
„Mindenki úgy adjon, ahog-

yan előre eldöntötte a szívé-

ben, ne kedvetlenül vagy 

kényszerűségből”.  

Napja inkban hát té rbe 

szorult a jótékonyság, az 

önzetlen támogatás, de nem 

t e h e t j ü k  m e g ,  h o g y 

megfeledkezünk a rás-

zorulókról. Nem az adakozás 

formája számít, nem az a 

lényeges, hogy milyen nagy-

ságrendű az adomány, az a 

fontos, hogy jó szívvel 

nyújtsuk azt át.  Ne 

fordítsunk hátat, ha hozzánk 

fordulnak, ne mondjuk, hogy 

majd holnap vagy majd ké-

sőbb, a MOST a kulcs,hiszen 

a segítőkészség gyógyír a 

túlzott anyagiasság ellen.  

Társadalmunknak szembe 

kel l  néznie  a  létb i -

zonytalanság, a munka-

nélküliség problémájával, 

amire nehéz megoldást talá-

lni. Olykor csak nagy 

erőfeszítések árán tudunk 

segíteni, de kisebb meg-

mozdulások is eredményhez 

vezethetnek. Az adakozás 

önzetlen lemondás mások 

javára, indokolt a részünkről 

egyfajta érzékenység,hogy 

észrevegyük és felismerjük a 

nélkülözés jellegét. Tudnunk 

kell, mikor és hol van 

szükség akár lelki, akár an-

yagi támogatásra.  

Bár megváltozott életszem-

léletünk, érdemes oda-

figyelnünk a környezetünk 

A tartalomból 
 

ÁLLÁSPONT                             2 

Jól szerepeltünk az állásbörzén  
 

EU PONT                                  2 

No Hate Speech! Fiatalok az 

online gyűlöletbeszéd ellen     

 

CIVILIZÁCIÓ                              3 

Közel ezer gyerek részesült ado-

mányban 

 

Újra a pályán: A társas készségek 

szerepe a munka világában     

 

SZIVÁRVÁNYHÁZ                     4 

Húsvéti ünnepség a Szivárvány-

házban     

 

EGÉSZSÉG                               5 

A mozgássérültek esélyei  

 

GALÉRIA                                   6 

Örömteli pillanatok 

Az adományozás társadalmi fontossága 
2014. MÁJUS 
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hangjára, adott esetben 

seg ítséget  nyú jtani  a 

hátrányos helyzetű embertár-

sainknak.  

 

Fontos, hogy tudjuk értékelni 

egymást, mint embert, 

tudjunk néha rácsodálkozni a 

természet  szépségére, 

tudjunk kicsit lelassulni a 

sodróárként rohanó világgal 

szemben és beismerni azt, 

h o g y  n e m  l e h e t ü n k 

tökéletesek, de boldogak 

igen. Egy kis támogatással 

pedig mások számára is 

élhető világot teremthetünk.  

  
Szabó Noémi 

 

MEGJELENIK HAVONTA 

 

 
Keresse kiadványunkat a megye városaiban 

a terjesztési pontokon! 
 

Elérhető az interneten 

a  lepeselony.com weboldalon 

és a Facebook-on is! 

Oldal  1 

Nyíregyházán született 1955-ben, Ti-

szalökön nevelkedett, gyógyszertári 

asszisztensnek tanult, majd a Hajdú 

Bihari Naplónál dolgozott újságíróként. 

2000-ben Sajtódíjban részesült, 2013-

ban megjelent Szívdobbanások című 

elektronikus verseskötete, 2014 tava-

szán pedig az első nyomtatott kötete 

Mesél a kertem címmel. A Lépéselőny 

Egyesület által elvégezte Debrecenben 

az Animátor képzést, az egyesület ber-

keiben több éve motivációs, valamint 

stressz-kezelési klubokat vezet. Egyik 

tavaszi versével köszönti az olvasókat.  

       Huri Valéria  

       költő, újságíró  

Esőcseppek 

Csillanó esőcseppek 

kacér szirmok tükre  

gyöngysora növénynek 

melyre bizony, büszke. 

