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A LÉLEKSZERDA a Lépéselőny 

Egyesület által indított prog-

ramsorozat, amely minden 

héten várja azokat, akik az 

önmegismerés ösvényén sze-

retnének elindulni. Mentorunk 

mindebben Rády Eszter, 

pszichológus. Vele beszélget-

tünk az önfejlesztés fontossá-

gáról, a Lélekszerda esemény 

hatásáról.  

 

Milyen céllal indult a kezde-

ményezés?  

A Lélekszerda programsoro-

zat heti rendszerességgel 

várja mindazokat, akik érzel-

mi-és értelmi intelligenciáju-

kat tudatosan szeretnék fej-

leszteni. Szerettünk volna egy 

olyan közösséget, ahol rend-

szeresen, ugyanabban az 

időben össze tudunk gyűlni, 

ahol megoszthatjuk egymás-

sal gondolatainkat, érzésein-

ket. A Lélekszerda éppen emi-

att alakult és természetesen 

azért, hogy egyesületi szinten 

egy erős közösséget formál-

junk, egy valódi cívisvárosi 

lélekműhelyt.  

 

Milyen témákat érintesz az 

előadások alkalmával?  

Azokat a témákat, probléma-

köröket beszéljük meg, ame-

lyekkel a mindennapokban 

szembekerülünk: úgy, mint a 

gyász feldolgozása, a szeretet 

megélése, önuralmunk, aka-

raterőnk fejlesztése, az ün-

nepnapok megélése, testünk 

kommunikációja és sok egyéb 

hasznos, informatív témakör. 

Illetve mentálhigiénés tanács-

adást is belecsempészek egy-

egy alkalomba. Természete-

sen az önfejlesztés sem ma-

rad el, olyan könyveket, mód-

szereket igyekszem ajánlani, 

amelyeket a résztvevők ott-

hon is elolvashatnak vagy 

kipróbálhatnak.  

 

Hogyan látod, mennyire fon-

tos napjainkban a tudatosság 

és az önismeret?  

Egy olyan társadalomban 

élünk, ahol bizonyos helyze-

tekben sokszor magunkra 

maradunk, viszont egyedül is 

meg kell tudnunk állni a lá-

bunkon. Az öntudatosság ha-

tározottá tesz, akár magán-

életünkről, akár a hétköznapi 

ügyintézésekről legyen szó. 

Ha valaki jól boldogul önma-

gával, az általában másokkal 

is jól kijön.  

 

Májusban egy egész napos 

Lélekszerda programot szer-

veztek. Mit lehet róla tudni?  

Tervezünk egy Lélekszerda 

napot, ahol mindenki megta-

lálhatja a számára érdekes 

témákat. Szeretnénk műhely-

foglalkozásokat tartani, külön-

böző módszerek bemutatásá-

val fejleszteni a résztvevők 

kompetenciáit. Szabadon 

lehet majd válogatni a progra-

mok közül.  

 

Lélekszerda minden héten 

Rády Eszterrel, a Csap utca 

36. szám alatt, a Debreceni 

Szivárványház közösségi ter-

mében.  

Kezdés időpontja 

 Szerda 09:00 
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AGORA   

TERET AD 

Kitekintő  CSATLAKOZTUNK A MACI KAMPÁNYÁHOZ 

...MERT MINDEN TÖRTÉNET SZÁMÍT  

DEBRECEN  

Csap utca 36. 

Szolgáltatások 

 
 

●álláskeresési tanácsadás, 

állásközvetítés 

 

●pályaorientációs, életve-

zetési, motivációs tanács-

adás 

 

●klubfoglalkozások, 

szakmai képzések  

 

●pályázatírás, projektme-

nedzsment  

 

●szakmai, gyakorlati 

helyszín biztosítása 

 

●vállalkozások  

segítése  

 

KAPCSOLAT 

4026 Debrecen, Csap 

utca 36. 

