
A hangolódás már novem-

berben elkezdődött. Az áru-

házak polcain hívogató 

„akciókkal” kínálták magu-

kat a szaloncukrok és az 

előre tömeggyártott mézes-

kalácsok. Az adventi készü-

lődés négy hete pedig csak 

fokozta az izgalmakat. Ná-

lunk még a Mikulásnap is 

elválik, talán csak hogy dup-

la költést jelentsen a csalá-

doknak. Pedig ez az időszak 

ne az anyagiságról szóljon! 

Várakozás. Felkészülés az 

újjászületésre. Ezt jelenti a 

decemberi jeles nap, ame-

lyet már Krisztus előtt meg-

ünnepeltek. Az ősi pogány 

kultúrákban a fény újjászüle-

tését jelenti a téli napforduló 

környéke. Nem véletlen tehát 

Luca napja sem, hiszen a 

Luca a latin „lux” (jelentése: 

fény, fényesség) szóból szár-

mazik. (Gondolom, nem ne-

héz kitalálni a másik ebből 

származó szavunkat sem.) 

A Karácsonynak vannak ha-

gyományos (népi eredetű) és 

modern (hozadékos) 

„kellékei”: ilyenek a kará-

csonyfa állítás (német erede-

tű), a szaloncukor kultusz 

(német-magyar szokás), a 

másnapi ajándékozás 

(keresztény jellegű), a tradici-

onális ételek fogyasztása, 

amelyek tipikusan a húsle-

ves, a töltött káposzta, a fa-
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héjas sültalma és a bejgli. 

Ilyenkor összegyűlik a család, 

s a legfontosabb, hogy együtt 

vannak a szeretet ünnepén. 

De feldereng bennünk akarva

-akaratlan a vásárlási mega-

lománia, az ajándékozási 

kényszer, illetve az idő rövid-

sége – ilyenkor jut eszünkbe 

a Schwarzenegger-féle film, 

amit évente levetítenek a 

kereskedelmi tévécsatornák. 

S már nem is lepődünk meg 

a Karácsony előtti és utáni 

dömpingen a bevásárló köz-

pontokban, ahol az ajándé-

kok becserélése egyáltalán 

nem a kapott ajándék hasz-

nosításáról szól. Hasznosítjuk 

visszaalakítva pénzre… ahe-

lyett, hogy inkább odaadnánk 

annak, aki igazán rászorul… 

Szervezetünk munkatársai és 

az AGORA újság stábja nevé-

ben ezúton kívánok minden 

kedves olvasónak Áldott, Bé-

kés Karácsonyi Ünnepeket és 

sikerekben bővelkedő Boldog 

Új Esztendőt! 

Király László 
főszerkesztő   

MEGJELENIK 

HAVONTA 

 

Keresse kiadványunkat 

több megye városban 

a terjesztési pontokon! 

 

Elérhető az interneten a 

www.lepeselony.com  

weboldalon és a 

Facebook-on is! 
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HAJDÚSÁMSON 

• 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.  

DEBRECEN 

• Csat Egyesület, Arany J. u. 2. • Debreceni Művelődési Központ, Kossuth u. 1. • Debreceni Egye-

tem BTK Szociológia Tanszék, Egyetem tér 1. • DMVJ Városháza, Kálvin tér 11. • DMVJ Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat, Csap u. 9. • DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja, Mester u. 

1. – Víztorony u. 13-15. • Debreceni Foglalkoztatási Központ, Csap u. 36. • FORRÁS Mentálhigié-

nés 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. • Hu-

mán Navigátor, Vár u. 14/B, 2/4. • KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület, Péterfia u. 18. (Debrecen Pláza 2. 

em.) • MÁV Kórház, Erzsébet u. 11-13. • MSZOSZ, Szalkay u. 4. • Nagyállomás (vasúti váróte-

rem) • NAV Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága, Faraktár u. 29/C • Országos Tranzitfoglalkoztatási 

Egyesület, Arany J. u. 2. • Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK), Budai Ézsaiás u. 8/A • 

Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI), Vámospércsi út 84. (korábbi DRKK) • Városi Könyvtár 

Petőfi Emlékkönyvtára, Víztorony u. 13. 

