
Az ünnepi előkészületek, a 

hagyomány szerint már 

hamvazószerdán elindulnak, 

ekkortól kezdődik a negyven 

napos böjt. Ez a fajta lem-

ondás közösségvállalás, 

amely a vallásos em-

bereknek alkalmat ad a hit-

ben való elmélyülésre és 

kiengesztelődésre.  

Főleg falvakon, de nagyobb 

városokban is élnek a húsvé-

ti szokások. Ilyen például a 

tojásfestés, ami elsősorban 

a hölgyek feladata.  

Miért éppen a nyuszi hozza a 

húsvéti tojást? A néprajztu-

dósok szerint a húsvéti nyu-

szi egy véletlen félreértés 

következtében jutott tojás-

osztogató szerepéhez. Ez 

Németországhoz kötődik, 

ahol egyes vidékeken húsvét-

kor gyöngytyúkkal és annak 

tojásával ajándékozták meg 

egymást az emberek. A 

gyöngytyúk német neve 

Haselhuhn. Ezt a szót hozták 

tévesen összefüggésbe a 

nyulat jelentő Hase szóval. 

Így lett tehát a gyöngytyúkból 

nyúl.  

Az elmaradhatatlan locsolko-

dás is a Húsvét fontos része. 

Régebben a fiatal legények 

csapatokban jártak és vízzel 

alaposan megöntözték a lá-

nyokat. A lányok „hálából” 

hímes tojásokat adtak. A hús-

véti locsolóversek sem ma-
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radhattak el: a „Zöld erdőben 

jártam, kék ibolyát láttam…”, 

„Én kis kertész legény va-

gyok, virágokat locsolgatok…” 

örök kedvencek maradnak. A 

locsolkodás extrém válfajai is 

kialakultak, például a lánglo-

vagok a tűzoltó autók víztöm-

lői segítségével élesztik fel a 

hervadozó leányokat. A Lé-

péselőny Egyesületnél bár 

efféle meglepetésre nem 

számíthatnak a hölgyek, de a 

Húsvét megünneplése nem 

maradhat el. Április 18-án a 

Szivárványházban tartanak 

összejövetelt, ahol a résztve-

vő gyerekeket csokival és 

érdekes programokkal várják. 

                           Szabó Noémi 

MEGJELENIK HAVONTA 

 

 
Keresse kiadványunkat a megye városaiban 

a terjesztési pontokon! 
 

Elérhető az interneten 

a www.lepeselony.com weboldalon 

és a Facebook-on is! 
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AGORA   

TERET AD 

Álláspont NEMZETKÖZI PROJEKT A TANULÁSBAN 

AKADÁLYOZOTT FIATALOK ELHELYEZKEDÉSÉÉRT 

Nehéz megbecsülni azok 

számát napjainkban, akik 

valamiféle tanulási nehéz-

séggel küzdenek, s így sze-

retnének érvényesülni a 

munka világában. Az okta-

tásból kilépve ezeket a 

készségeket szinte sehol 

sem vizsgálják, a munka-

adók pedig nem is sejtik, 

hogy figyelembe kellene 

venniük az állásinterjúk 

során. 

„PEOPLE WITH LEARNING 

DISABILITIES IN THE 

LABOUR MARKET” – „A ta-

nulási nehézséggel rendel-

kező fiatalok munkaerő-

piaci esélyeinek növelése 

készségfejlesztéssel és 

értékeléssel” (Leonardo 

Partnership). Ez a címe an-

nak a nemzetközi projekt-

nek, amelynek a debreceni 

CEIPES Hungary Egyesület 

is szerepvállalója. 

A szervezet munkatársai és 

együttműködő szakértői a 

kétéves projekt keretében 

nemzetközi tapasztalatcse-

réken és nemzeti konzultá-

ciókon keresztül jut el a 

készségértékelés és kész-

ségfejlesztés alapjaként 

szolgáló dokumentum elké-

szítéséhez, amely a jövőben 

segítséget nyújt karrier-

tanácsadási munkákban, 

illetve hozzájárul tanulási 

nehézségekkel rendelkező 

fiatalok elhelyezkedési esé-

lyeinek javításához. 