Tel/fax: 52/321-666 

foglalkoztatasikozpont@

gmail.com 

lepeselony.com 

 

SZIVÁRVÁNYHÁZ 

KOMPLEX INFORMÁ-

CIÓS ÉS 

RE-INTEGRÁCIÓS 

SZOLGÁLTATÓ HÁZ 

A MACI (Magyar Civilszerveze-

tek) „Az én történetem című 

kampánya” rámutat arra, 

hogy a civilszervezetek milyen 

széleskörűen tudnak részt 

venni az életünkben, a problé-

máink megoldásában, a célja-

ink elérésében. A Lépéselőny 

Egyesület  munkatá rsa,  

Nagymáté Sándor is megosz-

totta történetét.  

 

Nagymáté Sándor vagyok, 

2001. februárban leestem 

egy fáról, ekkor deréktól lefe-

le lebénultam. Azóta vagyok 

kerekes székes, előtte autó-

buszvezető voltam. A baleset 

után gyökeresen megváltozott 

az életem, tulajdonképpen 

onnantól kezdve a munkám, a 

hobbim, családom, minde-

nem odalett.  

 

Kerekes székkel közlekedni, 

főleg 15 évvel ezelőtt sokkal 

nehezebb volt, nem voltak az 

épületek, járdák kialakítva, a 

középületekbe nehezebb volt 

bemenni, volt, ahova kísérő-

vel kellett járnom. Valamint a 

munkám volt a hobbim, azt 

sem tudtam már csinálni.  

A balesetet követően szüleim 

és barátaim álltak mellettem. 

 

Volt olyan pillanat az életem-

ben, amikor rájöttem, hogy 

ebből nincs kiút, a régi élete-

met nem fogom visszakapni. 

Akkor megfordult a fejemben, 

hogy valamit csinálnom kell,  

hiszen van két gyerekem, 

akiket szeretnék látni felnőni. 

Több mint fél évet voltam kór-

házban, ahol megtanítottak 

kerekesszékkel közlekedni. 

Aztán gyógytornák, elektro-

mos kezelések jöttek egymás 

után.  

Hosszú távú célom, hogy mi-

nél tovább itt maradhassak 

az egyesületnél és dolgozzak, 

tevékenykedjek, valamint a 

bakancslistámon szerepel egy 

olyan álom is, hogy egy 

paralimpián vehessek részt. A 

sorstársaimmal rengeteget 

sportolunk több sportágban 

is. A handbikeban érzem ma-

gam annyira erősnek, hogy 

szeretnék egy paralimpiára 

kijutni. 

Rengetegszer kérdezték, hogy 

tudtam feldolgozni ezt a hely-

zetet, de erre nem tudok vá-

laszt adni, azt sem tudom 

megmondani hogy feldolgoz-

tam e, de idővel beleszokik az 

ember és megy tovább. Ne-

kem is vannak rövidebb, hosz-

szabb távú céljaim és ezeket 

próbálom megvalósítani. 

Miután azt éreztem, hogy már 

beleszoktam ebbe az életbe, 

elkezdtem munkát keresni, 

ami elég nehéz. Aztán az 

egyik sorstársam elhelyezke-

dett egy egyesületnél, ahova 

bevitt engem is, és így ismer-

kedtem meg a jelenlegi mun-

kahelyemmel, a Lépéselőny 

Közhasznú Egyesülettel. Az 

egyesület főként a munkanél-

külieket, valamint a teljes 

értékű és a megváltozott 

munkaképességű álláskere-

sőket segíti munkához jutni. 

Az egyesületnél társadalmi, 

ügyfélkapcsolati asszisztens-

ként dolgozom. Az a felada-

tom, hogy online felületeken 

keresek megváltozott munka-

képességű munkavállalóknak 

munkahelyeket, olyan szerve-

zeteket, akik nekik kínálnak 

lehetőséget.  