CEIPES Hungary Egyesület 

4028 Debrecen, Nyíl utca 97. 

FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI 

TANÁCSADÓ KÖZPONTJA 

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

között 

Nemzetközi és hazai ön-
kéntesség, képzések 

Elérhetőségek: 

Telefon: 52/249-543, 

info@hungary.ceipes.org 
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AGORA   

TERET AD 

Álláspont KISMAMÁK A MUNKA VILÁGÁBAN 

Hazánk lakossága a legu-

tóbbi népszámlálás szerint 

már nincsen 10 millió fő. A 

házasságkötés és a gyer-

mekvállalás a fiatalok köré-

ben kitolódik a karrier mi-

att, majd később is csak 

tipikusan egy-kétgyermekes 

családmodell lesz jellemző. 

A gyermekvállalás kitolódá-

sának napjainkban több 

oka is lehet. Ezek közül az 

egyik legfontosabb, hogy a 

nők jelenlegi vagy jövendő-

beli állásukat „féltve” nem 

mernek (sok) babát tervez-

ni. A hazai foglalkoztatási 

szerkezet még igencsak 

gyerekcipőben jár a kisma-

mák hatékony és eredmé-

nyes foglalkoztatásának 

tekintetében. 

A nyugat-európai országok-

ban vagy az Amerikai Egye-

sült Államokban megszo-

kott jelenség, hogy –

tipikusan az irodai munka-

körök esetén – az anyuka 

gyermekével együtt megy be 

dolgozni, mivel a munkahe-

lyen lehetőség van a pici 

megőrzésére. Az ilyen nap-

pali foglalkoztatók kvázi 

bölcsődeként funkcionál-

nak, ahol a kicsik játékos 

formában ismereteket is 

elsajátíthatnak. Anyuka pe-

dig munkaközi szünetben 

bármikor meglátogathatja a 

gyermekét, hogy tisztába 

tegye vagy megetesse. 

Ezt azért is találták ki, mert 

az angolszász államokban a 

szülés után az anyukának 

mielőbb (azaz pár héten 

belül!) vissza kell térnie a 

munka világába, ami így 

többnyire a korábbi állását 

jelenti. 

Természetesen Magyaror-

szágon még nem ennyire 

elterjedt az ilyesmi, ha mé-

gis, akkor pedig inkább 

egyes multinacionális vállala-

toknál figyelhetőek meg. Itt-

hon igazi alternatívát az ott-

hon végezhető és/vagy több 

szabadidőt jelentő munka-

szervezés jelentene (pl. táv-

munka, részmunkaidő stb.). 

Kiemelten kell megemlíte-

nünk, hogy a Magyar Kor-

mány egy újfajta GYES konst-

rukció bevezetését fontolgat-

ja. A tervek szerint a kisma-

ma akkor is megtarthatná a 

gyermeknevelésért kapott 

ezen összeget, amennyiben 

visszamegy dolgozni. Tehát 

nem kellene választania a 

munkabér és a járandóság 

között. 

Persze ez csak az egyik fél-

nek jelenthet könnyebbsé-

get, viszont nem ösztönzi 

eléggé a munkáltatói oldalt a 

kismamák foglalkoztatására. 

Király László 

A kismamák foglalkoztatási 

lehetőségei: 

 távmunka 

 részmunkaidős foglalkoz-

tatás 

 munkakörmegosztás 

 munkaidő megosztás 

 projektfoglalkoztatás 

 társadalmi foglalkoztatás 

Civilizáció BABA-MAMA KLUB DEBRECENBEN 

Debrecenben megnyitotta 

kapuit a Baba-Mama Klub, 

ahol játékos és kötetlen 

foglalkozások várják az ér-

deklődőket. 

