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Kora reggel, sietős tömeg az 

aluljáróban. A hideg kövön 

egy fekvő alak pléddel be-

burkolózva. Egy asszony ki-

lép a tömegből, egy zacskó-

ból néhány szaloncukrot 

vesz ki, leteszi a pléd mellé, 

majd siet tovább.  

Nem látják egymást, nincs 

mód a „köszönöm”- re, de 

nem is ez a fontos, hanem 

maga a mozdulat, az odahaj-

lás a rászorulóhoz. Mindig élt 

a jóakaratú emberekben a 

segítés szándéka és jó látni, 

hogy manapság is egyre töb-

ben vannak, akik szívesen 

adnak. Azt viszont szívszorító 

tapasztalni, hogy egyre nő 

azoknak a száma is, akiknek 

vajas kenyér és alma jelenti 

majd a karácsonyt.  

A civil szervezetek korábban 

is kivették a részüket az ado-

mánygyűjtésből és osztásból. 

Ezt teszi immár több mint 

egy évtizede a Lépéselőny 

Egyesület is. Kiemelten fon-

tos ügynek tekintjük a szoci-

ális segítés, társadalmi ösz-

szefogás szemléletének ter-

jesztését. Örömmel látjuk, 

hogy a társadalmi felelősség-

vállalás erkölcsi követelmé-

nyét egyre több cég, vállalko-

zás érzi át. Mindez növeli 

adományozó partnereink 

társadalmi ismertségét és 

követendő példát mutat.  

Természetesen, komoly mér-

tékű adakozással vannak 

jelen a magánszemélyek is, 

tapasztaljuk, hogy az adako-

zási hajlam nem feltétlenül 

függ az anyagi helyzettől.  

Évente több alkalommal kez-

deményezünk célirányos 

adománygyűjtést. Sok rászo-

ruló család ünnepi készülő-

dését tudtuk kicsit megköny-

nyíteni adományozó partne-

reink segítségével például 

legutóbb, december 13-án a 

Lépéselőny Egyesületben. 

Köszönetünket fejezzük ki az 

adományokért a támogatott 

családok nevében!  

                                                     

Barczáné Demjén Margit – 

Huri Attiláné 



Oldal  2 

AGORA   

TERET AD 

Álláspont „A JÓL ELVÉGZETT MUNKA EGYETLEN JUTALMA, HOGY 

ELVÉGEZHETTÜK” -  KEREKASZTAL TALÁKOZÓ AKKREDITÁLT 

INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA  

A Lépéselőny Egyesület-

Debreceni Foglalkoztatási 

Központ szakmai kerekasz-

tal találkozót szervezett dec-

ember 11-én.  

A találkozó célja a megválto-

zott munkaképességű, hát-

rányos helyzetű, fogyatékkal 

élő személyek problémáira 

megoldás keresése, lehető-

ségek felkínálása, rehabilitá-

ciós tervek átbeszélése, akk-

reditált intézményekben 

rejlő potenciál feltérképezé-

se.   

A megnyitót követően Dr. 

Kiss András a Kereskedelmi 

és Iparkamara gazda -

ságfejlesztési és innovációs 

osztályvezetője az intézmé-

nyek részére nyújtott szolgál-

tatásokat mutatta be. Majd 

Huri Beáta, a Lépéselőny 

Egyesület elnöke a Visszaté-

rés projekt eredményeiről és 

hatásairól számolt be. 

Dickmann Sándor rehabilitá-

ciós tanácsadó a munkaerő-

piaci szolgáltatásokról és a 

rehabilitációs terv elkészíté-

séről beszélt részletesen.  

Dr. Szabolcsi Ákos, a 

Dobrossy és Társai Ügyvédi 

Iroda munkatársa konkrét 

jogeseteken keresztül mu-

tatta be a munkavállalók 

ellenőrizhetőségét kitérve a 

munkahelyen való számító-

gép használatra, a kamerá-

val való megfigyelés lehető-

ségére, az alkohol-és drog-

tesztek elvégezhetőségére. 

Zalabai Péterné a Motiváció 

Alapítvány szakmai vezetője 

az akkreditált intézmények 

szolgáltatásainak módszer-

tanával ismertette meg a 

hallgatóságot.   