Igazából nagyon sok minden-

ben segített nekem az egye-

sület. Az, hogy egyáltalán az 

ember munkát talál, nagy szó. 

Elég sokáig kerestem állást 

és mindig valamiféle akadály-

ba ütköztem. Tulajdonképpen 

itt nagyon jó, hogy számítanak 

rám, újra emberek között, 

társaságban vagyok, és hasz-

nos része lehetek a társada-

lomnak.  

 

Hasonló sorsú embertársaim-

nak azt tanácsolnám, hogy 

soha ne adjuk fel, mindig elő-

re nézzünk, mindig lesz és 

lehet jobb! 

 

A teljes történet a  

sziamaci.hu oldalon olvasható 

 

Munkatársunkra, Szarka Lászlóra  emlékezünk 
 
Szarka László a Hajdúsámsoni Szivárványházban dolgozott.  

Hosszan tartó, súlyos betegség következtében 2016.02.22-én 

hajnalban hunyt el. Tartós betegsége ellenére is megvolt benne a 

nyitottság az emberek felé, és a kíváncsiság az 

újdonságokra. A közösség aktív tagja volt, a Szivárvány-

ház programjaiban épp úgy, mint a Lépéselőny Egyesü-

letnél végzett munkájában.  

Közösségünk minden tagja ez úton is szeretné  

kifejezni a családnak, hogy osztozunk fájdalmukban.  

Nyugodjon békében.  



 

 

 

Oldal  3 

Ünneplőben 

Arany Partner Egyesület 

Tevékenységei  
 

- sport tábor szervezése, lebonyo-

lítása 

- sportolói-, szurkolói találkozók 

szervezése, lebonyolítása 

- fiatal tehetségek felkutatása 

- szponzorkeresés 

- adománygyűjtés, adományosz-

tás 

- pályázatok kiírása, figyelése 

- ösztöndíjak kiírása 

- kiállítások szervezése 

- könyvkiadás, adathordozó-

kiadás (CD, DVD) 

- író-olvasó találkozók szervezé-

se 

- szabadidős programok szerve-

zése 

- alkotó táborok szervezése 
 

KAPCSOLAT 

 
4034 Debrecen, Hóvirág u. 33.  

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

114  

Március tizenötödike egyik legszentebb, leg-

igazabb és legőszintébb ünnepünk.  Ezen a 

napon a magyar szabadságharc kezdetét 

ünnepeljük. Jelképpé vált, s a nemzetünk 

szabadságszeretetét, szabadság utáni vá-

gyát fejezi ki.                     

Költő óriásaink verseit, neves politikus - író-

ink idézeteit halljuk ilyenkor országszerte.     

De ezúttal, a ma élő költőink verseiből nyúj-

tunk át egy csokorral, amelyben megláthat-

juk, ők hogyan írnak róla, miként élik meg 

tavaszi ünnepünk üzenetét.   

 

 

 

Szuhanics Albert 

Amíg a Föld forog 

 

Jobban dobog a szív, 

szebben száll az ének, 

március idusán 

élnek az emlékek. 

Szívünkben nyílanak, 

mint színes virágok, 

márciusi ifjak 

emlékezünk rátok! 

  

Petőfi nép fia, 

s Kossuth apánk gyere, 

ti vagytok lelkünkben 

szabadság kenyere! 

  

Haza és a nemzet, 

szabadság értéke, 

 hogy mennyire drága, 

 írva van az égre! 

  

Az égből szívünkbe, 

 lelkünkbe lett róva, 

az, hogy egy a hazánk 

 ...azelőtt, s azóta... 

  

Talpon kell maradni,  

s aszerint is élni, 

 van előttünk példa, 

van miért remélni! 

  

A magyar sors nehéz, 

de mégis lehet szép, 

őrizzük és áldjuk 

hőseink szent nevét! 

  

Magyarok Istene 

országod élni fog, 

míg a világ világ, 

s amíg a Föld forog! 

