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„Mit ítéljek ma halálra, hogy 

új életet teremtsek? Mi az, 

amiről tudom, hogy meg kell 

halnia, de én még bizonyta-

lankodom? Minek kell meg-

halni ahhoz, hogy szerethes-

sek?”  Többek közt ezeket a 

kérdések feszegettük Lélek-

szerda keretein belül, mely-

nek témája a gyász, az el-

vesztés, a halál feldolgozása 

volt. 

Rády Eszter, pszichológus 

vezette a délelőtti beszélge-

tést, amelynek központi té-

mája az élet-halál körforgása 

és a gyász megélése volt. Mi 

történik, ha valaki meghal? 

Mi történik, ha elvesztünk 

valakit vagy valamit, ami fon-

tos része volt az életünknek? 

Az előadás elején néhány 

irodalmi példát hozott, amely-

ben a főhős találkozik a halál-

lal és ezt a találkozást nehe-

zen éli meg. Ilyen Tolsztoj 

Ivan Iljicse, Pierre Bezuhovja 

(Háború és béke), vagy C. 

Dickens Karácsonyi éneké-

nek főszereplője. Megemlítet-

te még Franz Werfel A meg 

nem születettek csillaga című 

futurisztikus regényének sze-

replőit, akik szintén különös 

kapcsolatba kerülnek a halál-

lal. A halál tudatosulása mu-

tatja meg, hogyan kell él-

nünk. Létezik valamiféle ha-

tárhelyzet, amit Heidegger 

két fajta létezési móddal ír le: 

az egyik a mindennapiság 

módja, a megfogható dolgok, 

a másik pedig az onkológiai 

látásmód, amikor eszünkbe 

jut a létezés miértje.  

A gyászfolyamat egyéni folya-

mat, a gyász alapjaiban ren-

geti meg a személyiséget, 

elmossa annak határait. Vi-

szont fontos szem előtt tarta-

ni, hogy a gyászt nem lehet 

siettetni. Ki kell várni, míg 

interiorizálódik, vagyis belső-

vé válik, belső élménnyé, 

amit magammal viszek. Egy 

szakítás, egy barátság, akár 

egy munka elvesztése is 

gyásszal járhat. Időt kell hagy-

ni ennek feldolgozására. Az a 

lélek birkózik meg a halál 

gondolatával, ami lélekből él. 

Meg kell tanulnunk szeretni, 

és úgy élni, ahogyan szeret-

nénk, így könnyebb az elfoga-

dás és a gyász is. 

Az előadó kitért a gyermekek 

gyászfeldolgozásának mi-

kéntjére is, hiszen nem kell 

tabuként kezelni a halált a 

családban. A népmeséken 

keresztül érthetik meg a leg-

jobban a jelentését, hiszen 

ezek által egy egész nép hite 

jön elő, ami világnézetet ad, 

szemben az egyéni történe-

tekkel. (Pl: Halhatatlan király-

fi, Az öregasszony és a halál). 

Ne feledkezz meg a halálról! 

A halál, a gyász ugyanolyan 

részei életünknek, mint az 

öröm, a szerelem, a boldog-

ság. Fogadjuk el, tegyünk 

magunkévá és végül elmond-

hatjuk, hogy: „Olyan életet 

éltem, amilyet szerettem vol-

na, kerek egészet.” 

 

Szabó Noémi  

LÉLEKSZEDRA  
 

November 18 
Gondolatok az öngyilkos-

ságról 
November  25 

Az újrakezdés lehetőségei 
December 2 

A betegségeim pszichés 
előnyei 

 
Helyszín: Csap u. 36 
Időpont: 9:00-11:00  
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AGORA   

TERET AD 

Álláspont RÉSZT VETTÜNK A NEMZETI REHABILITÁCIÓS SZOCIÁLIS HIVATAL 

ÁLLÁSBÖRZÉVEL EGYBEKÖTÖTT PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNYÉN 

A „Megváltozott munkaképes-

ségű emberek rehabilitációjá-

nak és foglalkoztatásának 

elősegítése” (TÁMOP-1.1.1-

12/1-2012-0001) projekt 

záró konferenciáját október 

27-én tartotta az NRSZH .  

Az eseményen részt vettek a 

programot támogató szerve-

zetek is, akik állásbörze kere-

tében segítették a megválto-

zott munkaképességű szemé-

lyek munkaerő-piaci előmoz-

dítását.  