Ücsörögnek sorban 

szőlővenyigén,  

csobogó patakban 

folynak ablak üvegén. 
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AGORA   

TERET AD 

Álláspont JÓL SZEREPELTÜNK AZ ÁLLÁSBÖRZÉN 

A Debreceni Egyetemen 

idén is megrendezték a már 

évről-évre hagyományossá 

vált Állásbörzét. A Lépés-

előny Egyesület is részt vett 

az eseményen, az érdeklő-

dőknek lehetősége volt re-

gisztrálni, próba állásinter-

júzni illetve pszichológia 

tesztet kitölteni.  

Hosszú múltra tekint vissza 

az Állásbörze, az elmúlt 

tizenhét évben sokat válto-

zott a rendezvény jellege, 

nem kizárólag állásajánla-

tokkal állnak elő a cégek, 

vállalatok és szervezetek, 

hanem gyakorlati lehetősé-

geket és szakmai programo-

kat is kínálnak. Ezenkívül az 

érdeklődők igénybe vehet-

ték a különböző karrier-és 

pályaorientációs tanács-

adást, megtudhatták milyen 

a jó önéletrajz és motivációs 

levél, hogyan érdemes visel-

kedni egy állásinterjún, 

megismerkedhettek a friss-

diplomás programokkal, 

információt kaphattak a 

nyelviskolák ajánlatairól.  

A Lépéselőny Egyesület 

standjánál is nagy forgalom 

volt. Elsősorban arra voltak 

kíváncsiak, hogy mivel is 

foglalkozik a szervezet és 

milyen lehetőségeket tud 

felkínálni. Többen főállás 

iránt érdeklődtek, olyanok is 

voltak, akik részmunkaidő-

ben szerettek volna dolgoz-

ni, sok pályakezdő kívánt 

tájékoztatást kapni az aktuá-

lis ajánlatokról. A még tanul-

mányaikat folytató egyetemi 

hallgatók pedig a gyakornoki 

pozíciókról informálódtak. 

Megváltozott munkaképessé-

gű személyek is jártak a 

standnál, akik bizalommal 

fordultak egyesületünkhöz.  

A pszichológia tesztet is so-

kan jöttek el kitölteni, amire 

előzetesen regisztrálhattak. 

A teszt körülbelül 30 percet 

vett igénybe, persze nem volt 

időhöz kötött, mindenki a 

saját ütemében tölthette ki, 

az eredményről pedig kapott 

egy nyomtatott verziót. 

Ugyancsak többen jelentkez-

tek az egyesület által felkí-

nált pszichológus gyakornoki 

programra is.  

 

Szabó Noémi 

EU Pont NO HATE SPEECH! FIATALOK AZ ONLINE GYŰLÖLETBESZÉD 

ELLEN  

A „Fiatalok az online 

gyűlöletbeszéd ellen” az 

Európai Tanács 2012-2014 

között futó projektje. Célja a 

rasszizmus, a 

diszkrimináció, a különböző 

formákban megtestesülő 

gyűlöletből fakadó gondola-

tok online megnyilvánulása 

elleni küzdelem.  

 

A fiatalok, az ifjúsági 

szervezetek és 

szakemberek mozgósítása 

annak érdekében, hogy 

felismerjék és fellépjenek 

az ilyen típusú emberjogi 

sérelmekkel szemben.  

 

Magyarország is 

csatlakozott ehhez az euró-

pai szintű kampányhoz, 

felállítottak egy 

kampánybizottságot, ame-

lynek tagjai ifjúsági és em-

berjogi területen aktív, civil 

szervezetek.  

A kampány a fiatalok 

széleskörű bevonását és 

tájékoztatását kívánja 

elérni.  

 

Az eddig eltelt időszakban 

internetes eseményekkel, 

flashmobokkal, tré-

ningekkel, képzésekkel és 

találkozókkal igyekeztünk 

népszerűsíteni a kampányt.  

Megszületett a No Hate dal 

angol és magyar változata, 

a Prémvadászok nyíregyházi 

zenekar kivitelezésében. 

Néhány önkéntes, rajzokon 

keresztül mutatja be a 

gyűlöletbeszéd ártalmait 

Spanyolországban. Ők a No 

Hate Ninják.  