Szuhanics Albert 

Kitűzöm a kokárdát 

  

Kitűzöm a kokárdát, 

fejemet feltartom. 

 Szívem fölött ott virít, 

 s felragyog az arcom! 

  

Márciusi fényes nap 

 nevet a magyarra. 

Tündököljön zászlónk fenn, 

 ma ő azt akarja! 

  

Lobogtassad fényes szél, 

lélek legyen benne! 

Vigaszt öntsön, s új reményt 

 fáradt szíveinkbe! 

  

Az ősöknek szelleme 

 itt jár ma közöttünk. 

"Ne féljetek magyarok, 

jó hírekkel jöttünk!" 

  

A Magyarok Istene 

megsegíthet minket. 

Csak új hittel töltsük meg 

fáradt szíveinket! 

  

Lobogjon a lobogónk, 

virítson kokárdánk! 

Legyen hű szívünk szabad, 

 s talpra áll az ország! 

Fotó: erdmost.hu 

SZUHANICS ALBERT  

1954–ben született Debre-

cenben. 1994-től egy vicc-

lap számára rajzolt karika-

túrákat, illetve írt humoresz-

keket. Amikor az újság meg-

szűnt folytattam a versírást. 

Online felületeken több al-

kalommal publikált. Nyom-

tatásban is megjelentek 

versei, különböző újságok-

ban, könyvekben. Van, amit 

megzenésítettek és CD-re 

került, vannak amelyeket 

szavalnak ünnepek alkalmá-

ból.  

„…ÉS A MAGYAROKON VOLT A VILÁG SZEME 

LETEKINTETT RÁNK A MAGYAROK ISTENE.” 
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Trubicza Ágnes  

A SZABADSÁG MÁRCIUSA 

 

Azon a tavaszon egy nép törte láncát. 

Lengő zászlók járták a szabadság  

táncát. 

 Egy ütemre dobbant minden magyar 

szíve 

 És lett lelkesülten Kossuth Lajos híve. 

  

Apánknak nevezték, mint honunknak 

atyját 

Benne látták kelni a szabadság napját. 

Petőfi szívgyújtó Nemzeti dalával 

Kiáltottak esküt szívük dallamával: 

  

"Esküszünk!" zengett fel a magyar nép 

hangja 

S e hangtól megrendült a bécsi Burg 

alapja. 

 Császár hatalmának a nép ellent  

mondott 

S kinyomtatták akkor a Tizenkét Pontot, 

  

Mely jogokat adott a magyar  

nemzetnek, 

Méltóságot adott végre az embernek. 

És a magyarokon volt a világ szeme. 

Letekintett ránk a Magyarok Istene. 

 
 

 
Sepsi Sándor: 

SZÉP MAGYAR HAZÁM 

  

Szép magyar hazám, 

hová lett a régi dicsőséged? 

Megkopott már régi fényed. 

Bárcsak újra jó híredet hallanám. 

  

Őseink emlékéből élünk, 

de ugyan az a vér csorog ereinkben. 

Ők hősként élnek a szívünkben. 

Rájuk igazán büszkék lehetünk. 

  

   

Szép magyar hazám, 

elátkozott és meggyötört vagy. 

Jön rád a hó, jön rád a fagy. 

de jön majd egy új kor, egy szép nap 

hajnalán. 

  

S magyar zászlónk majd ismét, 

megújulva és büszkén lobog, 

akkor lesz a népünk újra boldog, 

s mi térdre borulva áldjuk, a magyarok 

Istenét! 

 
 
 
 

 
 

Sepsi Sándor 

MAGYAR  ZÁSZLÓNK 

  

Megfakult magyar zászlónk, 

sírva zokog a szélben. 

Már több ezer éve, 

nem loboghat békességben. 

Oly hitehagyott, és meggyötört, 

az átok ül rajta. 

