
Farsang – ezt a szót hallva 
mindenki először az álarcos 
vagy maskarába bújt embe-
rekre gondol. Az időszak 
vízkereszttől hamvazószer-
dáig tart. Mára már rengeteg 
minta van, hogy milyen álru-
hába is bújjunk, de a farsan-
gi bál varázsa és hagyomá-
nya még így is fennmaradt. A 
szó német eredetű, jelenté-
se: fecsegni, fantáziálni, paj-
kosságot űzni. A farsang a 
tavaszvárás pogánykori, igen 
változatos képet mutató ün-
nepeiből nőtt ki, gyakorlati-
lag zajos mulatozás, az ad-
vent zárása. Ősi örömünnep, 
gyökerei régre nyúlnak visz-
sza: a hosszú tél sötét napja-

it, a hideget jelmezes karne-
váli felvonulással igyekeztek 
elűzni. Ilyen neves esemény 
többek között a velencei vagy 
a riói karnevál. 

Régi népszokásokat hazánk-
ban is felelevenítenek, mint 
például a mohácsi busójárás. 
Bálok, álarcos vigasságok, 
vidám összejövetelek jelzik a 
tél búcsúztatását. Ebben a 
farsangi ünneplésben a gye-
rekek is részt vesznek, együtt 
emlékeznek meg e jeles idő-
szakról az óvodákban, isko-
lákban: jelmezekbe öltöznek, 
mindenki az lehet, ami sze-
retne és vidám tánc, evés-
ivás jelzi jókedvüket. 
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Jellegzetes farsangi süte-
mény a fánk, ami terítékre 
kerül: lehet ízes, krémes, de 
egy biztos— MINDIG FINOM! 

Majd végre eljön a nap, itt a 
farsang, kezdődik a mulat-
ság! Reggel a szülők behoz-
zák a jelmezeket, kellékeket 
és az ”utasításokat”, mit ho-
gyan tűzzünk, csatoljunk. 
Emellett nagy tálcákon hoz-
zák a fánkot. A csoportszobát 
bálteremmé varázsoljuk és 
amíg a gyerekek megreggeliz-
nek, a dajka nénik előkészítik 
a büfét. A jelmezesek sorra 
bemutatkoznak mindenkinek 
taps jár. A felnőttek maskará-
it mindig nagy ováció fogadja: 
boszinak, medveanyónak 
öltözve sikert aratunk mi is. 
Azután kezdődhet a tánc, 
folyamatos sütizés, szörpivás, 
mulatozás, mondókázás. 

Valahogy ilyen egy ideális 
farsangi mulatság gyerekek-
kel az oviban és suliban, de 
ne féljünk a közösségi ren-
dezvényektől sem, amelyek a 
hagyományok ápolásra szol-
gálnak. 

Hegedűs Pálné, Jutka   

MEGJELENIKMEGJELENIKMEGJELENIKMEGJELENIK    
HAVONTAHAVONTAHAVONTAHAVONTA    

Keresse kiadványunkatKeresse kiadványunkatKeresse kiadványunkatKeresse kiadványunkat    
a megye városaibana megye városaibana megye városaibana megye városaiban    

a terjesztési pontokon!a terjesztési pontokon!a terjesztési pontokon!a terjesztési pontokon!    
    

Elérhető az interneten a Elérhető az interneten a Elérhető az interneten a Elérhető az interneten a 
www.lepeselony.com  

weboldalon és a weboldalon és a weboldalon és a weboldalon és a 
FacebookFacebookFacebookFacebook----on is!on is!on is!on is!    
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AGORA   
TERET AD 

ÁlláspontÁlláspontÁlláspontÁlláspont    A KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS LEHETŐSÉGEI ÉS VESZÉLYEIA KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS LEHETŐSÉGEI ÉS VESZÉLYEIA KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS LEHETŐSÉGEI ÉS VESZÉLYEIA KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS LEHETŐSÉGEI ÉS VESZÉLYEI    

Nehéz megjósolni a válság Nehéz megjósolni a válság Nehéz megjósolni a válság Nehéz megjósolni a válság 
hosszabb távú hatásait, de hosszabb távú hatásait, de hosszabb távú hatásait, de hosszabb távú hatásait, de 
az bizonyosnak tűnik, hogy az bizonyosnak tűnik, hogy az bizonyosnak tűnik, hogy az bizonyosnak tűnik, hogy 
a munkaerő áramlásának a munkaerő áramlásának a munkaerő áramlásának a munkaerő áramlásának 
mértéke és iránya változni mértéke és iránya változni mértéke és iránya változni mértéke és iránya változni 
fog a jövőben.fog a jövőben.fog a jövőben.fog a jövőben.    