 

A 2014 év utolsó kerekasz-

tal találkozója eredménye-

sen zárult, bízunk benne, 

hogy a részvevők is hasznos 

információkkal gazdagodtak.  

Szücs Nóra  

 

 

 

 

A „Visszatérés” (TÁMOP–

5.3.8.A3-12/1-2012-0015)  

projekt az Európai Unió és a 

Magyar Állam támogatásá-

val, az Európai Szociális 

Alap társfinanszírozásával 
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FRÁSZ KÉPZÉS: HOGYAN SEGÍTSÜNK MA-

GUNKON ÉS MÁSOKON? 

A Lépéselőny Egyesület 

Foglalkoztatási Rehabilitá-

ciós Asszisztens képzése 

több olyan hasznos tantár-

gyat foglal magában, ami 

segíti a megváltozott mun-

kaképességű, rehabilitáci-

óra javasolt és fogyatékos 

személyek munkába való 

visszaállását.  

Egyik a Szociális ismeretek 

tantárgy, ami rálátást ad a 

szociális munka céljaira és 

eddigi eredményeire. Elsa-

játításával a résztvevők  

nemcsak maguknak, ha-

nem másoknak is megta-

nulnak, segítséget nyújtani 

nehéz élethelyzetekben.  

 Különösen alkalmas erre- 

így kiemelten kezelt - a 

szociális munka fajtái kö-

zül az Egyéni esetkezelés 

technikáinak és gyakorlat-

ban érlelt tapasztalatainak 

megismerése. Az ismeret-

átadás interaktív előadás 

formájában történik, építve 

a hallgatók mindennapi 

élettapasztalatára, aktívan 

bekapcsolva őket a feldol-

gozandó anyag menetébe.  

Mit is jelent a mindennapi 

élettapasztalat? Lehetnek 

saját vagy családtagok ko-

rábbi krízisei, a megoldási 

kísérletek a sikeres alterna-

tív megoldások beépült 

emlékei, melyek tudatosítá-

sa és megosztása mások-

kal segítség lehet a problé-

ma megoldásában. 

Az elméleti anyagot szituá-

ciós játékok egészítik ki, 

ahol egy valós, vagy kitalált 

élethelyzetben egyik részt-

vevő a „kliens” másik a 

„segítő” szerepét játssza. 

Eközben fejlődik a problé-

mamegoldó készség, ami 

alkalmassá teszi a hallgató-

kat saját és mások segíté-

sére. Másik tantárgy a meg-

változott munkaképesség 

kérdéskörével foglalkozik. 

Megismerteti a hallgatókat a 

megváltozott munkaképes-

ségű és fogyatékos szemé-

lyekről szóló megújult szem-

lélet nemzetközi és hazai 

trendjeivel, a munkába való 

beilleszkedést segítő jogsza-

bályok és programok széles 

skálájával.  

Megismerik tehát mindazo-

kat a lehetőségeket, amit 

toleráns világunk nyújt ma a 

fogyatékos és megváltozott 

munkaképességű szemé-

lyeknek, beleértve a hazai 

tendenciákat. Magyarország 

ugyanis elsőként ratifikálta 

mindezeket az uniós irányel-

veket, melyek e hátrányos 

helyzetű csoportokat érintik.  

Csupán azzal, hogy megis-

merik jogaikat az egyenlő 

bánásmód, sőt az előnyben 

részesítés elvi és gyakorlati 

törekvéseit, emelkedik önér-

tékelésük, amire a legna-

gyobb szükségük van. Mind-

két tantárgy kiemelt céljai 

között szerepel az önbecsü-

lés, a pozitív szemléletmód 

kialakítása, egy passzív bé-

nult állapotból, mozgásba 

hozni törekvése. 

                                                                            

Pók Katalin,  

szociális tanácsadó 

Újra a pályán 

Az „Újra a pályán” (TÁMOP 

–1.4.3-12/1-2012-0007) 

projekt az Európai Unió és 

Magyar Állam támogatá-

sával, az Európai Szociális 

Alap társfinanszírozásával 

valósul meg.  

Akikre büszkék vagyunk 
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A CSELEKEDET TESZI HITELESSÉ A SZAVAKAT-  

ÁLLÁSBÖRZE A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT 

A Munkaerőpiacon Maradás 

Egyesület december 3-án 

állásbörzét szervezett meg-

változott munkaképességű 

emberek számára.  

