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Rengeteg ember él köztünk 

valamilyen testi vagy lelki 

fogyatékossággal, sokan 

közülük a négy fal közé 

szorul és szociálisan, anya-

gilag ellehetetlenednek, 

leszorulnak a társadalom 

peremére.  

Egy ördögi körbe kerülnek 

és ebből következően egyik 

hátrány a másik után éri 

őket.  Ezen a helyzeten 

próbál segítő kezet, re-

ményt nyújtani a Lépés-

előny Egyesület, akik mun-

kát, lelki tanácsadást, fel-

zárkóztatást és továbbkép-

zéseket szerveznek azon 

embereknek, akik helyzetü-

kön szeretnének változtat-

ni.  

Az Egyesület székhelye 

Debrecenben a Csap utca 

36. szám alatt található, 

viszont a megváltozott 

munkaképességűek Védett 

Műhely keretében teljesítik 

a tudásukhoz mért felada-

tokat, mellyel újra napi cél-

jaik lehetnek, barátokat, 

munkatársakat ismerhet-

nek meg, elvárásoknak  

kell megfelelniük, mely se-

gít az „új élet” felépítésé-

ben hasonló sorsú embe-

rek között. 

A Csap utca 34. szám alatti 

Védett Műhely sikeres mű-

ködése indokolttá tette egy 

újabb Védett Műhely meg-

nyitását, melyre az Erkel 

Ferenc utca 10. szám alatt 

2015. júliusától nyílt lehe-

tőség. A speciális igények 

miatt az épület EU-s szab-

ványnak megfelelően lett 

kialakítva; teljesen felújí-

tott, átépített, akadálymen-

tes közlekedéssel, udvarral, 

kerthelyiséggel fogadja a 

megváltozott képességű 

munkavállalókat.  

Jelenleg a műhelyben admi-

nisztrációs, irodai munka-

végzés folyik családias kör-

nyezetben, mely lehetősé-

get nyújt azon személyek-

nek, akiknek csak egy kis 

támogatás kell, hogy újra 

teljes értékű embernek 

érezzék magukat.  

Kisházi Zsuzsa 

 

Elérhetőségeink:  

 

4034 Debrecen 

Erkel Ferenc utca 10.  

 

Telefon/Fax: 52/321-666 

E-mail:  

foglalkoztatasikozpont@gmail.com  

 

Munkatársaink 
 

Hetesi-Lámer Anita 

Petra 

 

Kisházi Zsuzsa  

 

Kosztolányiné Hollós 

Márta  

 

Losonczy Aurél 

 

Raszava Gábor 

 

Tomasovszky  

Szabolcs  

 

Végh József Károly  



Oldal  2 

AGORA   

TERET AD 

Újra a pályán  „Az elme nem edény, amit meg kell tölteni, hanem tűz, amit meg kell gyújtani.” ~Plutarchos~ 

                                 TANULNI SOHASEM KÉSŐ! 

Az „Újra a pályán” képzési 

modul alapozó részét képez-

ték azok a tanulástechnikai 

tréningek, melyeken megvál-

tozott munkaképességű, a 

munka világába visszatérni 

készülő célcsoport vett részt.   

 

A program utolsó moduljának 

középpontjában a digitális 

írástudás fejlesztése állt, ezt 

figyelembe véve tematizáltuk 

a tréningeket.  A résztvevők-

nek fel kellett készülniük egy, 

számukra még új vagy vi-

szonylag új tudás befogadásá-

ra, amit több tényező is nehe-

zített, így például megkopott 

ismereteik, az oktatáshoz 

fűződő korábbi kudarcaik és 

betegségükből fakadó önbiza-

lomhiányuk, félelmeik. 

 

Tanulás-módszertani foglalko-

zásaink kiemelt célja volt – a 

fentebb vázolt okok miatt – a 

csoport motiválása, a tanulási 

kedv, a belső késztetés, egy-

fajta szellemi kíváncsiság 

felkeltése. Beszélgetéseink 

során értékrendeket is ele-

meztünk, keresve a tudás, a 

műveltség jelenlegi helyét. 

Azzal mindenki egyetértett, 

hogy a képzettebb emberek 

nagyobb eséllyel boldogulnak 

az életben és a munkában 

egyaránt.  