A nyugati államokban is 
fokozódik a verseny a mun-
kahelyekért, és a külföldi 
munkavállalókat mindig 
könnyebb leépíteni, mint a 
helyieket, miközben szigo-
rodik a szabályozás is. Min-
dez nehezíti a külföldi mun-
kavállalást. 

A Külügyminisztérium újból 
felhívja a figyelmet, hogy 
fokozott óvatossággal járjon 
el bárki, ha külföldön akar 
munkát vállalni. A körülte-
kintést az indokolja, hogy az 
utóbbi időben főként Nagy-
Britanniában és Írország-
ban, valamint a skandináv 
államokban nőtt azoknak a 
száma, akik bajba kerültek, 

legyen náluk továbbá annyi 
pénz, amennyi a hazajutás-
hoz szükséges, A külföldi 
munkavállalásnak nem 
csak jó oldalai vannak, de 
számos veszélyt is rejthet-
nek, ha valaki meggondolat-
lanul, felkészületlenül vág 
bele. Lehet, hogy sokan úgy 
gondolják, hogy tudják mi-
lyen veszélyek várnak rájuk, 
a gyakorlat azonban azt 
mutatja, hogy nem árt fog-
lalkozni a témával. 

A statisztikák szerint ugya-
nis havonta mintegy ötven 
ember esik a hamis, illetve 
csalfa álláshirdetések áldo-
zatául. Az elődleges veszély-
forrás, ha bedőlünk a túl 
jónak tűnő ajánlatoknak. Az 
illegális munkavégzés Ma-
gyarországon sem veszély-
telen vállalkozás, külföldön 
viszont az itthoninál súlyo-
sabb következményekkel 

járhat. Az illegális munkavég-
zés pénzbüntetéssel, kiuta-
zással, évekre szóló beutazá-
si tilalommal, de akár börtön-
nel is járhat. Sok helyen talál-
kozhatunk fiatal lányoknak 
adott országba, elvették az 
iratait és prostitúcióra kény-
szerítették. A csalók jellemző 
módszere, hogy legtöbbször 
olyan régiókban terjesztik a 
csábító álláshirdetéseket, 
ahol magas a munkanélküli-
ség. 

A külföldi munka és élet so-
rán ugyanakkor új kultúrá-
kat, nyelveket ismer meg az 
ember, mely tapasztalatok 
egy életre szóló élményt je-
lentenek. Miután kipróbálja a 
külföldi életet, kinyílik a világ, 
kitágul az életszemlélet, és 
többé semmi sem lesz lehe-
tetlen. 

Farkas Krisztina 

ÁlláspontÁlláspontÁlláspontÁlláspont    AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓLAZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓLAZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓLAZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL    

Mi is az a közösségi szolgá-Mi is az a közösségi szolgá-Mi is az a közösségi szolgá-Mi is az a közösségi szolgá-
lat? Kinek mi jut eszébe?lat? Kinek mi jut eszébe?lat? Kinek mi jut eszébe?lat? Kinek mi jut eszébe?    

Nekem személy szerint nem 
sok minden, talán megkoc-
káztatnám, és a közmunká-
ra gondolnék legelőször és 
biztos vagyok benne, rajtam 
kívül még vannak néhá-
nyan, akik így tennének, de 
nem erről van szó.  

A közösségi szolgálat közösségi szolgálat közösségi szolgálat közösségi szolgálat szoci-
ális, környezetvédelmi, a 
tanuló helyi közösségének 
javát szolgáló, szervezett 
keretek között folytatott, 
anyagi érdektől független, 
egyéni vagy csoportos tevé-
kenység és annak pedagó-
giai feldolgozását jelenti. Ez 
lehet egészségügyi, szociá-
lis és jótékonysági, oktatási, 
kulturális és közösségi, kör-
nyezet- és természetvédele-

mi, katasztrófavédelmi, óvo-
dás korú, sajátos nevelési 
igényű gyermekekkel, tanu-
lókkal, idős emberekkel 
közös sport- és szabadidős 
területen folytatott tevé-
kenység. – ismerteti a köz-
nevelési törvény. 