Az állásbörze a megválto-

zott munkaképességű sze-

mélyek foglalkoztatásának 

lehetőségére hívta fel a 

figyelmet. Civil szervezetek 

és egyéb munkáltatók vár-

ták egész délelőtt az állás-

keresőket.  

A megnyitót dr. Nagy Sán-

dor, a Látássérültek Észak-

alföldi Regionális Egyesüle-

tének elnöke tartotta, aki az 

együttműködés fontosságát 

emelte ki. Ezt követően Sző-

ke Szilvia, a Munkaerőpia-

con Maradás Egyesület fog-

lalkoztatási tanácsadója az 

Új esély Hajdú-Biharban 

című projektet mutatta be. 

Orosz Krisztina a fogyaté-

kos fiatalokat segítő prog-

ram sikeréről számolt be, 

amely keretében önéletrajz, 

motivációs levél megírásá-

val, állásinterjúra történő 

felkészítéssel, álláskeresési 

technikákkal kapcsolatos 

ismereteket sajátíthattak el 

a résztvevők. Végül Nádas 

Andrea, az NRSZH megyei 

szakmai koordinátora a 

megváltozott munkaképes-

ségűek foglalkoztatásának 

lehetőségeire tért ki.  

Az álláskeresők az előadá-

sokat követően informálód-

hattak a standoknál, konk-

rét álláslehetőségek közül 

válogathattak.  

A foglalkoztatási törvény 

szempontjából megváltozott 

munkaképességű személy: 

aki testi vagy szellemi fo-

gyatékos, vagy akinek az orvo-

si rehabilitációt követően 

munkavállalási és munkahely-

megtartási esélyei testi vagy 

szellemi károsodása miatt 

csökkennek. Integrálásuk 

nem könnyű feladat, de a 

megfelelő támogatással, szak-

mai felkészültséggel, közös 

erővel megoldást találhatunk 

a problémára.  

 

Szabó Noémi  

 

Civilizáció 

Kultúra ÉLŐ IRODALMI ESTEK A CÍVISVÁROSBAN 

KÖNYVET A SZERZŐTŐL! 

Megszoktuk, hogy ha könyvet 

akarunk vásárolni, betérünk 

egy könyvesboltba vagy an-

tikváriumba, böngészünk a 

polcokon, gondolákon.  

 

Az internet elterjedésével 

megjelent a könyvkereskede-

lem egy új formája, az on-line 

vásárlás, amikor a számító-

gépünkön választunk köny-

vet, bankszámlával fizetünk, 

és a postástól vagy más ki-

szállító cégtől vehetjük át 

lakásunkon a rendelést. 

Az Élő Irodalom–Élő Könyv 

internetes oldal a könyvvá-

sárlásnak egy újabb formáját 

kínálja (www.mairodalma.hu)  

A weblapot egy életmód-

könyv szerzője, Szilágyi Mar-

csi „Cseppecske” hozta létre. 

A könyve forgalmazása során 

tapasztalt nehézségekből 

kiindulva egy olyan lehetősé-

get teremtett meg, amely 

közelebb hozza egymáshoz a 

szerzőket és az olvasókat. Itt 

a vásárló megtalálja az író 

elérhetőségét, és közvetlenül 

a szerzőtől kapja meg a 

könyvet, a webáruházakénál 

is kedvezőbb áron, kívánság-

ra dedikálva, magával a szer-

zővel beszélheti meg az ol-

vasmányélményét. 

Az írók és olvasók személyes 

kapcsolatának erősítése ér-

dekében a közösség irodalmi 

esteket is rendez szerte az 

országban. Ezeken az alkal-

makon általában több szerző 

mutatja be könyvét. Debre-

cenben az első Élő Irodalom 

estet az elmúlt év novembe-

rében tartottuk a Méliusz 

Juhász Péter könyvtárban.  

 

A könyvtár vezetősége oly-

annyira felkarolta a kezde-

ményezést, hogy évi négy 

alkalommal nyújt lehetőséget 

irodalmi estek tartására, így 

vidéken egyedülálló módon 

hagyománnyá váló rendez-

vénysorozattal tudjuk gazda-

gítani a város szellemi életét. 