A projektben szakmai támo-

gatást nyújt a Lépéselőny 

Közhasznú Egyesület mun-

katársa, Rády Eszter And-

rea, pszichológus. A 24 hó-

napos időtartamban négy 

nemzetközi mobilitás való-

sul meg: Olaszország, Török-

ország, Csehország és Szlo-

vénia), amelyeknek célja a 

résztvevő országok szakem-

bereinek tapasztalatcseréje 

és konzultációja. 

A CEIPES Hungary Egyesület 

széleskörű együttműködést 

készít elő, a projekt majdani 

eredményeinek magyaror-

szági hasznosítása érdeké-

ben. Állami szervekkel, civil 

szervezetekkel, továbbá a 

régió nagy foglalkoztatóival 

és felsőoktatási intézményei-

vel kíván szorosabb kapcso-

latot kialakítani. Ennek jele, 

hogy a projekt team tagja pl. 

Prém-Bíró Katalin, az IT 

Services Hungary Kft. HR 

vezetője, valamint Glantné 

Nagy Katalin, a PIREHAB 

Nonprofit Kft. Képzési igaz-

gatója is. 

EU Pont 10 ÉVE VAGYUNK AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGA 

Az Európai Unió tagországa-

ként jogok illetnek meg és 

kötelezettségek terhelnek 

minket, de vitathatatlan, 

hogy az elmúlt 10 évben 

hazánk sokat fejlődött mind 

gazdaságilag, mint pedig 

társadalmilag. Az európai 

elvek és szemlélet remélhe-

tőleg lassan a mindenna-

pok részeivé válnak. 

Magyarország hosszas elő-

készületek után csatlako-

zott hivatalosan 2004. má-

jus 1-jén az Európai Unió-

hoz Kelet-Közép-Európa 

további 10 államával együtt 

(Málta, Ciprus, Szlovénia, 

Észtország, Lettország, Lit-

vánia, Lengyelország, Cseh-

ország, Szlovákia). 

Talán mindenkit azok a kér-

dések érdekelnek legin-

kább, hogy mit hozott Ma-

gyarországnak az uniós tag-

ság, milyen kihívásokat, 

lehetőségeket, és ezekkel 

milyen módon tudtunk élni. 

Habár a régóta várt közös 

fizetőeszközt, az eurot még 

nem sikerült bevezetnünk, 

ellenben számos kézzel 

fogható eredményét tudjuk 

felmutatni a tagságnak. 

Ezek a teljesség igénye nél-

kül: az EU-n belül szabadon, 

korlátozás nélkül utazha-

tunk és tartózkodhatunk, 

vállalhatunk munkát, meg-

szűntek a határellenőrzések 

és nincsen vám sem; az EU 

2004-től (de gyakorlatilag 

már a 2000-res évek elejé-

től) több ezer milliárd forint-

tal támogatja a hazai gazda-

ság és társadalom fejlődé-

sét, felemelkedését, amely-

nek segítségével utak épül-

tek, települések szépültek 

meg, több százezer ember 

kapott képzést, majd helyez-

kedett el sikeresen a munka 

világában. 2014-2020 között 

például 7480 milliárd forin-

tot fordíthat hazánk fejleszté-

sekre. 

Fontos, hogy az emberek 

legyenek tájékozottak, mik a 

tagság előnyei, valamint ne 

értékeljék feltétlen rosszként 

annak esetleges hátrányait. 

Az iskolákban kellő hangsúlyt 

kell helyezni az európai elvek 

megismertetésére: toleran-

cia, diszkrimináció ellenes-

ség, demokráciaszemlélet, 

környezettudatosság. Sajnos 

még mindig gyerekcipőben 

járunk a közösségi felzárkó-

zás kapcsán, de mindent 

meg kell tennünk annak ér-

dekében, hogy méltóak le-

gyünk az uniós tagságra. 