Napról-napra egyre több 

önkéntesünk van. 

Szeretnénk, ha az interneten 

semmilyen formában nem 

jelenne meg a gyűlölet-

beszéd, egymás ócsárlása, 

megbélyegzése, hiszen min-

den embernek joga van a 

méltóságteljes élethez, 

legyen más a vallása, bőr-

színe, neme, szexuális iden-

titása vagy életkora.   

 

                           Csástyu Lilla 
kampánybizottsági tag 

Önéletrajz típusok 
 
Kronologikus szakmai 
önéletrajz: 
könnyen áttekinthető, idő-
rendben visszafelé halad, 
pályakezdők részére ide-
ális. 
 
Funkcionális önéletrajz:  
a szakmai tapasztalatokra 
koncentrál. Kitűnő ka-
paszkodó személyes el-
beszélgetésnél.  
 
Hagyományos önéletrajz:  
Elbeszélő stílusú, nehe-
zen áttekinthető , jelentős 
energiát igényel olvasói-
tól.  

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 a kampányról: 
http://act4hre.coe.int/

eng 

Az EU hivatalos honlapja 

http://europa.eu in-

dex_hu.htm 
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KÖZEL EZER GYEREK RÉSZESÜLT 

ADOMÁNYBAN 

Április az adományozás 

h ó n a p j a  v o l t 

egyesületünknél. 

 A Lilla Téri Általános Is-

kola, a Nagy-Sándor Telepi 

Tagintézmény és a Pósa 

utcai Óvoda kis diákjai 

részesültek hatalmas 

meglepetésben. A Felföldi 

Kft. felajánlásával a 

Lépéselőny Egyesület 

közel ezer gyereknek 

os z to t t  s zé t  édes -

ségcsomagokat.  

 

Április 14-én látogattunk el 

mindkét iskolába. Első 

utunk a Nagy-Sándor Telepi 

Tagintézménybe vezetett, 

ahol a gyerekek már izga-

tottan várakoztak a tor-

nateremben. A megnyitó 

beszédet követően a diá-

kok egy közös előadással 

készültek köszönetképpen, 

m a j d  á t v e t t é k  a z 

adományokat. 

Czellér András igazgató 

elmondta, hogy az in-

tézményben elsősorban 

hátrányos helyzetű diákok 

tanulnak, így az édes-

ségcsoma gok  k i tű nő 

kiegészítő ajándékok az 

ünnepeket megelőzően. 

Ezt követően a Lilla Téri 

Általános Iskola tanulóihoz 

siettünk. A Lépéselőny 

Egyesület képviseletében 

Maglóczky Judit a „Védett 

Műhely” szakmai vezetője 

k ö s z ö n t e  m e g  a z 

adományozó nagylelkűségét. 

Pethő Katalin, az intézmény 

igazgatóhelyettese üdvözölte 

a gyerekeket, a pedagóguso-

kat és az adományozókat. 

Kiemelte, hogy ez az akció 

remek példája annak, ami-

kor  több,  kü lönböző 

tevékenységgel foglalkozó 

szervezet összefog egy cél 

érdekében. „Három történet 

f o n ó d o t t  ö s s z e :  a 

Lépéselőny Egyesület, a 

Felföldi Édességgyártó Kft. 

és iskolánk története. 

Örülök, hogy mi is tudtunk 

e g y  k i s  m ű s o r r a l 

k e d v e s k e d n i ,  e z á l t a l 

megköszönve az adományt”- 

nyilatkozta. Vargáné Szabó 

Krisztina szabadidőszervező 

osztályonként felkonferálta 

a kisdiákokat, akik egy-egy 

verssel, mondókával lepték 

meg a jelenlévőket. A Pósa 

utcai óvodában szintén 

nagy örömöt okoztunk a 

csemetéknek az ajándékok 

szétosztásával.  

 

Április 25-én a debreceni 

telephelyünkön szerveztünk 

adományozást, az édes-

ségek mellett ruha-és 

könyvadományok is gazdára 

találtak. 

 

Az Egyesület a jövőben is 

szeretne hasonló meg-

mozdulásokat szervezni és 

ö r ö m m e l  f o g a d j a  a 

támogatók felajánlását is.  