Az anyukákkal közösen fele-

levenítünk mondókákat, 

dalokat, ismerkedünk az 

ölbeli játékokkal, tenyér és 

–  a r c s i m o g a t ó k k a l , 

höcögtetőkkel, hangszerek-

kel. A gyerekek mozgásigé-

nye kielégíthetetlen, ezért a 

játékos, zenés foglalkozása-

ink után szerepet kap a 

mozgásfejlesztés, a játékos 

torna. 

Célunk, hogy az anyukákkal 

közösen felidézzünk dalo-

kat, mondókákat, hogy a 

kicsik játékos formában 

énekeljenek, dúdoljanak 

velünk. 

Egy éves kor után a gyere-

keknek fontos, hogy hason-

ló korú társaikkal együtt 

lehessenek. Az anyukák 

ismerkedhetnek, tapaszta-

latot cserélhetnek egymás-

sal, közben a kicsik észre-

vétlenül megtanulják az 

egymásra való odafigyelést. 

Vannak olyan gyerekek, akik 

pillanatokon belül feloldód-

nak, örömmel játszanak, 

énekelnek. Természetesen 

vannak zárkózottabbak is, 

akik csendes megfigyelőként 

vesznek részt a foglalkozáso-

kon, de otthon szívesen dú-

dolgatják a hallottakat. Ké-

sőbb már ők is aktívan be-

kapcsolódnak játékainkba. 

Szeretettel várjuk az anyuká-

kat és gyermekeiket (3 éves 

korig) minden szerdán 9 óra-

k o r  a  Sz e nt  E f rém 

Görögkatolikus Óvodába. 

A részvétel ingyenes. 

Nótinné Csikós Marianna 

Az „Közösségi összefogás a 

C s a p ó k e r t i  c s a l á d o -

kért” (TÁMOP–5.5.1.B-11/2-

20110013) projekt az Euró-

pai Unió és a Magyar Állam 

támogatásával, az Európai 

Szociális Alap társfinanszíro-

zásával valósul meg. 
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REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS A 

LÉPÉSELŐNY EGYESÜLETNÉL 

2014-ben is folytatódik a 

Lépéselőny Közhasznú 

Egyesület rehabilitációs 

tranzitfoglalkoztatási prog-

ramja megváltozott mun-

kaképességűek számára. 

A debreceni székhelyű Lé-

péselőny Közhasznú Egye-

sület 2012 óta rendelkezik 

rehabilitációs akkreditáció-

val, amelyhez 2013-ban 

védett  műhely minősítést 

is szerzett. 

A rehabilitációs akkreditá-

ció azt teszi lehetővé, hogy 

a szervezet fogyatékos és 

megváltozott munkaképes-

ségű személyeket foglal-

koztathasson, míg a védett 

műhely azt igazolja, hogy a 

munkavállalók több mint 

fele tartozik ebbe a körbe, 

s integrált szemléletben 

zajlik a nyílt munkaerő-

piaci felkészítésük készség-

fejlesztéssel és foglalkozta-

tás szervezéssel. 

Itt érdemes elkülönítenünk 

a megváltozott munkaké-

pességhez kapcsolódó 

egyes fogalmakat: 

Megváltozott munkaképes-

ségűnek tekinthető az a 

személy, aki veleszületett, 

balesetből vagy betegség-

ből kifolyólag nem képes 

olyan módon vagy mérték-

ben elvégezni a rá bízott 

feladatokat, mint a hozzá 

korban, nemben, képzett-

ségben hasonló személyek 

általában. Két fő csoportjuk 

a fogyatékos és egészség-

károsodott személyek. 

Fogyatékosságnak azt a 

helyzetet tekintjük, amikor 

a test struktúrájának és/

vagy a test funkciójának 

sérülése miatt az ember 

mindennapos tevékenysége, 

és így az érintett személy 

társadalmi életben való rész-

vétele akadályozott. A fogya-

tékosság nem betegség, 

nem zárja ki az egészséget. 

Főbb csoportjaik: 

 mozgássérültek 

 látássérültek 

 értelmi fogyatékosok 

 autisták 

Egészségkárosodott szemé-

lyek azok, akiknek különbö-

ző fiziológiai, fizikai funkciói 

rövidebb-hosszabb ideig 

rendellenesen működnek, 

és ezért állandó vagy idősza-

kos orvosi ellátásban része-

sülnek a rendellenességek 

gyógyítása, javítása vagy 

szinten tartása érdekében. 