 

Sok ember küzd a tanulást 

gátló időzavarral, ezért átte-

kintettük azokat a módszere-

ket is, melyekkel ki lehet iktat-

ni az „időrablókat”. Beszél-

tünk a tervezés és munka-

szervezés lépéseiről, a heti és 

napirend kialakításának hasz-

náról.  Az eredményes tanulás 

egyik legfontosabb pillére a 

megfelelő olvasástechnika, 

amikor figyelünk a fejezetek-

re, bekezdésekre, amikor 

gyorsan rátalálunk a kulcssza-

vakra. Az értő, értelmező olva-

sást segíti a szöveg előolvasá-

sa, átfutása és a böngészés.  

 

A csoporttagok véleménye 

szerint is többet kellene olvas-

nunk, főleg, hogy már a tech-

nika vívmányaként digitális 

könyvek is rendelkezésre áll-

nak.  Az ismeretekről számot 

is kell adnunk, ezért fel kell 

készülnünk a vizsgahelyzetre 

is, ahol döntő lehet a jó időbe-

osztás, a figyelem fókuszálá-

sa és a kellő stressz-kezelés. 

A „meg tudom csinálni” érzé-

se sokat segíthet a feladat-

megoldásban. 

A tanulás terén sincsenek 

mindenkire alkalmazható re-

ceptek, az egyéni tanulási 

útvonalakat mindenkinek 

magának kell megkeresnie, 

és hinnie kell abban, hogy a – 

nehézségek ellenére – a tu-

dás megszerzése sikerforrás. 

 

 

Huri Attiláné, tréner  

 

 
DEBRECEN  
Csap utca 36. 

 

 
Szolgáltatások 

 
●álláskeresési tanács-
adás, állásközvetítés 

 
●pályaorientációs, élet-

vezetési, motivációs 
tanácsadás 

 
●klubfoglalkozások, 

szakmai képzések  
 

●pályázatírás, projekt-
menedzsment  

 
●szakmai, gyakorlati 
helyszín biztosítása 

 

 vállalkozások 
segítése  

Az „Újra a pályán” (TÁMOP –

1.4.3-12/1-2012-0007) pro-

jekt az Európai Unió és Ma-

gyar Állam támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfi-

nanszírozásával valósul meg.  
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MŰVÉSZETI ÉLMÉNYTERÁPIÁBAN VETTEK RÉSZT A 

DEBRECENI SZIVÁRVÁNYHÁZ TAGJAI Szivárványház 

Különleges megtiszteltetés-

ben volt részem, amikor a 

Lépéselőny Közhasznú Egye-

sület fenntartásában műkö-

dő Szivárványház Fogyatékos 

Személyek Nappali Intézmé-

nyének vezetője keresett 

meg azzal a kéréssel, hogy 

néhány ellátottal megtekinte-

nék az idén augusztusban 

megrendezésre kerülő a 

XXIV. Vámospércsi Művészte-

lep és Grafikai Műhelyben 

folyó munkát, melynek jó 

magam is 22 éve aktív alko-

tója vagyok.  

Ahogy megtudtam, az intéz-

mény vezetése igyekszik mi-

nél többféle élményben ré-

szesíteni az ellátottakat, akik 

közül sokan szívesen látogat-

nak el kiállításokra, tárlatok-

ra, többen érdeklődnek a 

művészetek iránt. Innen jött 

az elképzelés, hogy egyedi 

élménnyel, az alkotómunka 

testközelbe hozásával pró-

báljuk közösen kizökkenni a 

résztvevőket a megszokott, 

hétköznapi életükből. Mivel a 

művésztelep nyitott, szívesen 

fogad látogatókat, akik sze-

retnének egy-egy betekintés 

erejéig akár aktív résztvevői 

lenni az alkotóközösségnek, 

így nagy örömmel fogadtuk a 

Debreceni Szivárványház 

tagjait, akiknek ottléte nem 

mindennapi élmény volt a 

művészek számára sem. 

A Vámospércsi Művésztelep 

és Grafikai Műhely 1992-

ben, a település fennállásá-

nak 700 éves évfordulója 

alkalmából alakult meg. A 

telep vezetője Fátyol Zoltán, 

festőművész. Eleinte Vámos-

pércsen élő, hozzá kötődő 

művészek alkottak itt, ké-

sőbb Debrecenből, más vá-

rosokból, és külföldről is ér-

keztek művészek. Évről évre 

12-16 alkotó dolgozik a tele-

pen, akik közül sokan évek 

óta visszajárnak. 