 

                  Szabó Noémi 
 

 

Civilizáció 

A TÁRSAS KÉSZSÉGEK SZEREPE A MUNKA  

VILÁGÁBAN  

Felnőttkorunk egyik legfontosabb 

területe a munkahely. Ha van állá-

sunk arról beszélünk, hogy mi tör-

tént velünk aznap, kiket ismertünk 

meg, kikkel volt konfliktusunk. Ha 

nincs munkahelyünk, akkor az a 

téma, hogy jó lenne dolgozni, hasz-

nosnak érezni magunkat.  

 

Pszichológiai kutatások bizonyítják, 

hogy azok az emberek, akik dolgoz-

nak hasznosabbnak és értelme-

sebbnek ítélik meg életüket, mint 

azok, akik tartósan nem tudnak 

elhelyezkedni a munkaerő-piacon.  

 A visszatérés nemcsak azért prob- 

lémás, mert nehéz munkát talál-

ni, hanem mert társas készsége-

ink is csökkenek. Az Újra a pályán 

tréningjei elsősorban olyan kom-

munikációs képességeket fejlesz-

tenek, mint a konfliktuskezelés, a 

hatékony önérvényesítés. Előze-

tes munkapszichológiai felmérés 

után, egyéni fejlesztési terv mel-

lett közösen megbeszéljük a tré-

ning menetét. A projektben részt-

vevőknek így nagyobb lehetősé-

gük van újra pályára állni.  

                                     

 

Az „Újra a pályán” (TÁMOP –1.4.3-12/1-

2012-0007) projekt az Európai Unió és Ma-

gyar Állam támogatásával, az Európai Szoci-

ális Alap társfinanszírozásával valósul meg.  

Rády Eszter 
pszichológus 
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Szivárványház  
HÚSVÉTI ÜNNEPSÉG A 

SZIVÁRVÁNYHÁZBAN 

HAJDÚSÁMSON 

Kossuth út 43. 

INGYENES 

Szolgáltatások: 

 álláskeresési tanács-

adás, állásközvetítés 

 életvezetési, háztar-

tásgazdálkodási és 

pénzkezelési tanács-

adás 

 tréningek, tanfolyamok 

 Segítségnyújtás szen-

vedélybetegeknek  

 családi és közösségi 

programok 

 házi segítségnyújtás 

 jogi és szociális tanács-

adás, segítségnyújtás 

ügyintézésben  

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 Szivárványházban egyre 

több programot szervezünk, 

természetesen a húsvéti 

ünnepség sem maradhatott 

el. Április 18-án, a délelőtti 

órákban kezdődött a ren-

dezvény, már féltizenegykor 

megérkeztek a gyerekek, 

mindenki elfoglalta a helyét, 

majd meghallgattuk a kö-

szöntőket és ismertettük a 

programokat.  

Az első feladatuk az aprósá-

goknak a húsvéti tojásfes-

tés volt. Miután mindenki 

megrajzolta a számára ked-

ves motívumokat, az udva-

ron a húsvéti nyuszi által 

elrejtett tojások keresése 

következett, amit minden 

gyerek nagyon élvezett.  

A tojásvadászat után sza-

badidős programokkal ked-

veskedtünk a csemetéknek, 

amelyben volt meglepetés 

is, az udvaron ugyanis elké-

szült az ugrálóvár. Ezenkívül 

felállítottuk a pingpongasz-

talt, lehetőség volt csocsóz-

ni, focizni, hulahoppkarikáz-

ni, tollasozni és sok más 

izgalmas játékot kipróbálni. 

Ezt követően beinvitáltunk 

mindenkit a nagyterembe, 

ahol a talpraesett legények 

elmondhatták húsvéti locso-

lóverseiket, persze voltak 

vállalkozó szellemű lányok is, 

akik olyan ügyesen szavaltak 

akárcsak a fiúk. Utolsó prog-

ramunk a húsvéti activity 

volt, ami kicsiknek és na-

gyoknak egyaránt elnyerte a 

tetszését. Minden kedves 

vendégnek köszönjük, hogy 

részt vett programjainkon. 