2013-ban a REHAB-12-TTF-

0297 program keretében 

költségvetési forrásból való-

sult meg 25 fő felkészítése 

és foglalkoztatása. 

Szigetiné Király Emese 

rehabilitációs tanácsadó 

Az „Újra a pályán – Foglal-

koztatási Rehabilitációs 

Szolgálat kialakítása Debre-

cen” (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. 

Civilizáció 

Egészség EGÉSZSÉGED A LEGNAGYOBB KINCS! 

„Életmód 2013” – Ezzel a 

szlogennel szervezte ren-

dezvénysorozatát Debre-

cenben, a Bocskai István 

Bajtársi Egyesület. 

A lehető legoptimálisabb 

szintű testi és lelki egés-

zség egyike az alapvető 

emberi jogoknak. Megha-

tározza az egyes emberek 

életét, életminőségét ép-

púgy, mint a társadalom 

jövedelemtermelő képes-

ségét, ezért az egészség-

nevelés, egészségfejlesz-

tés egyre jobban felértéke-

lődik napjainkban. 

Egyesületünknél az egés-

zségre nevelő, szemléletfor-

máló és életmódprogramok 

különösen fontosak a nép-

egészségügyi szempontból 

kiemelt területeken, mint 

például a szív és érrendsze-

ri, valamint a daganatos 

megbetegedések, a káros 

szenvedélyek (dohányzás, 

alkoholfogyasztás) és a 

kedvezőtlen táplálkozási 

szokások. 

A havi rendszerességgel 

tartandó egészségnapok 

célkitűzései többek között: 

 az egészséges életmód-

dal kapcsolatos ismeret-

terjesztés 

 az egészségtudatos ma-

gatartás kialakítása 

 egészségtudatos helyi 

közösségek kialakulásá-

nak elősegítése 

Az első rendezvényre októ-

ber 24-én került sor a HM. 

Hadkiegészítő és Központi 

Nyilvántartó Parancsnokság 

2. Katonai Igazgatási Köz-

pont Nagytermében, amelyet 

nagy érdeklődés övezett. 

Tornagyakorlatok és szak-

vizsgálatok mellett szakor-

vosi előadások is helyet 

kaptak, majd főzési bemuta-

tó és egészségügyi totó zár-

ta a programokat. 

A rendezvényekre jelentkez-

ni lehet a Bocskai István 

Bajtársi Egyesület irodájá-

ban (4026 Debrecen 

Péterfia u. 58/A), telefonon: 

52/425-173, 20/966-5381 

Szabó Kata 

Az „Életmód-2013” (TÁMOP

–6.1.2-11/1-2012-1618) 

projekt az Európai Unió és a 

Magyar Állam támogatásá-

val, az Európai Szociális 

Alap társfinanszírozásával 

valósul meg. 
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A berettyóújfalui József Atti-

la Általános Iskola és tagin-

tézménye, a Széchenyi Álta-

lános Iskola 6-7. osztályos 

tanulói minden második 

héten rendhagyó osztályfő-

nöki órák keretében a bűn-

megelőzés terén speciális  

ismereteket sajátítanak el. 

Az órákat két szakember 

együttesen vezeti tanítási 

időben  a pedagógiában 

ismert játékos módszerek-

kel a gyermekek nagy ér-

deklődésére. Ennek célja a 

sokoldalú tájékoztatás, ta-

nácsadás, a különféle prob-

lémák közös megoldása.  

Ezek során a gyakorlott 

szakemberek alternatív 

módszerekkel segítik a ta-

nulókat, hogy áldozatokká 

vagy elkövetőkké ne válhas-

sanak. A tanulók szeptem-

bertől többek között megis-

merkedhettek a helyes köz-

lekedéssel, a polgárőrség 

tevékenységével és a rend-

őrség bűnmegelőző munká-

jával is. 