Az estek elsődleges célja a 

könyvek bemutatása, Debre-

cenben előszeretettel adunk 

teret fiatal, önálló, kötettel 

még nem rendelkező tehet-

séges alkotóknak is.  

 

A következő Élő Irodalom est 

2015. február 26-án lesz.  

E különleges alkalomból az 

est első részében Ferenczik 

Adrienn debreceni születésű, 

Nyíregyházán élő írónő új, 

Heppi börszdéj című regé-

nyét mutatjuk be, majd há-

rom szerző olvas fel írásai-

ból.  

Balku László 

http://www.mairodalma.hu


 
 Oldal  5 

III. évfolyam, 12. szám  

Egészség A TESTET, ÉS A TESTI GYÖKEREKET IS A 

LÉLEK ÉLTETI  

„Fő az egészség, mert ha egészség 

van, lehet az ember akármilyen beteg” 

– mondja Matula bácsi Fekete István 

ifjúsági klasszikusában.  

 

Első olvasásra megmosolyogjuk ezt a 

kijelentést, pedig ha belegondolunk, a 

látszólagos paradoxon mögött mély 

igazság rejlik. Ha az egészség szót a 

lelki egyensúly, pozitív életszemlélet, 

életkedv kifejezésekkel helyettesítjük 

feloldódik az ellentét.  

 

Például az indiai ájurvéda nem csupán 

egy gyógyítási rendszer, hanem az élet 

teljességét magában foglaló ismeretek 

leírása. A napjainkban Európában is 

felfedezett kínai orvoslástan alaptétele 

az egyensúly, azaz az anyag, energia 

és szellem harmonikus együttműködé-

se. A betegség nem más, mint ennek 

az egyensúlynak a megbomlása, amely 

az egész szervezetet érinti. A kínai or-

vos nem csak a tünetekre koncentrál, 

hanem a beteg alkatára és életkörül-

ményeire is figyelmet fordít.  

Hasonló nézetet vallottak az ókori gö-

rög természetfilozófusok is. Galénosz 

már a 2. században a betegségek 

megelőzésének fontosságát hangsú-

lyozta, amelynek lényeges eszköze a 

dietetika. A kifejezést a mainál sokkal 

szélesebb értelemben használta, bele-

értve az ember érzelmi, szellemi álla-

potát is. 

Ezek az ókori elvek az európai kultúr-

körben is sokáig jelen voltak (salernói 

iskola, Paracelsus); az orvostudomány 

és a kémiai ismeretek fejlődésével, a 

gyógyszeripar kialakulásával a hang-

súly idővel a testi tünetek diagnosztizá-

lása és gyógyítása irányába tolódott el, 

az orvostudomány technicizálódott.  

Az egészség lelki tényezői a múlt szá-

zad második felében kerültek újra elő-

térbe a ’70-es évek amerikai new age 

mozgalma, a humanisztikus pszicholó-

gia és az erősödő zöld mozgalmak ha-

tására. Egyre több orvos kezdte tanul-

mányozni a természetes népi gyógymó-

dokat – nemegyszer konfliktusba keve-

redve az ortodox orvostudomány képvi-

selőivel, és ez a harc napjainkban is 

tart. Két fő irányzat tör magának egyre 

erőteljesebben utat: a homeopátia a 

hasonlót a hasonlóval elvére épül, ke-

rüli a sok mellékhatást kiváltó szinteti-

kus gyógyszerek alkalmazását, hatá-

sossága azonban erőteljesen vitatott. 

 

A másik, elfogadottabb irányzat, a 

holisztika (holosz = mindenség, teljes-

ség) a korszerű orvostudományt igyek-

szik összeegyeztetni a természetes 

gyógyítás alapelveivel; alkalmazza a 

korszerű eljárásokat, de emellett a 

beteg lelki és érzelmi állapotát is figye-

lembe veszi. 

 

Több objektív felmérés bizonyítja, hogy 

Európa egyik legpesszimistább nemze-

te vagyunk, és a lakosság általános 

egészségügyi állapotát illetően is az 

utolsó tízben van a helyünk. Rendkívül 

magas a pszichológiai, neurológiai be-

tegségek aránya. Ennek fő oka, hogy 

csak végső esetben fordulunk orvos-

hoz.  