Ez minden olyan nappali Ez minden olyan nappali Ez minden olyan nappali Ez minden olyan nappali 
tagozatos diáknak kötelező, tagozatos diáknak kötelező, tagozatos diáknak kötelező, tagozatos diáknak kötelező, 
aki 2016aki 2016aki 2016aki 2016----től tesz érettségi től tesz érettségi től tesz érettségi től tesz érettségi 
vizsgát.vizsgát.vizsgát.vizsgát.    

Az 50 órányi 50 órányi 50 órányi 50 órányi közösségi szol-
gálat alapja a diákok korá-
hoz és általános előismeret-
éhez igazodó, külön képzett-
ség és végzettség nélküli, az 
egyéni képességeihez igazo-
dó feladatvégzés. Tehát 
ezek szerint bármilyen kö-
zépiskolai diák független 
tanulmányaitól, tudásától 
végezhet. 

Társadalmi szervezeteknél 
(egyesületek, alapítványok), 
szociális és egészségügyi 
intézményekben (idősek ott-
hona, családsegítő szolgálat 
stb.), ifjúsági és kulturális 
szervezeteknél, önkormány-
z a t i  i n t é z m é n y e k b e n 
(könyvtárak, művelődési há-
zak stb.) lehet ezt teljesíteni. 

Az iskoláknak mindenképpen 
együttműködési megállapo-együttműködési megállapo-együttműködési megállapo-együttműködési megállapo-
dást dást dást dást kell kötniük a tanulók 
által választott intézménnyel. 
A diákok az elvégzett tevé-
kenységről naplót vezetnek, 
majd a fogadó intézménytől 
hiteles igazolást kapnak. 

Kérdésekkel forduljanak bi-
zalommal hozzám! 

Zakor Emese 

 
 
 
 

CEIPES Hungary 

Egyesület 

4028 Debrecen, 

Nyíl utca 97. 

Álláskeresők részére speci-
ális tanácsadás minden 

kedden és csütörtökön 13-
17 óra között 

Nemzetközi és hazai ön-
kéntesség, képzések 

Elérhetőségek: 

Telefon: 52/249-543, 

info@hungary.ceipes.org 

Iskolai közösségi szolgálat a Iskolai közösségi szolgálat a Iskolai közösségi szolgálat a Iskolai közösségi szolgálat a 
hajdúsámsonihajdúsámsonihajdúsámsonihajdúsámsoni    

    
SZIVÁRVÁNYHÁZBANSZIVÁRVÁNYHÁZBANSZIVÁRVÁNYHÁZBANSZIVÁRVÁNYHÁZBAN    

    
♦ tanulószoba (általános tanulószoba (általános tanulószoba (általános tanulószoba (általános 

iskolások korrepetálása)iskolások korrepetálása)iskolások korrepetálása)iskolások korrepetálása)    
♦ szociális támogatás idő-szociális támogatás idő-szociális támogatás idő-szociális támogatás idő-

sek számárasek számárasek számárasek számára    
♦ közösségi rendezvény-közösségi rendezvény-közösségi rendezvény-közösségi rendezvény-

szervezésszervezésszervezésszervezés    
    
Bővebb információ kérhető:Bővebb információ kérhető:Bővebb információ kérhető:Bővebb információ kérhető:    
    

Zakor EmeseZakor EmeseZakor EmeseZakor Emese    
52/64052/64052/64052/640----736736736736    
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ÜNNEPÉLYES PROJEKTNYITÓ ÜNNEPÉLYES PROJEKTNYITÓ ÜNNEPÉLYES PROJEKTNYITÓ ÜNNEPÉLYES PROJEKTNYITÓ 
RENDEZVÉNYÜNK BESZÁMOLÓJARENDEZVÉNYÜNK BESZÁMOLÓJARENDEZVÉNYÜNK BESZÁMOLÓJARENDEZVÉNYÜNK BESZÁMOLÓJA    