Dr. Juhász Zoltán alezre-

dest, a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság Bűn-

megelőzési Osztályának  

vezetőjét minden alkalom-

mal nagy izgalommal várták 

a gyerekek. 

Szeretnék egy rövid epizód-

dal ízelítőt adni a 6/D osz-

tály óráiból, amelyet az AVP 

Hungary Közhasznú Egyesü-

let részéről Szabóné Szil-

ágyi Zsuzsa szakpszicholó-

gus és Dr. Juhász Zoltán 

együttesen tartott. Az egyik 

órán a tanúskodással kap-

csolatban alezredes úr 

olyan mindennapos példá-

kat mutatott be a gyerekek-

nek, amelyek bármikor 

megtörténhetnek velük is.  

Ezután folytatták a múltkor 

elkezdett témát: "Fel kell-e 

vennünk a kesztyűt minden-

képpen bizonyos konfliktus-

helyzetben?" A fiúk és a 

lányok teljesen másképpen 

látták a kérdéskört. 

A beszélgetés közepette 

megérkezett az osztályfő-

nök, aki mindenképpen 

szerette volna tisztázni a 

gyerekekkel az óraközi szü-

netben történt 2 osztály 

néhány tagja közti konflik-

tust, illetve kideríteni, hogy 

mi is történt valójában. 

Így a rendhagyó osztályfőnö-

ki óra második részére ter-

vezett jelenet helyett az élet 

Civilizáció 
RENDHAGYÓ OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK A 

BŰNMEGELŐZÉS JEGYÉBEN 

maga hozta a helyzetet, hisz 

a szünetben történtek elem-

zése máris bizonyította az 

osztálynak, hogy a tanúk 

egészen eltérően emlékez-

nek a történtekre, arra, hogy 

hogyan kezdődött, ki- mit 

mondott és mit tett, és ab-

ban sem volt egyetértés, 

hogy hogyan is történt a 

konfliktus kialakulása, folya-

mata stb. 

A 18 hónapos pályázati idő-

szak alatt és segítségével 

lehetőséget kapott 90 tanuló 

arra, hogy bűnmegelőzés 

szempontjából tudástárát 

sokoldalúan bővítse, miköz-

ben szókincsük, magabiztos-

ságuk, és önismeretük nő, 

attitűdjük fejlődik. 

Szabó Katalin 
  

A "Nyitott szem, nyitott szív – 

a Berettyóújfalui Kistérség 

bűnmegelőzési program-

ja" (TÁMOP–5.6.1.B-12/2-

2012-0244) projekt az Euró-

pai Unió és Magyar Állam 

támogatásával, az Európai 

Szociális Alap társfinanszíro-

zásával valósul meg. 

A mindennapi konfliktusok 

velünk vannak már az iskolás 

gyerekek között is. Ennek 

megelőzése kiemelten fontos 

az egészséges testi és szel-

lemi fejlődés érdekében. 

AVP Hungary 
Közhasznú Egyesület 

 
4029 Debrecen, Lórántffy 

utca 16. 
 

Tel: 52/311-9401 
 

E-mail: 
avp.hungary@freemail.hu 
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II. évfolyam, 12. szám  

Mik az élet apró örömei? 

Tudjuk ezeket, figyelünk 

rájuk? Talán igen, talán 

nem... 

Egy azonban biztos: nin-

csen olyan vitamin, vagy 

patikában kapható gyógy-

szer, mely természeteseb-

ben növelné az immunrend-

szer eredményes működé-

sét, mint az öröm érzése.  

Az öröm egyike a hat embe-

ri alapérzelemnek, amit a 

világon minden ember 

ugyanúgy fejez ki és hason-

lóan pozitív érzésnek ítéli 

meg.  

Az öröm tehát erősíti az im-

munrendszert, a közösen 

átélt örömteli események 

erősítik a pozitív érzéseinket 

másokhoz. Érzéseink meg-

határozzák viselkedésünket, 

magatartásunkat. Örömteli 

lelki állapotban kedvezőbb-

nek ítéljük meg a környeze-

tünket, könnyebben megbir-

kózunk a stresszel és alkal-

mazkodóképességünk is nő.  