Érdemes tehát időben odafigyelnünk 

testi-lelki egészségünkre, ünnepek 

közeledtével pedig nagyobb hangsúlyt 

fordítani a harmónia megteremtésére. 

 

 Balku László 

FELHÍVÁS! SEGÍTSÜNK EGYÜTT NORBINAK! 
Kisfiam, Norbi 2013. március 20-án egészségesen született. 4,5 hónapos korá-

ban egy súlyos roham után epilepszia gyanújával kórházba került. A gyógyszerbe-

állításokat követően sem vált tünetmentessé, napjainkat az Intenzív és Csecse-

mőosztályon töltöttük. Minden roham után, ami akár egy órát is tarthat, rette-

günk, hogy milyen károkat okoz a kis agyában, a viselkedésében, a mozgásában.  

15 hónaposan  újra bekerült az Intenzív Osztályra. Ekkor fogalmazódott meg ben-

nünk, hogy segítségre van szükségünk. Így jutottunk el az Aura Segítő Kutya Ala-

pítvány egyik képviselőjéhez. Tapasztalatai alapján elmondta, hogy a rohamot egy 

jól kiképzett rohamjelző kutya akár órákkal előtte képes jelezni. Egy ilyen kutya kiképzése másfél év, betaní-

tása nagyon költséges, 2,5 millió forint. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Norbi fejlődése viszony-

lag állandó legyen, jövedelmünk nagy részét a gyógyítására fordítjuk, tartalékkal gyakorlatilag nem rendelke-

zünk.  

A Lépéselőny Egyesület közvetítésével kérjük a segítségüket, hogy Norbinak is lehetősége legyen a normális 

életre, amihez egy rohamjelző kutya nagyban hozzájárulhat. 
A felajánlásokat a következő bankszámlaszámra várjuk: Budapest Bank Zrt.  : 10103434-30390300-04004000 
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Tel/fax: 52/321-666 

foglalkoztatasikozpont@gmail.com 

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-P: 8-16-ig 

Minden második szombat: 8-12-ig 

Ügyfélfogadás álláskeresőknek: 

Hétfőn és szerdán 9-12-ig 

Lépéselőny Egyesület 

 
 
TERJESZTÉSI PONTOK 
DEBRECEN 
• Csat Egyesület, Arany J. u. 2. • CEIPES Hungary Egye-

sület, Nyíl utca 97.• Debreceni Művelődési Központ, 

Kossuth u. 1. • Debreceni Egyetem BTK Szociológia 

Tanszék, Egyetem tér 1. • Debreceni Görög Katolikus 

Óvoda, Vígkedvű Mihály u. 5. • DMVJ Városhá-za, Kál-

vin tér 11. • DMVJ Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 

Csap u. 9. • DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Köz-

pontja, Mester u. 1. – Víztorony u. 13-15. • Debreceni 

Foglalkoztatási Központ, Csap u. 36. • FORRÁS Mentál-

higiénés Központ, Angyalföld tér 11. • Főnix Pati-ka, 

Angyalfölt tér 13-14. • Freedom Közösségi Ház, Gázve-

zeték u. 50. • Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mun-

kaügyi Központja, Piac u. 54. • Humán Navigátor, Vár u. 

14/B, 2/4. • KÖZ-Pont Ifjúsá-gi Egyesület, Péterfia u. 18. 

(Debrecen Pláza földszint) • MÁV Kórház, Erzsébet u. 

11-13. • MSZOSZ, Szalkay u. 4. • Nagyállomás (vasúti 

váróterem) • Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, 

Arany J. u. 2. • Térsé-gi 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, Víz-

torony u. 13. 
 
HAJDÚSÁMSON 
Best 100 – A legjobb százas megoldás, Árpád u. 5. • 

Dialog 2006 Kft., Nap u. 2. • Dózsa Diszkont, Dózsa 

György u. 1. • Gombolyag Méteráruüzlet, Rákóczi u. 17. 

• Hajdúsámson Város Önkormányzata, Szabadság tér 5. • 

Hárs Patika, Hunyadi u. 2 • Orvosi Rendelő, Hárs-fa u. 3-

Naprakész információk, friss 
munkaerő-piaci hírek, pályá-
zatok, kulturális, művészeti, 
tudományos és ismeretterjesz-
tő tartalmak és további érde-
kességek honlapunkon! 