 

A Lépéselőny Egyesület is 

képviseltette magát a rendez-

vényen, elsősorban adminiszt-

rátori pozícióra kerestünk 

munkavállalókat. Az érdeklő-

dés nem maradt el, sokan  

látogatták meg standunkat.  

Az állásbörzét követően  a 

projekt hivatalos záró konfe-

renciájára került sor. A meg-

nyitót követően Dr. Dorogi 

Rajmund, az NRSZH főosztály-

vezetője vázolta a helyzetké-

pet a foglalkozási rehabilitáci-

óról. Kitért a rehabilitációs 

rendszer átalakulására, céljai-

ra, feladataira.  

Ezt követően Daczi Péter, 

szakmai vezető bemutatta a 

projekt országos eredményeit, 

kiemelve a foglalkoztatási 

rehabilitáció dimenzióit, a 

kiválasztás folyamatát, illetve 

a használható eszközrend-

szert.  

Dr. Mező Barna, a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal 

főosztályvezetője a megyében 

foglalkoztatott projektrésztve-

vők munkájának szerepéről 

és jelentőségéről beszélt.  

A Főnix Pályázatíró és Közbe-

szerzési Kft. munkatársa, 

Várnay Nagy Orsolya megvál-

tozott munkaképességűként  

megosztotta tapasztalatait, 

élethelyzetének változását, 

beszélt munkahelyeiről köz-

tük a Lépéselőny Egyesületről 

is, hiszen itt is eltöltött egy 

hosszabb periódust, ami meg-

határozó volt számára.  

Nádas Andrea, megyei szak-

mai koordinátor a régióban 

elért eredményekről számolt 

be.  Pozitív foganatként ki-

emelte a humánszolgáltatás 

munkakör  kialakításának 

hasznát, amelynek keretében 

a program teljes szakaszán 

vezették át az ügyfelet.  

„A legfontosabb a bizalmi 

kapcsolat kialakítása volt, azt 

vettük figyelembe, hogy az 

ügyfél hol tart és hova szeret-

ne eljutni.”- mondta Nádas 

Andrea.  Ezenkívül bemutatta 

a projekt részeként indított 

kompetenciafejlesztő és szak-

mai képzéseket.  

 

A konferenciát Dr. Dorogi Raj-

mund zárta, melyben megkö-

szönte minden támogató és  

résztvevő munkáját, egy 

Reményik László idézettel 

konstatálva a sikeres projek-

tet: „Nem az a fontos, hogy 

útközben mi mindent kell le-

győzni a cél érdekében, ha-

nem az, hogy a végén a győz-

tes boldog mosolyával tekint-

hessünk vissza.” 

 

Szabó Noémi  

 
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  

TÁMOP-1.1.1-12/1-
2012-0001 
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Humoros verseit nagyon sokan ismerik 

és szeretik a különféle internetes iro-

dalmi portálokon, de komoly hangulatú 

versek is szép számmal áradnak a Deb-

recenben élő Szuhanics Albert tollából. 

Ezúttal őt mutatjuk be művészeti olda-

lunk kedves olvasóinak. 

 

1954-ben születtem Debrecenben, 

apám órás volt, majd elektroműszerész 

lett, aki kapcsolóórákat javított. Engem 

is iparosnak akart nevelni, tanítgatott 

órákat javítani. „Ebből mindig meg-

élsz...”- mondta. Ám én nagyon érdeklő-

dő voltam, a humán- és műszaki tár-

gyakat is könnyedén tanultam és minél 

tovább akartam iskolába járni. Ebből 

nem lett semmi, mert ipari iskolába 

kellett mennem, hogy gondoskodjak 

magamról, de mivel a könyveket szeret-

tem, így lettem nyomdász. Amikor szak-

mát szereztem kéziszedőként, volt mi-

ből megélnem, de már időm nem ma-

radt csak egy szakérettségire, mert 

katonának kellett mennem. Leszerelés 

után már nem volt lehetőségem tovább 

tanulni. Szerettem a képzőművészetet, 

mert volt tehetségem hozzá. Jártam egy 

ideig a Medgyessy-körbe, ott javasolták 

is nekem a rajztanári lehetőséget, de 

nem tudtam járni a váltott műszak mi-

att – kezdte élettörténetét Albert. 