Ha ismerjük életünk apró 

ö r ö m e i t  s o k  k i s 

„örömcsomagot” készíthe-

tünk belőle magunknak, 

amely útravalónk lesz a min-

dennapokban. Tudatosítsuk 

magunkban, hogy mikor és 

milyen örömök érnek ben-

nünket egy nap során. Ké-

szítsünk egy listát belőle, 

hogy valóban felismerjük 

őket. 

Kérjük meg barátunkat, 

gyermekünket vagy házas-

társunkat készítsék el a 

saját örömlistájukat. Mások 

örömlistái pedig így, kará-

csony közeledtével, sok 

ötlettel szolgálhatnak, ha 

éppen tanácstalanok len-

nénk az ajándékokkal kap-

csolatosan. 

LELKI TÁPLÁLÉKAINK 

AZ APRÓ ÖRÖMÖK 

Töltse ki az üres négyzeteket számjegyekkel (1-től 9-ig) 
úgy, hogy egy sorban, oszlopban és a nagyobb (3×3-as) 

négyzetben egy szám csak egyszer forduljon elő! 

 3   8 7 5   

  4     3 8 

  6 4      

4 2 9   5  1 3 

  8  9  7   

7 1  3   9 6 4 

     2 4   

2 8     6   

  7 8 6   9  

Listára fel, 50 napi örömig 

meg se álljunk!  

Rády Eszter Andrea 

pszichológus 

A „HARMÓNIA” (TÁMOP–

6.1.2-11/2-2012-1462) 

projekt az Európai Unió és 

Magyar Állam támogatásá-

val, az Európai Szociális 

Alap társfinanszírozásával 

valósul meg. 

Egészség 

Norvég program a nők helyzetének javításáért 
 

A JÓ-LÉT Közhasznú Alapítvány "Nóra-háló" projektje orszá-
gos tanácsadó hálózata által a nőket kívánja visszasegíteni a 
munka világába, miközben tematikus rendezvényekkel a nők 
társadalmi szerepeire is felhívja a figyelmet. Hajdú-Bihar me-
gyében a debreceni CSAT Egyesület és a Lépéselőny Köz-

hasznú Egyesület kapcsolódik be aktívan a hálózatba. 
 

A nők elleni erőszak világnapján rendhagyó színházi előadás ke-
retében mutatták be Dario Fo, Nobel-díjas író és felesége, Franca 
Rame színésznő, politikus „A magányos asszony” című monodrá-
máját, amelynek főszereplője a folytonos magánéleti zaklatás és 
kilátástalanság következtében tébolyult tettre szánja el magát. Az 

erőszak nemcsak tettlegességgel jelentkezhet, hanem szóbeli 
attrocitásokkal, lelki terrorral egyaránt. A legnagyobb probléma az, 
hogy a nők "elfogadják" a kialakult helyzetet, természetesnek vélik 
egy idő után azt. Az ilyen élethelyzetek felismerése a társadalom 
feladata, amely Norvégiában kontroll alatt tartja a nők és családok 
elleni erőszakot – emelte ki Margunn Bjornholt társadalomkutató. 

 

További információ a projektről a szervezet honlapján: 
www.jol-let.com 
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DEBRECENI FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 

4026 Debrecen, Csap utca 36. 

Tel/fax: 52/321-666 

foglalkoztatasikozpont@gmail.com 

www.lepeselony.com 

Ügyfélfogadás álláskeresőknek: 

Kedden és csütörtökön 9-12-ig 

SZIVÁRVÁNYHÁZ 

KOMPLEX INFORMÁCIÓS ÉS 

RE-INTEGRÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ HÁZ 

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 

Lépéselőny Egyesület 

FOGYATLKKAL ÉLŐK HETE HAJDÚSZOBOSZLÓN Civilizációs 

A Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzata által kiírt a 

„Hősök terein – város és 

kultúr központ revitalizáció 

Hajdúszoboszlón” című 

város rehabilitációs projekt 

keretében az Életerő Egye-

sület REHAB/6464-7 jelű 

„Együtt könnyebb – Fogya-

tékkal élők hete Hajdúszo-

boszlón” elnevezésű mini-

projektet valósított meg. 