Ahogy Fátyol Zoltán megfo-

galmazta, a művésztelep 

nyarankénti megrendezésé-

nek célja kettős. Az egyik cél 

a civil kultúra önszerveződé-

sének támogatása, a másik, 

hogy a művésztelep lehető-

séget biztosítson a régióban 

lévő kortárs szellemiségű 

művészet bemutatására.  

A helyi Tájházban tevékeny-

kedő művészek jóvoltából a 

látogatók megtekinthették 

magát az alkotás folyamatát, 

megtudhatták, hogy a grafika 

nem csak a ceruzával való 

rajzolást jelenti, hanem na-

gyon sok válfaja létezik, 

amely az ismertebb sokszo-

rosító eljárásoktól, például a 

linómetszettől, és a rézkarc-

tól kezdve egészen a ritkáb-

ban alkalmazott eljárásokig 

terjed, mint például a 

kollográfia, vagy montázsnyo-

mat. 

A művésztelep bemutatása 

közben baráti beszélgetés 

alakult ki. Amikor a művé-

szek megtudták, hogy van 

közöttünk olyan tag, aki ré-

gebben rajzolt, de kedv hiá-

nyában már nem ragad ceru-

zát, sokan arra biztatták, 

hogy pórbálja újra, és ha 

csak kedvtelésből is, de raj-

zoljon rendszeresen. 

Ebből jött az egyik művész 

hirtelen ötlete, mi lenne, ha 

egy közös kép készítésével 

pecsételnénk meg az újon-

nan született barátságot. A 

különféle technikák közül a 

montázsnyomatra esett ha-

mar a választás. Különféle 

tárgyak, papírdarabkák, sza-

lag, egy régi legyező, és egy 

ócska, rozsdás lemezdarab 

felhasználásával elkészült a 

közös kompozíció, amelynek 

készítéséből mindenki kivet-

te a részét. Nekem jutott a 

feladat, hogy az elkészült 

montázst kis száradás után 

egy hatalmas grafikai prés 

alatt lenyomtassam. Minden-

ki jóleső meglepetéssel fe-

dezte fel a prés alól kikerült 

képen a saját maga által a 

kompozícióba helyezett tár-

gyat, szalagot, rozsdafoltot, 

és csodálkozva nézte, ahogy 

a tárgyak átlényegülve egy 

művészeti alkotás részévé 

váltak.  

Az elkészült alkotás az intéz-

ményt fogja gazdagítani, mint 

ahogy reméljük, a sok meg-

szerzett élmény egyaránt 

gazdagítja a látogatáson 

résztvevőket és a vendéglátó 

művészeket. Jövőre ismét 

szeretettel várjuk a Szivár-

ványház tagjait. 

A művésztelepen készült 

alkotásokból megrendezett 

záró kiállítás 2015. október 

végéig tekinthető meg a Vá-

mospércsi Művelődési Ház 

és Könyvtár kiállítótermében, 

melyre művésztársaimmal 

együtt minden érdeklődőt 

szeretettel várunk.  

 

Lehó István 

A művésztelep alkotói: Bacskó Gabi, 

Durucskó Zsolt, Fehér Adrienn, Fátyol Viola, 

Fátyol Zoltán, Illés Dávid, Imreh Sándor, 

Kopócsy Judit, László János, Lehó István, 

Papp Károly, Somogyi László Gábor,  

Szoboszlai Lili, Varga József 
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„CSAVARÁZS ÚJRATÖLTVE”  

A FIKSZ PONT EGYESÜLET PROJEKTJÉNEK EREDMÉNYEI 
Civilizáció 

A projekt célja a családhoz, 

a gyermekekhez, a gyer-

mekvállaláshoz kapcsoló-

dó társadalmi viszonyulás 

javítása, a családi élettel 

kapcsolatos negatív jelen-

ségekkel szembeni preven-

ció, szemléletváltás elő-

mozdítása, integrált szol-

gáltatások nyújtásával a 

fiatal gyermekes családok 

támogatása volt.  