 

Mikor kezdted a versírást? 

 

Verseket már írtam középiskolás ko-

romban is, de utána a 90-es évek végé-

ig csak egyet írtam összesen. Aztán 

1994-ben munkanélküli lettem, nehéz 

évek voltak, akkor keresett meg egy 

vicclap, ahova karikatúrákat rajzoltam, 

humoreszkeket írtam rendszeresen, 

amelyek meg is jelentek nyomtatásban. 

Ekkor kezdtem el humoros verseket is 

írni. Aztán amikor az újság megszűnt 

folytattam a versírást, de akkor már 

nem csak vicces verseket írtam, hanem 

mindenfélét. Később egyre többet, az-

tán jött az internet és itt kezdtem külön-

böző oldalakon publikálni. Nyomtatás-

ban is megjelentek verseim, különböző 

újságokban, könyvekben. Van, amit 

megzenésítettek és CD-re került, van-

nak amelyeket szavalnak ünnepek al-

kalmából. 

Kevéske szabadidődben milyen szenve-

délyeknek hódolsz? Milyen terveid van-

nak még a jövőre nézve? 

 

Hobbim sok lenne, de még dolgoznom 

kell, talán ha nyugdíjas leszek, jobban 

marad időm. A sportot, a mozgást sze-

retem, mivel nincs kertes házam sokat 

kirándulok. Nyelveket is szeretek tanul-

ni, már amennyire időm engedi. Szere-

tem az asztaliteniszt, a súlyemelést, 

valamikor igazolt versenyző voltam, de 

60 felett csak álmodozom róla, hogy 

majd megint edzésbe fogok. A sakko-

zást is kedvelem, de az időigényes, így 

mostanában nem sakkozom. Érdeklő-

döm a történelmi dolgok, a régi legen-

dák és vallások iránt.  Érdekel a ma-

gyarságkutatás, a néphagyományok. 

Szeretem a természetet, a jó filmeket. 

Meg aztán ott van a rajz, a grafika, jó 

kikapcsolódás és benne van az alkotás 

varázsa. Ha nincs más lehetőség, szíve-

sen sétálgatok a városban a felesé-

gemmel, a lányommal, mert mindig van 

valami érdekesség, látnivaló. Soha nem 

unatkozom, sokszor a pihenés rovására 

is csinálok valamit. Úgy érzem a jövő 

még sok mindent tartogat számomra,  

a versek mellett szeretnék megpróbál-

kozni regényírással is.  

 

Huri Valéria 

BESZÉLGETÉS SZUHANICS ALBERTTEL,  

KORTÁRS DEBRECENI SZÜLETÉSŰ KÖLTŐNKKEL Kultúra 

Szuhanics Albert: 
Őszi séta 
 
 
Hull a fáról a levél,                                                                  

felkapja az őszi szél.  

Belemar az avarba,  

szép arcodba kavarja. 

 

A fejeden nagy kalap,  

mondd csak, mért vagy hallgatag?  

Köd borítja az eget,  

hadd lássam a két szemed! 

 

 

 

 

 

Ha már szürke fenn az ég,  

legalább a szemed kék!  

Mosolyogj rám édesem,  

mint fényes nap..., édesen! 

 

Hisz már gyönge sugara,  

olyan sápadt, suta ma.  

Fogd meg a két kezemet,  

hadd járjon át szeretet! 

 

 

 

 

 

Forrón, mint a tűnő nyár,  

ami nem jön vissza már.  

Dúdolgass egy régi dalt,  

míg tapossuk az avart… 

 

S én hallgatom..., hallgatom,  

csönd virágzik arcomon.  

Nézd, hogy őszül a hajam,  

óh, a nyár de messze van! 



 

Oldal  4 

A Debreceni Közösségi Egészségszervezési 

Iroda október 30-ra Egészségnapot szerve-

zett a Kossuth utcai Művelődési Központ-

ba.  A rendezvény célja, az egészség megőr-

zésének és fejlesztésének támogatása mel-

lett partnerség kialakítása, a helyi erőforrá-

sok feltérképezése és mozgósítása, az 

együtt-cselekvés további mélyítése.  