Rendezvényünk céljául 

tűztük ki, hogy segítsük a 

fogyatékkal élő és a meg-

változott munkaképességű 

emberek társadalmi elfo-

gadottságát, az irányukba 

megnyilvánuló tolerancia 

növelését valamint a hát-

rányos megkülönbözteté-

sek csökkentését.  

Ennek érdekében több 

szálon indítottuk el a mun-

kánkat, hogy tevékenysé-

günkkel minél több ember 

tudjunk megszólítani és 

minél szélesebb társadal-

mi rétegekhez tudjunk 

eljutni. Szerettük volna rá-

irányítani figyelmüket e 

meglévő, valós társadalmi 

problémára és megnyerni 

őket az együttműködésre, 

segítségnyújtásra. 

2013. szeptember 15. és 

november 4. közötti tevé-

kenységeink: 

„Miben más? Így látom a 

fogyatékkal élőket” címmel 

rajzpályázatot hirdettünk 

meg a hajdúszoboszlói álta-

lános iskolás diákok részé-

re szeptember hónapban. A 

diákok összesen 36 db 

festményt és rajzot küldtek 

be az egyesületünkhöz. 

A három tagú szakmai zsűri 

értékelése alapján hét alko-

tást minősített kiválónak. A 

képek az év végéig a hajdú-

szoboszlói TESCO áruház-

ban a lesznek kiállítva, 

majd 2014-ben Debrecen-

ben Fehér Bot Alapítvány 

székházában kerülnek be-

mutatásra. 

12 fő megváltozott munka-

képességű személy számára 

4 napos „Álláskeresési Tré-

ninget” szerveztünk, amelyet 

a debreceni Lépéselőny Köz-

hasznú Egyesület munkatár-

sai tartottak. A Hungarospa 

Zrt., a TESCO Global Zrt., a 

Hotel Béke, a Hotel Aqua 

Sol, a Hotel Silver, a 

Mobilsped Kft. Is érdeklő-

dést mutatott megváltozott 

munkaképességű személyek 

foglalkoztatása iránt. 

„Együtt könnyebb- Fogyaték-

kal élők hete Hajdúszobosz-

lón” című programunk záró 

rendezvénye 2013. novem-

ber 4-én 9-12 óráig volt a 

Bocskai rendezvényközpont-

ban, amelyre meghívtuk Dr. 

Sóvágó László polgármester 

urat is. Berényiné Szilaj Ilona 

igazgató asszony a Kovács 

Máté Művelődési Központ 

nevében köszöntötte a meg-

jelent vendégeket. Ezt köve-

tően a megváltozott munka-

képességű és fogyatékos 

emberek elfogadottságáról, 

elhelyezkedési esélyeikről 

hangzottak el előadások. 

 

Makláry Zoltán, az Életerő 

Egyesület elnöke bemutatta 

a szervezet településen vég-

zett eddigi tevékenységét, 

majd Huri Beáta, a Lépés-

előny Közhasznú Egyesület 

elnöke előadásában ismer-

tette a megváltozott munka-

képességű és fogyatékos 

személyek magyarországi 

helyzetét, lehetőségeit és a 

munkába helyezésük lehet-

séges alternatíváit. 

Ezután következett a nap 

díszvendégének a szolidari-

tás nagykövetének Orsós 

Zsolt para-olimpikon életpá-

lyájának megható és szív-

szorító előadása, majd Lakó 

Sándor vak énekes-gitáros 

és a debreceni gyengén 

látók ütő együttesének szín-

vonalas műsora. A kulturális 

programot követően került 

sor a „Miben más ? – Így 

látom a fogyatékkal élőket” 

című rajzpályázat eredmé-

nyének kihirdetésére, a díja-

zásra,  illetve az 

„Álláskeresési tréninget” 

végzett 12 fő részére a ta-

núsítványok átadására. 

Makláry Zoltán 

elnök 