Középpontban a megválto-Középpontban a megválto-Középpontban a megválto-Középpontban a megválto-
zott munkaképességű sze-zott munkaképességű sze-zott munkaképességű sze-zott munkaképességű sze-
mélyek szakmai és mentá-mélyek szakmai és mentá-mélyek szakmai és mentá-mélyek szakmai és mentá-
lis fejlesztése, felkészíté-lis fejlesztése, felkészíté-lis fejlesztése, felkészíté-lis fejlesztése, felkészíté-
sük a munkaerősük a munkaerősük a munkaerősük a munkaerő----piaci érvé-piaci érvé-piaci érvé-piaci érvé-
nyesülésre.nyesülésre.nyesülésre.nyesülésre.    

A fenti célokat kívánja elér-
ni a Lépéselőny Közhasznú 
Egyesület 2013. június 1-
jével indult „Újra a pályán” 
projektje, amelynek ünne-ünne-ünne-ünne-
pélyes megnyitó rendezvé-pélyes megnyitó rendezvé-pélyes megnyitó rendezvé-pélyes megnyitó rendezvé-
nyére 2013. december 5nyére 2013. december 5nyére 2013. december 5nyére 2013. december 5----
én én én én került sor a debreceni 
Viktória Étteremben.Viktória Étteremben.Viktória Étteremben.Viktória Étteremben. 

Elsőként Huri Beáta, Huri Beáta, Huri Beáta, Huri Beáta, az 
egyesület elnöke mutatta 
be a projekt célját és főbb 
célkitűzéseit, majd Dávid Dávid Dávid Dávid 
István,István,István,István, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma Szoci-

ális és Családügyért Felelős 
Államtitkárságának Foglal-
koztatási Rehabilitációs 
Főosztályvezetője tartott 
előadást a foglalkoztatást 
érintő főbb kérdésekről. 

Zalabai Péterné (Bárkány Zalabai Péterné (Bárkány Zalabai Péterné (Bárkány Zalabai Péterné (Bárkány 
Ágnes),Ágnes),Ágnes),Ágnes), a MOTIVÁCIÓ Moz-
gássérülteket Segítő Ki-
emelten Közhasznú Alapít-
vány fejlesztési igazgatója 
vázolta a hazai rehabilitáci-
ós foglalkoztatás jelenét és 
közelmúltját. Ezt követően 
Boros Attila, Boros Attila, Boros Attila, Boros Attila, az Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal osztályvezetője is-
mertette a 2014. évi támo-
gatási rendszert. Fehér Ildi-Fehér Ildi-Fehér Ildi-Fehér Ildi-
kó,kó,kó,kó, a Fogyatékos Szemé-
lyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. 
szakmai vezetője tartott elő-
adást a megváltozott mun-
kaképességű személyek 
elhelyezkedését elősegítő 
fejlesztési igényekről, projek-
tekről. 

Gerzsényi Ágnes, Gerzsényi Ágnes, Gerzsényi Ágnes, Gerzsényi Ágnes, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium Fog-
lalkoztatási Programok Fő-
osztálya, Tervezési és Moni-
toring Osztályának tervezési 
referense tért ki a 2014-
2020-as ciklus foglalkozta-
tást érintő prioritásaira, ezu-
tán Glantné Nagy Katalin, Glantné Nagy Katalin, Glantné Nagy Katalin, Glantné Nagy Katalin, a 
PIREHAB Nonprofit Kft. Kép-
zési és oktatási főosztályve-
zetője mutatta be a megvál-
tozott munkaképességűek 
foglalkoztatásának előnyeit 
a gyakorlatban. 

Az ebédszünetet követően 
szekcióbeszélgetések kere-

tében kerültek megválaszo-
lásra különféle szakmai 
kérdések Rády Eszter And-Rády Eszter And-Rády Eszter And-Rády Eszter And-
rea,rea,rea,rea, terápiás munkatárs, 
pszichológus (Lépéselőny 
Közhasznú Egyesület) és 
Zalabai Péterné  (Bárkány Zalabai Péterné  (Bárkány Zalabai Péterné  (Bárkány Zalabai Péterné  (Bárkány 
Ágnes) Ágnes) Ágnes) Ágnes) moderátori tevé-
kenysége mellett. 

Király László 

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. 