Király László 

 
 
 
 

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 

Azoknak, akik szeretné-
nek többet megtudni az 
Európai Unióról, illetve a 
kapcsolatos információk-
ról, íme pár weboldal: 
 
A Kormány EU oldala: 
http://eu.kormany.hu/ 
 
Hasznos hírek és infor-
mációk: 
http://www.eu2004.hu/ 
 
Az EU hivatalos honlapja 
tényekkel, adatokkal, 
fiataloknak, felnőtteknek: 
http://europa.eu/
index_hu.htm 
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A REHABILITÁCIÓS VÉDETT MŰHELYEK 

SZEREPE A FOGLALKOZTATÁSBAN 

A Lépéselőny Közhasznú 

Egyesület a „Védett Mű-

hely” rehabilitációs szak-

mai program keretén belül, 

a megváltozott munkaké-

pességű személyek esélye-

it, fejlődését kívánja előse-

gíteni. A célok között szere-

pel, hogy lehetőséget bizto-

sítsunk számukra visszail-

leszkedni a munka világá-

ba.  

A projekt 2013-ban indult 

huszonöt fővel, ahova új, 

B1 illetve C1 minősítéssel 

rendelkező megváltozott 

munkaképességűek jelent-

kezhettek. Kezdetben ko-

moly nehézségekbe ütköz-

tünk, hiszen kevés olyan 

embert találtunk, akik új, 

komplex minősítéssel ren-

delkeztek volna. 

Idén már a hozzánk jelent-

kezők között nem csak re-

habilitálható munkavállaló-

kat várunk, hanem olyano-

kat is, akiknek a komplex 

minősítés a rehabilitációját 

nem javasolta, de meglévő 

képességeikkel munkavég-

zésre alkalmasak. Köztük 

akár fogyatékkal élők is 

lehetnek, így  2014-ben 

már harmincöt fővel indult 

a „Védett Műhely”  és jelen-

leg is tervezzük a létszám 

kibővítését.  

A programban résztvevők 

szempontjából fontosnak 

tartjuk, hogy helyreálljon és 

kialakuljon bennük a helyes  

önértékelés. Megismerhetik  

saját személyiségüket, 

szándékaikat, tulajdonsá-

gaikat, képességeiket, ér-

zelmeiket és gondolataikat 

egyaránt. Ezek együttes 

működése révén új perspek-

tívák nyílhatnak meg előttük.  

Foglalkoztatási rehabilitáci-

ónk keretében segítő szol-

gáltatásokat nyújtunk, mint 

például pszichológiai-, mun-

ka-, pálya- és álláskeresési 

tanácsadás.  

Az Egyesület lehetőséget 

biztosít képzéseken való 

részvételre, amelynek kere-

tében például számítástech-

nikai ismeretekre tehetnek 

szert az érdeklődők, illetve 

elmélyíthetik meglévő tudá-

sukat.  

 

Néha közösségi programok 

szervezését is vállalja műhe-

lyünk, a jó munkahelyi lég-

kör kialakítása és megőrzé-

se érdekében, legyen szó 

akár adományszervezésről, 

forrásszerzési tevékenysé-

gekről, kreatív műhely kere-

tében ajándéktárgyak készí-

téséről.  

 

Maximális figyelmet szente-

lünk a résztvevőknek, előse-

gítve ezzel a gyorsabb és 

hatékonyabb eredményt.  

 

 

Maglóczky Judit 
rehabilitációs tanácsadó 

 

 

A „Védett Műhely” (REHAB- 

14-TTF-0297) projekt az 

Európai Unió és Magyar 

Állam támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfi-

nanszírozásával valósul 

meg.  

Civilizáció 
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Szivárványház  
TÁNCOS SPORTNAP A 

SZIVÁRVÁNYHÁZBAN 

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: 

Lukács Judit 

intézményvezető 

52/640-736 

20/414-0407 

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! 

A Szivárványház április 11-

én „táncos sportnapot” ren-

dezett, amelyen minden 

helyi lakos részt vehetett 

korhatár nélkül. Már kora 

reggel elkezdődtek a mun-

kálatok, a dolgozók seré-

nyen készülődtek, hogy mi-

re megérkeznek a mozogni 

vágyók, addigra legyen szá-

mukra finom gyümölcs és 

szomjukat oltó frissítő.  