 

A program során kiemelt figyelmet szántak 

a szűrővizsgálaton való részvétel népszerű-

sítésére. Az egészségnapra látogatóknak 

lehetőségük volt vérnyomás, testzsír-

százalék, BMI és stressz-szintmérésre, vala-

mint egészség-tanácsadók, dietetikusok és 

gyógytornászok tanácsainak igénybevételé-

re. Tesztelhették a Magyar Egészségtervező 

Alkalmazást (META), amely egyénre szabott 

egészségterv elkészítését segíti elő. Az 

Egészségnapon oktatófilmmel mutatták be 

az újraélesztés folyamatát, valamint arra 

biztattak mindenkit, hogy szükség esetén 

bátran kezdjék el az újraélesztést, hiszen 

ezzel életet menthetnek.  

 

A rendezvényt Papp Csaba, tanácsnok nyi-

totta meg, aki a program sikerességére és 

fontosabb elemire hívta fel a figyelmet. Ezt 

követően a résztvevőknek lehetőségük volt 

bekapcsolódni a gyógytornászok által szer-

vezett közös testmozgásba.  

 

A délután folyamán sok érdeklődő érkezett 

a helyszínre, és örömmel csatlakoztak a 

rendezvény másik fontos kezdeményezésé-

hez, az „Egészség-sétához”. A program ke-

retében a lakosságnak lehetősége lesz elő-

re szervezett gyalogtúrákon részt venni, 

idegenvezető által Debrecen nevezetessé-

geit megtekinteni, a szórakozás mellett a 

testmozgás és a sport pozitív hatásait is 

megtapasztalhatják. 

 

Az Arany Partner Egyesület, a Lépéselőny 

és a SIKK Egyesület munkatársaiként és az 

egészséges életmód támogatóiként bízunk 

benne, hogy a jövőben is lehetőségünk lesz 

hasonló programokban részt venni, segítve 

a Közösségi Egészségszervezési Iroda mun-

káját.  

 

Lukács Judit 

ÉLJ TELJES ÉLETET! 

MILYEN LEHETŐSÉGEINK VANNAK A CÍVISVÁROSBAN  

TESTI-LELKI HARMÓNIÁNK MEGŐRZÉSÉRE?  

Egészség 

Arany Partner Egyesület 

Tevékenységei  
 

- sport tábor szervezése, lebo-

nyolítása 

- sportolói-, szurkolói találko-

zók szervezése, lebonyolítása 

- fiatal tehetségek felkutatása 

- szponzorkeresés 

- adománygyűjtés, adomány-

osztás 

- pályázatok kiírása, figyelése 

- ösztöndíjak kiírása 

- kiállítások szervezése 

- könyvkiadás, adathordozó-

kiadás (CD, DVD) 

- író-olvasó találkozók szerve-

zése 

- szabadidős programok szer-

vezése 

- alkotó táborok szervezése 
 

 

4034 Debrecen, Hóvirág u. 33.  

Telefon: 20/590-6035, 42/502-

114  

E-mail: iroda@aranypartner.hu  

Web: www.aranypartner.hu 
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A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS OLYAN, MINTHA ELŐNYT ADNÁL MAGADNAK A  

VERSENYBEN ~MAXWELL~ 

„JÓ GYAKORLATOK” KONFERENCIA DEBRECENBEN 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata és a Hajdú-Bihar Megyei Civil 

Információs Centrum november 11-12-

én, konferenciát szervezett, amely ke-

retében az „Esély-Háló” Területi együtt-

működést segítő programok kialakítá-

sának eredményeit mutatták be.  

 

A köszöntőt Komolay Szabolcs, alpol-

gármester mondta, kiemelve, hogy ko-

moly szakmai párbeszéd figyelhető meg 

az önkormányzatok, társadalmi és civil 

szervezetek között. Dr. Szekeres Antal 

jegyző, projektvezető bemutatta a meg-

valósított programelemeket, kihangsú-

lyozva az együttgondolkodás, a partner-

ség fontosságát.  A programban Hajdú-

sámson és Debrecen vett részt, bár 

nagyságrendileg különböznek, mégis a 

hátrányos helyzetű társadalmi csopor-

toknak közel azonos a problémája.  

 

Aba-Horváth István, a Roma Tehetség-

gondozó Közhasznú Alapítvány Esélyte-

remtő programtervére és a Roma Men-

torhálózat felépítésére tért ki. „Az esély-

teremtés annyit ér, amennyit abból 

meg tudunk valósítani. Mindehhez aktív 

akarat szükséges!”- hangsúlyozta.   