CivilizációCivilizációCivilizációCivilizáció    
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A karácsony ma már sajnos A karácsony ma már sajnos A karácsony ma már sajnos A karácsony ma már sajnos 
nem a szeretet ünnepéről, nem a szeretet ünnepéről, nem a szeretet ünnepéről, nem a szeretet ünnepéről, 
a családról és a meghittség-a családról és a meghittség-a családról és a meghittség-a családról és a meghittség-
ről szól. Ellenben akad még ről szól. Ellenben akad még ről szól. Ellenben akad még ről szól. Ellenben akad még 
hely, ahol méltóan köszön-hely, ahol méltóan köszön-hely, ahol méltóan köszön-hely, ahol méltóan köszön-
tik az emberek a téli ünnep-tik az emberek a téli ünnep-tik az emberek a téli ünnep-tik az emberek a téli ünnep-
kör fénypontját, EGYÜTT.kör fénypontját, EGYÜTT.kör fénypontját, EGYÜTT.kör fénypontját, EGYÜTT.    

Manapság ha valaki a kará-
csonyt hozza szóba, min-
denki a fejét fogja, és azon 
töri, hogy mit is kellene ven-
ni ajándékba a családnak, 
rokonságnak, mekkora le-
gyen az értéke, hogy mi 
tűnjünk a legbőkezűbbnek. 
Mindenki rohan, hisz ebből 
áll ma már a világ. Senki 
sem figyel már arra a cso-
dára, ami a karácsony való-
di szépségét jelenti. 

Hatalmas meglepetés volt 
számomra, amit Hajdúsám-
sonban, a Szivárványház-Szivárványház-Szivárványház-Szivárványház-
banbanbanban tapasztaltam. Most 
kezdtem el dolgozni itt így 
beleláttam egy kicsit a Ka-Ka-Ka-Ka-
rácsonyi Ünnepség rácsonyi Ünnepség rácsonyi Ünnepség rácsonyi Ünnepség szerve-
zésébe, illetve magam is 
részt vehettem annak lebo-
nyolításában. A dolgozók 
hatalmas szeretettel, oda-

adással tevékenykedtek az 
ünnepségért, hogy minden 
a legjobban menjen. 

Az ünnepséget az intéz-az intéz-az intéz-az intéz-
ményvezető köszöntője ményvezető köszöntője ményvezető köszöntője ményvezető köszöntője indí-
totta. II. Rákóczi Ferenc II. Rákóczi Ferenc II. Rákóczi Ferenc II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és Alapfokú Általános Iskola és Alapfokú Általános Iskola és Alapfokú Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti IskolaMűvészeti IskolaMűvészeti IskolaMűvészeti Iskola, majd ezt 
követően a tanulói adtak 
elő egy műsort, mely min-
denki számára megható 
volt. Csodálatos kedvesség-
gel, szeretettel kápráztatták 
el a vendégeket, szem nem 
maradt szárazon. A szeretet 
gyertyalángját adták át ne-
künk felnőtteknek, hogy mi 
is őrizzük meg gyermekko-
runk tisztaságát, melegsé-
gét, emberségét. 

Fegyelmezett és csupa szív 
gyerekek voltak. A szeretet 
gyertyalángját a gyerekek 
gyújtották meg és adták át 
a vendégeknek, illetve a 
dolgozóknak. A karácsonyi 
ünnepség előtt meghirde-
tett rajzpályázat rajzpályázat rajzpályázat rajzpályázat (témája: 
Téli ünnepkör) eredményhir-
detésére került sor, majd a 
rajzokból kiállítást kiállítást kiállítást kiállítást rendez-

Szivárványház Szivárványház Szivárványház Szivárványház     
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG A KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG A KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG A KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG A 

SZIVÁRVÁNYHÁZBANSZIVÁRVÁNYHÁZBANSZIVÁRVÁNYHÁZBANSZIVÁRVÁNYHÁZBAN    

tünk. A díjazottaknak édes-
séggel és apró ajándékokkal 
kedveskedtünk, majd a kö-
zös éneklés után elengedtük 
a diákokat és tovább folyta-
tódott az ünnepség. Ünnepi 
jókívánságok következtek az 
elkövetkezendő évre, köszö-
netnyilvánítás a helyi boltok-
nak, vállalkozóknak adomá-
nyaikért. Mindezt szeretet-
vendégség zárt. 