Délben kezdődött a rendez-

vény, amelyen részt vettek 

a Szivárványház dolgozói, a 

„ház” saját klienskörének 

tagjai és persze a helyi ér-

deklődő lakosok közül is 

jelentek meg. Két személyi 

edző jött ki hozzánk Debre-

cenből és tartott serkentő 

táncos tornagyakorlatokat a 

szabadban. Az edzők tippe-

ket is adtak például, hogyan 

tudjuk megőrizni egészsé-

günket, milyen fogyókúra 

hatásos, hogyan kell helye-

sen táplálkozni.  

Aki pedig elfáradt a torna-

gyakorlatokban, választha-

tott magának valamilyen 

szabadidős programot. Volt 

aki pingpongozott, tollaso-

zott, ugráló-kötelezett, ko-

sárlabdázott vagy éppen 

hullahopp-karikázott.  

Úgy gondolom a célunkat 

elértük, mert elég sokan 

részt vettek az eseményen 

és elégedettséggel tölt  el, 

hogy tettünk az egészsé-

günkért. Bízom benne, hogy 

az akció után a résztvevők 

továbbra is előtérbe helye-

zik  a testmozgás fontossá-

gát. Bár nehéz ebben a ro-

hanó világban erre is odafi-

gyelni, de meg kell próbálnunk 

időt szakítani a sportolásra, az 

egészséges táplálkozásra. 

Várhatóan nyár elejére és vé-

gére Egészségnapot terve-

zünk, aminek keretében sze-

retnénk megismételni ezt a 

kezdeményezést, hiszen az 

egészség mindennél fonto-

sabb.     

 Zakor Emese 

A „CSKSZ – Program a helyi 

családok, közösségek és szol-

gáltatások modernizációjá-

ért” (TÁMOP–5.5.1.B-11/2-

2011-0277) projekt az Euró-

pai Unió támogatásával, a 

Magyar Állam és az Európai 

Szociális Alap társfinanszíro-

zásával valósul meg. 
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Egészség HARMÓNIÁBAN AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT 

Fél éve tart a debreceni 

Lépéselőny Közhasznú 

Egyesület egészségprojekt-

je, amelynek eredménye-

ként számos prevenciós 

rendezvény valósult meg. 

A 2013. szeptemberében 

kezdődött “Harmónia” elne-

vezésű projekt elsődleges 

célja a helyi színtereken 

folyó egészségfejlesztési és 

prevenciós programok tá-

mogatása. 

Debrecenben és Tiszalökön 

többek között dohányzásról 

való leszokást elősegítő 

programok, stressz kezelő 

tréningek, életvezetési kom-

petenciák fejlesztését célzó 

előadások, a családi életre 

való felkészülést segítő ren-

dezvények, valamint egész-

ségnapok valósulnak meg. 

A projekt kapcsán egészség-

terv készül, valamint tájé-

koztató anyagok, kiadvá-

nyok tervezése, előállítása, 

sokszorosítása, internetes 

tartalomszolgáltatás is törté-

nik, valamint egyéb kommu-

nikációs eszközökkel (pl. 

tájékoztató műsor, cikk sze-

repeltetése a helyi médiá-

ban) a kötelező nyilvános-

ság biztosítása. 

A projekt részét képező 

célcsoport bevonása, moti-

válása, nyilvánosság érde-

kében folytatott projekt 

kommunikáció, valamint a 

tevékenységek eredményei-

nek mérése, értékelése és 

erről dokumentáció készíté-

se a projekt keretében. 

A klubszerű foglalkozáso-

kon (tehát a több alkalom-

ból állók esetén) résztvevők 

esetében az egészségi álla-

pot változását kérdőívvel 

mérjük fel a program indulá-

sakor és zárásakor. 

Király László 

A „Harmónia” (TÁMOP–

6.1.2-11/1-2012-1462) 

projekt az Európai Unió és 

Magyar Állam támogatásá-

val, az Európai Szociális 

Alap társfinanszírozásával 

valósul meg. 
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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! 

A tiszalöki Városi 

Könyvtár és Műve-

lődési Házban 

Aranyosné Huri 

Valéria vezetésé-

vel zajlanak a 

„Harmónia” pro-

jekt csoportfoglal-

kozásai (klubjai) 

az egészséges 

életmód népszerű-

sítése érdekében. 
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