Nem nyúl feléje, az Isten 

védő, ölelő karja. 

Ez a mi zászlónk, 

ami oly sok minden megélt. 

Sok kudarcot, háborút, 

örömöt, és szenvedést. 

 

Eljön majd a mi időnk, 

a szabadság már a szárnyait  

bontogatja. 

S eljön majd az a nap is, 

amikor ezt a zászlót a szél, büszkén 

lobogtatja! 

  

 
 
 

 Összeállította: Huri Valéria 
  

Trubicza Ágnes  

 

Tatabányán született 1936-

ban. A háború után, amint lehe-

tőség nyílt a tanulásra, apja 

erdészeti iskolába jelentkezett. 

Ezek után kerültek  a Gyarmat-

pusztai vadaskertbe, ahol édes-

apját megbízták a rezervátum 

vezetésével. 1991 őszéig óvó-

nőként dolgozott, amit hivatá-

sának tekintett.  Másik fő fela-

datának tartotta az anyanyelv 

ápolását, a szép beszéd hasz-

nálatát. Újságírással is foglalko-

zott, mivel a helyi művelődési 

ház direktora munkatársnak 

kérte fel a városi laphoz.  

Komolyabban nyugdíjazása után kezdett  foglalkozni a vers-

írással. Novellákat, gyermekverseket, meséket is írt. Első 

meséje a Szunyóka Nyuszóka volt, ezt követte a Gombócka, 

a harmadik könyve pedig a Csodák erdeje. Meséihez saját 

képeket rajzolt.  

Sepsi Sándor 

 

Tiszavasváriban élő kortárs 

költő, író. Már gyerekként nagy 

hatással voltak rá a versek. 

Tizennégy éves kora óta ír. 

Kedvenc költője és példaképe 

József Attila. Tizenhat éves 

kora óta publikál újságokban, 

áttörést az életében 2009 

szeptembere jelentett, amikor 

elkezdte komolyabban venni az 

írást és célokat tűzött ki maga 

elé, így például, hogy kiad egy 

saját verses kötetet. Azóta öt 

verseskötetet jelent meg, és 

huszonöt többszerzős kötet-

ben, antológiában jelentek meg 

költeményei. 2013 novemberében Batsányi-Cserhát díjban 

részesült, majd 2014-ben a Batsányi-Cserhát művészkör, Art-

EZÜST díjjal jutalmazta. 
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V. évfolyam, 3. szám  

 

ELINDULT ADOMÁNYDOBOZ PROGRMAUNK!  

Sikeresen elindítottuk Adománydoboz 

Programunkat. Közel húsz dobozt he-

lyeztünk ki az elmúlt hónapban. Célunk 

a fogyatékkal élők esélyegyenlőségé-

nek megteremtése és támogatása.  

 

Debrecen szívében működtetjük 

a Szivárványház Fogyatékos Személyek 

Nappali Ellátó Intézményét, amelynek 

elsődleges és alapvető feladata a fo-

gyatékossággal élő emberek hátrányai-

nak enyhítése, esélyegyenlőségük meg-

alapozása, a társadalom szemléleté-

nek megváltoztatása. Igénybe vehető 

szolgáltatásaink között egyéni pszicho-

lógiai tanácsadás, egyéni-és csoportos 

életvezetési tanácsadás, lélekszerda, 

konfliktuskezelési, személyiségfejlesztő 

tréning, kreatív műhely, filmklub is ta-

lálható. A Szivárványház tagjai kirándu-

lásokon, kulturális programokon is 

részt vesznek.   

 

Védett műhely keretében munkakipró-

bálást, valamint a munkagyakorlat 

szerzés keretében munkalehetősége-

ket is biztosítunk. Különböző tanács-

adások segítségével: munkatanács-

adás, rehabilitációs tanácsadás, pszic-

hológiai tanácsadás, pályaorientációs 

tanácsadás, csoportfoglalkozások, ál-

láskeresési tanácsadás fejlesztjük a 

hozzánk fordulók tudását, hogy maga-

biztosabbak, sikeresebbek legyenek a 

munkaerő-piacon.  