Köszönöm, hogy én is része-Köszönöm, hogy én is része-Köszönöm, hogy én is része-Köszönöm, hogy én is része-
se lehettem ennek a csodá-se lehettem ennek a csodá-se lehettem ennek a csodá-se lehettem ennek a csodá-
nak, mely a szeretetről, az nak, mely a szeretetről, az nak, mely a szeretetről, az nak, mely a szeretetről, az 
emberi jóságról és az egy-emberi jóságról és az egy-emberi jóságról és az egy-emberi jóságról és az egy-
más segítéséről szólt!más segítéséről szólt!más segítéséről szólt!más segítéséről szólt!    

Zakor Emese 
  

A „CSKSZ – Program a helyi 
családok, közösségek és 
szolgáltatások modernizáció-
jáért” (TÁMOP–5.5.1.B-11/2-
2011-0277)  projekt az Euró-
pai Unió támogatásával, a 
Magyar Állam és az Európai 
Szociális Alap társfinanszíro-

HAJDÚSÁMSON 
Kossuth út 43. 

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 

A Szivárványházban kü-
lönféle családi rendezvé-
nyeken vehetnek részt a 
település lakói és minden 
érdeklődő. Folyamatosan 
fogadunk adományokat 
(ruhák, élelmiszerek, 
használati cikkek), ame-
lyekkel a rászorulók élet-
helyzetét kívánjuk javíta-
ni. Köszönjük mindenki-
nek az adományát! Külö-
nösen a Gyalog Gyalog Gyalog Gyalog     A n d r á s A n d r á s A n d r á s A n d r á s 
által felajánlott monitort. 
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III. évfolyam, 1. szám  

A debreceni BIT Egyesület A debreceni BIT Egyesület A debreceni BIT Egyesület A debreceni BIT Egyesület 
évek óta arra törekszik, évek óta arra törekszik, évek óta arra törekszik, évek óta arra törekszik, 
hogy csökkentse az egyes hogy csökkentse az egyes hogy csökkentse az egyes hogy csökkentse az egyes 
társadalmi csoportok közöt-társadalmi csoportok közöt-társadalmi csoportok közöt-társadalmi csoportok közöt-
ti ellentéteket. Két aktuális ti ellentéteket. Két aktuális ti ellentéteket. Két aktuális ti ellentéteket. Két aktuális 
projektje a fiatalok segíté-projektje a fiatalok segíté-projektje a fiatalok segíté-projektje a fiatalok segíté-
sére fókuszál.sére fókuszál.sére fókuszál.sére fókuszál.    

A „Csodabogarak” „Csodabogarak” „Csodabogarak” „Csodabogarak” 2012 
februárjában indult és 
2014 januárjában véget 
érő projekt 200 fiatal rész-200 fiatal rész-200 fiatal rész-200 fiatal rész-
vételével vételével vételével vételével és további több 
száz érintett bevonásával 
megvalósuló ifjúsági prog-
ramsorozat, klubokkal, ren-
dezvényekkel és táborokkal 
színesítve. A bevont fiatalok 
betekinthetnek a média betekinthetnek a média betekinthetnek a média betekinthetnek a média 
világába, világába, világába, világába, kipróbálhatják 
magukat az újságírásban, 
filmkészítésben, fotózás-
ban, rádiózásban is. Min-
dezt képzett és tapasztalt 
szakemberek bevonásával.  

Programjaink résztvevői 
többnyire olyan hátrányos hátrányos hátrányos hátrányos 
helyzetű fiatalok, helyzetű fiatalok, helyzetű fiatalok, helyzetű fiatalok, akik hely-
zetükből adódóan korláto-
zottan jutnának hozzá a 
klubokon használható mé-

dia eszközökhöz, valamint 
vehetnének részt ingyene-
sen működő programokon, 
táborokon. Hangsúlyozzuk, 
hogy programunk a fiatalok 
számára szociális helyzettől 
független. 

A program során folyamato-
san igénybe vehető pályavá-pályavá-pályavá-pályavá-
lasztási tanácsadási szolgál-lasztási tanácsadási szolgál-lasztási tanácsadási szolgál-lasztási tanácsadási szolgál-
tatás.tatás.tatás.tatás. Csodabogaraink rend-
szeres részt vevői és szerep-
lői is a BIT Egyesület által 
működtetett Freedom Kö-
zösségi Ház rendezvényei-
nek. 