Májusi és júniusi rendezvé-

nyeinken is szeretettel vá-

runk mindenkit!  

Zakor Emese  

 

Május 20, 27 (kedd) 10:00 - Drog-

prevenciós tréning  

Május 20  (kedd) 13:00 - Háztartás-

vezetési klub  

Május 21, 29 (szerda) 10:00 – Csere-

bere klub 

Május 22 (csütörtök) 10:00 - 

Stresszkezelő, egészségfejlesztő csoport-

foglalkozás 

Május 22 (csütörtök) 13:00 - Dohányzás 

megelőzés és dohányzásról való leszoka-

tást támogató program  

Május 23 (péntek) 11:00 – Gyereknap  

Május 26 (hétfő) 11:00-16:00 - Főzőklub 

 

Június 3, 11 (kedd) 13:00 – Háztartás-

vezetési klub 

Június 4, 11, 18 (szerda) 13:00-15:00 – 

Kalapformájú tűpárnakészítés 

Június 4, 18 (szerda) – Életvezetési Ta-

nácsadás 

Június 5, 12, 19 (csütörtök) 10:00 – Csalá-

di életre való felkészülést támogató pro-

gram 

Június 5, 12, 19 (csütörtök) 13:00 – 

Dohányzás megelőzés és dohányzásról való 

leszoktatást támogató program 

Június 10 (kedd) 11:00-16:00 – Főzőklub 

Június 10, 17 (kedd) 10:00 – Drog-

prevenciós tréning 

Június 13 (péntek) 09:00 – Pszichológiai 

tanácsadás 

Június 20 (péntek) 11:00 – Egészségnap 
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Egészség A MOZGÁSSÉRÜLTEK ESÉLYEI 

Életünk minden másodper-

ce rejtély. Sosem tudhatjuk, 

hogy a következő percben 

mi történik. Vannak, akik-

nek megpecsételődik az 

életük örökre. Egy váratlan 

karambol, egy rossz mozdu-

lat, vagy egy betegség. Sok 

minden közrejátszhat ab-

ban, hogy az ember élete 

végéig mozgásában korlá-

tozva legyen. Traumaként 

élik meg mindezt, de tudni 

kell felállni.  

 

A társadalom igyekszik segí-

teni, hogy teljes életet élhes-

senek a mozgássérült em-

berek. A legtöbb európai 

országban már mindenhol 

bevezették az akadálymen-

tesítést. 

  

A sportban külön 

paralimpiai játékok vannak, 

amiket először 1948-ban 

tartottak testi és értelmi 

fogyatékosok, sérültek szá-

mára. A Nemzetközi Olimpi-

ai Bizottság kimondja, hogy: 

„A sporttevékenység általá-

nos emberi jog. Mindenki-

nek joga van ahhoz, hogy 

sportoljon, bármilyen meg-

különböztetésre való tekin-

tet nélkül.”  

Az Olimpián is indulhatnak 

paralimpikonok, jó példa 

Oscar Pistorius, aki műlá-

bakkal először fejezett be 

versenyt.  

 

Kitartásukkal bizonyítják, 

hogy semmi sem lehetetlen, 

teljes életet élnek a modern 

technika segítségével.  

Az emberek viszont nehe-

zen fogadják el a másságot, 

megbélyegzik azokat, akik 

eltérnek a normától. A testi 

fogyatékossággal élők folya-

matosan ki vannak téve a 

kiszolgáltatottságnak.  

A megelőzés legjobb módja, 

ha pozitívan állunk az élet-

hez, ha elfogadjuk azt, ami 

történt velünk és olyan tár-

saságot keresünk, ahol ha-

sonló emberek vannak, és a 

hobbinknak hódolhatunk, 

hiszen az élet nem áll meg, 

az élet örök körforgás.  

                    

 

Május szülötte 
1620-ban született, költőként és hadvezérként ismert elsősorban, 
Zala vármegye főispánja is volt. Fő ellenségeinek a törököket te-

kintette. Egy vadászbaleseten lelte halálát.  

 KERESZTREJTVÉNY  

Lévai Krisztina 

életmód-tanácsadó 
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