 

További fontos szempont 

volt olyan komplex innova-

tív hosszú távú szolgálta-

tás nyújtása, melynek so-

rán a munkaerő piacra a 

gyermekvállalás után visz-

szatérni kívánó nők számá-

ra adnak személyre sza-

bott segítséget a családi 

életre való nevelés elősegí-

tésében, a felelősség válla-

lás kialakításában, különö-

sen a tizenévesek körében 

a tanulás, a munka, család 

irányába. 

A projektben kisgyermeke-

ket nevelő családok és 

kamaszkorúak vettek 

részt. A gyermekes csalá-

dok havonta egy alkalom-

mal a Kincsem klubban 

találkoztak, ahol családi 

élettel kapcsolatos témá-

kat jártak körül. Amíg a 

szülők foglalkozása tartott, 

a gyermekek a Játszószi-

getben kézműveskedtek és 

játszottak. 

 

A kamaszok a Ketten 

Együtt Felelősséggel elne-

vezésű klubban találkoztak 

és a szabadidős progra-

mok mellett, főleg a kor-

osztályukat érintő kérdé-

sekről beszélgettek. 

 

A klubokhoz Gyermekjogi 

és családtámogatási ta-

nácsadás kapcsolódott, a 

kisgyermekes anyáknak 

munkaerő-piaci, a fiatalok-

nak 20 órás pályaorientáci-

ós tanácsadást is szervez-

tek. A közösségi együttmű-

ködés megerősítésével a 

projekt szolgáltatásai segí-

tették az összefogást a 

családok közérzetének és 

jólétének javítása érdeké-

ben. Elősegítették a friss, a 

gyakorlatban hasznosítha-

tó információk gyors cseré-

jét, mely során a gyerme-

kes családok, szülők átad-

hatták egymásnak tapasz-

talataikat, ismereteiket, 

illetve szervezett formában 

hozzájuthattak a család-

alapítással és gyermekne-

veléssel kapcsolatos fon-

tos információkhoz. 

 

Az interjú a leggyakrabban használt 

kiválasztási technika, amely segít ab-

ban, hogy a leendő munkatársról minél 

több és pontosabb információt gyűjt-

sünk a legmegalapozottabb döntés 

meghozatala érdekében.  

 

Az interjútechnika tréning pedig hozzá-

járul ahhoz, hogy a kiválasztott munka-

erő beválási valószínűsége növekedjen 

azáltal, hogy az interjú megfelelő mód-

szertanát alkalmazza.  

 

Olyan munkáltatóknak ajánljuk, akik-

nek a legkisebb kockázattal és hosszú-

távon van szüksége szakképzett, moti-

vált, fejlődőképes, magas teljesítményt 

nyújtó munkatársakra ahhoz, hogy a 

növekvő piaci versenyhelyzetben nyere-

ségesen helyt álljanak. Az új munkatár-

sak kiválasztása során több fontos 

szempontot kell figyelembe venni: fel-

mérni azokat a kompetenciákat, ame-

lyeknek meg kell felelnie. 

A kiválasztáskor a személyes, egészsé-

gi, pszichológiai, fizikai alkalmasságot 

is fel kell mérni. A hatékony teljesít-

mény feltétele a megfelelő ismeretek, 

készségek birtoklása. A vezető részéről 

mindenképp előnyös, ha képes kiszűrni 

a szükséges képességekkel nem ren-

delkező jelentkezőt.  

A fontosabb alapszabályokat érdemes 

betartani a kiválasztás során, ilyen pél-

dául, hogy az állás meghirdetésekor 

meg kell határozni a jelentkezések for-

máját, hogy milyen iratokat csatoljanak, 

a jelentkezésekre vissza kell válaszolni, 

interjú során nem lehet személyes jelle-

gű kérdéseket feltenni, amelyek nincse-

nek kapcsolatban az adott munkakör-

rel, a pályázóval kapcsolatos informáci-

ókat bizalmasan kell kezelni. 

 

Forduljanak hozzánk bátran!  