Papné Gyöngyösi Katalin a DMJV Egye-

sített Bölcsőde intézményvezetője a 

koragyermekkori nevelés szerepének 

felértékelődéséről tartott rövid elő-

adást. A magyar bölcsődének kiemelke-

dő és komplex szerepe van a nevelés-

ben és a társadalmi hatásmechaniz-

musban egyaránt. Rády Eszter, pszicho-

lógus a női esélyegyenlőség témakörét 

boncolgatta, bemutatva a Nóra-

hálózatot és a nőknek szóló fejlesztő-

tréningeket.  

 

Baranyai György, a Fehér Bot Alapítvány 

munkatársa a fogyatékkal élők esély-

egyenlőségére tért ki, górcső alá véve 

az akadálymentesítés, egészségügy, 

oktatás és foglalkoztatás kérdéseit. 

Szabóné Orosz Éva a Városi Szociális 

Szolgálat intézményvezetője az idősek 

esélyegyenlőségének lehetőségeiről, 

hatásairól számolt be. Fazekas Csaba, 

a Türr István Képző és Kutató Intézet 

esélyegyenlőségi szakértője a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programok szerepéről 

beszélt. Végül Berényi András, a Forrás 

Lelki Segítők Egyesület elnöke a Felzár-

kóztatási Kerekasztalban rejlő lehető-

ségekről, jövőbeli tervekről, kitűzött 

célokról és feladatokról beszélt.  

 

A konferenciát Dr. Bene Edit, DMJV 

Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály 

vezetője zárta, megköszönve a résztve-

vők munkáját. „Az emberek egyenlők-

nek születnek. De másnap már nem 

azok többé. Közös erővel, együttműköd-

ve azon kell dolgoznunk, hogy megte-

remtsük mindenki számára az egyenlő 

életesélyeket”.– hangsúlyozta a főosz-

tályvezető asszony.  

 

Lászki Renáta 

Álláspont 

II DEBRECENI ÁLLÁSBÖRZE 

HA MÁR CSAK EGY LÉPÉS HIÁNYZIK... Civilizáció 

Az állásbörze azokat a régióban fellelhe-

tő multinacionális, illetve helyi vállalato-

kat, szervezeteket várta, akik az állás-

keresők igényeinek kívántak eleget ten-

ni, legyen szó tartós munkanélküliről, 

pályakezdőről, kisgyermek mellől visz-

szatérő szülőről.  

 

A Debrecen Plaza mint helyszín fiatalos, 

közkedvelt találkozási pont a városban, 

így november 6-án az érdeklődők több 

mint 35 kiállító állásajánlataival talál-

kozhattak. A Lépéselőny Egyesület–

Debreceni Foglalkoztatási Központ 

munkatársai is a helyszínen fogadták 

azokat az álláskeresőket, akik a kelet-

magyarországi régióban szeretnének 

elhelyezkedni a képzettségüknek meg-

felelő pozícióban. A jelenlegi lehangoló 

munkaerő-piaci és társadalmi helyzet 

javítható lenne például munkaerő-

felvételi támogatásokkal, aminek a me-

legágya egy hasonló állásbörze. Civil 

szervezetként igyekeztünk bemutatni 

azokat a lehetőségeket, amelyekkel 

hozzájárulhatunk a munkakeresők élet-

minőségének javításához. Így konkrét 

állások mellett tréningeinket, kurzusain-

kat ismerhették meg a standunkhoz 

ellátogatók. Kiemelt figyelmet szentel-

tünk a GYED-ről, GYES-ről visszatérő 

kismamáknak, akik számára a közeljö-

vőben indítjuk el „Anyaerő, Munkaerő” 

gyakorlatorientált tréningünket.  

 

Sok középiskolás és egyetemi hallgató 

érdeklődött önkéntes programjaink, 

mentori tevékenységeink iránt. Valamint  

jelenleg futó „Lélekszerda” előadásso-

rozatunkra is meginvitáltuk azokat, 

akiknél diszharmóniát eredményez az 

állásmentes időszak.  

Úgy gondoljuk, hogy a novemberi állás-

börze sokaknak új esélyt teremtett a 

jövőre nézve, egy lépéssel közelebb 

kerülve céljaik megvalósításához.  

 

Szabó Noémi  
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