A szakmai tudás támogatása mellett 

odafigyelünk az egyesületet felkeresők 

lelki fej lődésére is. Lélekszer-

da programsorozat heti rendszeresség-

gel várja mindazokat, akik érzelmi-és 

értelmi intelligenciájukat tudatosan 

szeretnék fejleszteni. Szakpszichológus 

segítségével járjuk körbe azokat a té-

mákat, problémaköröket, amelyekkel a 

mindennapokban szembesülünk.   

Az eddigi eredmények azt mutatják, 

hogy a hozzánk fordulóknak szükségük 

van egy olyan közösségi térre, ahol 

lehetőségük adódik a szellemi-és lelki 

fejlődésre. Ezt szeretnénk számukra 

továbbra is biztosítani, hiszen minden 

segítség számít.  

 

Az említett tevékenységek, programok 

támogatására fordítunk minden befolyt 

adományt és jótékony felajánlást.  

 

Információ: Losonczy Aurél 

 20/252-3570 

 

Reméljük  

hamarosan Önt is támogatóink kö-

zött üdvözölhetjük.  

 

 

 

Álláspont 

MEGALAKULT A DEBRECENI KARITATÍV TESTÜLET  

A LÉPÉSELŐNY EGYESÜLET IS CSATLAKOZOTT 

A Debreceni Karitatív Testület civil kez-

deményezésként 2015 október 8-án 

jött létre a segélyakciók lebonyolításá-

ban jártas és megfelelő szakmai, logisz-

tikai háttérrel rendelkező 14 tagszerve-

zet közreműködésével.  

 

A Testület elnöke Balogh Barnabás, a 

Magyar Református Szeretetszolgálat 

vezetője, társelnöke dr. Széles Diána 

alpolgármester lett.  

 

A szakmai szervezet célja a városi szin-

tű karitatív munka operatív és koordi-

náló tevékenységének ellátása az érin-

tett civil szervezetek bevonásával an-

nak érdekében, hogy hatékony humani-

tárius segélyezési tevékenységet tudjon 

kifejteni a helyi lakosságot érintő vész- 

vagy krízishelyzetekben, illetőleg ka-

tasztrófa esetén. Ezenkívül számos 

jótékonysági akciót, programot szervez-

nek város szerte, bevonva a szociálisan 

érzékeny önkénteseket is.  

 

Január közepén a Hajdúdorogi Főegy-

házmegye, valamint a Ráchel Nőegy-

let mellett a Lépéselőny Egyesület is 

csatlakozott a testülethez.   

A civil szervezetek részvételével nő az 

esély a  térség hátrányos helyzetű csa-

ládjainak támogatására. A testület cél-

ként tűzte ki a nélkülöző gyerekek ét-

keztetésének megoldását, adomány-

gyűjtési akciók szervezését nagyobb 

ünnepek és  egyéb fontos alkalmakat 

megelőzően, illetve a hajléktalanok 

ellátását.  

 

A célok elérésének érdekében fontos a 

tagszervezetek közti folyamatos, és 

szoros együttműködés, munkájuk ösz-

szehangolása. Jó megoldásnak látják, 

hogy az egyes szervezetekhez egy adott 

városrész tartozzon, így könnyebb koor-

dinálni a segítségnyújtó tevékenysége-

ket. Megalakulásuk óta több akciót is 

szerveztek a cívisvárosban, ellátogattak 

iskolákba, óvodákba, idősek házába.  

A jövőben hasonló intenzitással kíván-

nak működni, támogatva a rászoruló-

kat.  

 

Elérhetőség 

Telefon: 06 (52) 517-706 

E-mail:  

debrecenikaritativtestulet@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/

debrecenikaritativtestulet/ 
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