Így került sor idén is a 
Freedom Közösségi házban Freedom Közösségi házban Freedom Közösségi házban Freedom Közösségi házban 
2013. december 62013. december 62013. december 62013. december 6----án án án án meg-
rendezett adventi ünnepség-adventi ünnepség-adventi ünnepség-adventi ünnepség-
re. December 14re. December 14re. December 14re. December 14----én én én én volt a 
„Csodabogarak” és a 
„Fakutya-Tanoda” projektek 
karácsonyi rendezvénye karácsonyi rendezvénye karácsonyi rendezvénye karácsonyi rendezvénye 
illetve december 21december 21december 21december 21----én Tég-én Tég-én Tég-én Tég-
láskert karácsonyi ünnepsé-láskert karácsonyi ünnepsé-láskert karácsonyi ünnepsé-láskert karácsonyi ünnepsé-
ge, ge, ge, ge, a két projektben részt 
vevő fiatalok aktív részvéte-
lével. 

A „Csodabogarakon” kívül a 
„Fakutya„Fakutya„Fakutya„Fakutya----Tanoda” Tanoda” Tanoda” Tanoda” projekt a 
halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók iskolai 
sikerességét, továbbtanulá-
sát kívánja elősegíteni, ja-
vítva ezáltal esélyeiket a 
munkaerőpiacon való érvé-
nyesülésre és társadalmi 
beilleszkedésre. 

A célcsoport 14141414----15 év kö-15 év kö-15 év kö-15 év kö-
zötti hátrányos helyzetű, zötti hátrányos helyzetű, zötti hátrányos helyzetű, zötti hátrányos helyzetű, 
tanulási, fejlődésbeli nehé-tanulási, fejlődésbeli nehé-tanulási, fejlődésbeli nehé-tanulási, fejlődésbeli nehé-
zségekkel küzdő fiatalok. zségekkel küzdő fiatalok. zségekkel küzdő fiatalok. zségekkel küzdő fiatalok. A 
projekt gerincét a tanodai 
„humán, reál és nyelvi tanu-
lószoba” alkotja. A fiatalok 
magyar és angol nyelvű, 
valamint matematikai fej-
lesztő foglalkozásokon, 
képzéseken vehetnek részt. 
A fejlesztő foglalkozások 
célja, hogy eredményeikben 
40%-os képességjavulást 
érjünk el. 

A tanulószobán kívül szá-
mos program segíti mind 
fizikális, mind mentális ké-
pességeik kibontakozását. 
Részt vehetnek többek kö-

KÖZPONTBAN A FIATALOK SEGÍTÉSEKÖZPONTBAN A FIATALOK SEGÍTÉSEKÖZPONTBAN A FIATALOK SEGÍTÉSEKÖZPONTBAN A FIATALOK SEGÍTÉSE    

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

négyzetben négyzetben négyzetben négyzetben egy szám csak egyszeregy szám csak egyszeregy szám csak egyszeregy szám csak egyszer    forduljon elő!forduljon elő!forduljon elő!forduljon elő!    
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zött pályaorientációs és 
önismereti tréningen vala-
mint a fejlesztő foglalkozá-
sokon túl a sport és a vizuá-
lis fejlesztés is kiemelt sze-
repet kap a programban. 

Információ: 20/773Információ: 20/773Információ: 20/773Információ: 20/773----98989898----58585858    

Tarcali Zsuzsanna 
programszervező 

A „Csodabogarak– Komplex 
Ifjúsági Közösség- és Képes-
s é g f e j l e s z t ő  P r o g -
ram” (TÁMOP–5.2.5/B-
10/2-2010-0062) és a 
„Fakutya-Tanoda – Komplex 
fejlesztőprogram hátrányos 
helyzetű tanulók továbbta-
nulási, munkaerő-piaci esé-
lyeinek növelése érdeké-
ben” (TÁMOP-3.3.9.A-12/2-
2012-0007) projekt az Eu-
rópai Unió és Magyar Állam 
támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg. 

CivilizációCivilizációCivilizációCivilizáció    
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