélból indult, hogy a 
fogyatékos emberek felé 
nyitottabbak legyünk, a kom-
munikációs nehézségeket 
leküzdjük, és könnyebben 
éljünk együtt társadalmunk-
ban. 
 
A Bibliai Ismeretterjesztő 
Társulat (BIT) Egyesület kép-
zést indít, amelyben a kom-
munikációra fekteti a hang-
súlyt. A tréningen résztvevő 
elsajátíthatja azokat készsé-

geket és technikákat, ame-
lyekkel különböző fogyaté-
kosság típusok felé fordulva, 
könnyebben szót ért. A 15 
óra elméleti és 15 óra gya-
korlati képzés alatt megta-
nulja más-más fogyatékos-
sági csoportok kommuniká-
ciójának sajátosságait, így 
képes lesz a különböző 
problémák áthidalására. A 
képzést gyakorlott, esély-
egyenlőségi és akadálymen-
tesítési szakoktatók tartják. 
 
AAAA BIT Egyesület vár minden BIT Egyesület vár minden BIT Egyesület vár minden BIT Egyesület vár minden 
olyan érettségivel rendelke-olyan érettségivel rendelke-olyan érettségivel rendelke-olyan érettségivel rendelke-
ző, a fogyatékosságra érzé-ző, a fogyatékosságra érzé-ző, a fogyatékosságra érzé-ző, a fogyatékosságra érzé-
keny, nyitott, érdeklődő em-keny, nyitott, érdeklődő em-keny, nyitott, érdeklődő em-keny, nyitott, érdeklődő em-
bert, aki csoportos formá-bert, aki csoportos formá-bert, aki csoportos formá-bert, aki csoportos formá-
ban szívesen részt venne az ban szívesen részt venne az ban szívesen részt venne az ban szívesen részt venne az 
ingyenes, tanúsítvánnyal ingyenes, tanúsítvánnyal ingyenes, tanúsítvánnyal ingyenes, tanúsítvánnyal 
végződő képzésben.végződő képzésben.végződő képzésben.végződő képzésben.    

Vass Kata 

ÉRTENI ÉS MEGÉRTENIÉRTENI ÉS MEGÉRTENIÉRTENI ÉS MEGÉRTENIÉRTENI ÉS MEGÉRTENI    

Oldal  5 

II. évfolyam, 3. szám  

EU PONTEU PONTEU PONTEU PONT    

Jelentkezni, érdeklődni 
munkanapokon 9-18 óra 

között Debrecenben a 
Freedom Közösségi Ház-Freedom Közösségi Ház-Freedom Közösségi Ház-Freedom Közösségi Ház-
banbanbanban, a Gázvezeték utca 
50. szám alatt, vagy a 

20/296-59-15-ös telefon-
számon lehet. 

Adjon fel pár so-
ros apróhirdetést 
vagy keretes vál-
tozatot cége szol-

gáltatásairól! 

 
52/531-274  

agora.szerkesztoseg@gmail.com  
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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 

A FARSANGI RENDEZVÉNYÜNK PILLANATKÉPEIA FARSANGI RENDEZVÉNYÜNK PILLANATKÉPEIA FARSANGI RENDEZVÉNYÜNK PILLANATKÉPEIA FARSANGI RENDEZVÉNYÜNK PILLANATKÉPEI    GALÉRIAGALÉRIAGALÉRIAGALÉRIA    

A farsang nem szól 
másról, mint mókáról 
és kacagásról: a tél 

előzéséről és a tavasz 
köszöntéséről. 

 
A család apraja-nagyja 
megtalálta a neki tet-

sző programot. 

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    