 

 

További információ:  

4026 Debrecen, Csap utca 36.  

Telefon/Fax:52/321-666  

Mobil:20/577-7863  

foglalkoztatasikozpont@gmail.com 

 

 

 

 

„Magamban belül magabiztos ember vagyok, és pontosan tudom, hogy mit tudok 

és mire vagyok képes” 

 

AZ INTERJÚTECHNIKA TRÉNING EGYEDI MÓDSZEREI 

Képzéseinkről 

A projekt a Norvég Civil 
Támogatási Alap finanszí-
rozásával valósul meg.  
 
www.norvegcivilalap.hu  
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~Olykor elég csupán egy aprónak tűnő jótett, hogy egy hatalmas változást hozó szeretet  

lavinát indítson be~ 

A VÉDETT MŰHELY SZEREPE MUNKATÁRSUNK ÉLETÉBEN 

A Védett mű-

hely új telephe-

lyén dolgozó 

munkatársunk-

kal, Hetesi-

Lámer Anita 

Petrával beszél-

gettem arról, 

hogyan ismer-

kedett meg 

egyesületünkkel és hogyan változott 

meg élete az elmúlt években.  

 

Milyen tevékenységeket folytattál az 

elmúlt években?  

Mindig is érdekelt az idegen nyelv, a 

kommunikáció és a mozgás: angolul, 

németül tanultam az iskolában. Balet-

toztam, dzsúdóztam, íjászkodtam és 

versenytáncoltam. A nyelvismereteimet 

cserediák programban való részvétellel, 

nyelvvizsgával és végül tanítói diplomá-

val tettem teljessé. Régi vágyam telje-

sült, amikor 2010 és 2011 között az 

Ebesi Arany János Általános Iskolába 

angolul testnevelést tanítottam.  

Mennyiben határozta meg életed a ta-

nári pálya?  

Nagyon szerettem az órákra való felké-

szülést, tanítást és a tornát. Délelőtt  

testnevelés órákat tartottam, délután 

pedig a napköziben és a tanulószobá-

ban tanítottam. A napközis órákra való 

felkészülésnél segítségemre voltak pá-

rom és barátaim is, akiken először pró-

báltam ki a diákok számára kitalált 

feladatokat. Az iskola nem csak a mun-

káról szólt, délutánonként a tanári csa-

pattal kosárlabdáztam és rendszeresen 

elmentünk túrázni is. Hétvégén íjász 

edzésekre jártam a Debreceni Letícia 

íjász klubba.  

 

Mikor vett fordulópontot az életed? 

Miben segített számodra a Lépéselőny 

Egyesületet?  

Sajnos betegségem 2012-ben megaka-

dályozott abban, hogy mindezt folytas-

sam. Ezután édesanyám virágboltjában 

segítettem a vásárlók kiszolgálásában, 

virágbolti megrendelések intézésében. 

Ugyanebben az évben megismerked-

tem a Lépéselőny Közhasznú Egyesü-

lettel, ahol 2015 júliusától általános 

irodai adminisztrátorként dolgozok. Jól 

esik újra munkahelyre bejárni, dolgozni, 

számítógépes ismereteimet bővíteni és 

új emberekkel találkozni, megismer-

kedni, beszélgetni.  

 

Mit tanácsolsz azoknak, akik hasonló 

problémával küzdenek?  

Úgy gondolom, hogy fontos folyamato-

san fejleszteni magunkat, hiszen kitar-

tással, elszántsággal többet ér el az 

ember az életben. „Minden kezdet ne-

héz”- hallhatjuk sokszor, amit kimonda-

ni könnyű, viszont elkezdeni újra, min-

dent elölről megtapasztalni még nehe-

zebb, de megoldom… 

 
Szabó Noémi 

Álláspont 

 

Kiégett szív 
Üres az élet, ha senki nem vár 

Könnyezel 

Vár a valóság, él a remény 

Hisz a rabod lettem én 

Neked adom mindenem 

Nélküled nem létezem 

Csak szállj az álmok tengerén 

Én ott leszek neked 

Megkereslek téged én 

Nincs senki másom a nagyvilágon 

De még sem bánom, jönnie kell 

Vár egy esély, él a remény 

Nem múlhat el, győznöm kell 

 

 

Ősz 
Vége van a nyárnak  

A forróságnak 

Emberek jobb sorsra várnak 

Ősszel fújnak 

A szelek 

A jó Isten 

Segítsen mindenkit, hogy 

Béketűrő és mások  

Segítője legyen. 

 

 
A verseket írta: Acsádi Györgyné 
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