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A FOGYATÉKKAL ÉLŐ ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK 

PÁLYAVÁLASZTÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE EGY ÉRTÉKTUDATOS JÖVŐÉRT 

2016. MÁJUS 

V. évfolyam 5. szám  

Sikeresen zárult a Jövőformá-

ló pályaválasztást támogató 

rendszer kialakítása fogyaté-

kos és egészségkárosodott 

fiatalok számára (NCTA-2015-

10974-D) elnevezésű projekt, 

amely az Országos KID Egye-

sület, Szigetvári Kultúr– és 

Zöld Zóna Egyesület és az Új 

Perspektíva Regionális Egye-

sület partnerségében valósult 

meg 2015. március 1. és 

2016. április 30 között, a Nor-

vég Civil Támogatási Alap fi-

nanszírozásával.  

 

A program célja, a fogyatékos 

és egészségkárosodott fiata-

lokkal foglalkozó civil szerve-

zetek szakmai munkájának 

fejlesztése, az érintett fiatalok 

élethelyzetének javítása, jövő-

jük megalapozása, társadal-

mi, szociális biztonságuk elő-

segítése. Mindezt országos 

megmozdulások, workshopok, 

akciónapok és egyéb progra-

mok segítették. Megvalósult a 

„Fogyatékos és egészségkáro-

sodott fiatalok pályaorientáci-

ójának elősegítése” című kép-

zés, amelynek keretében a 

megyei szinten bevont Aktív 

Pontok munkatársai, a képzés 

gyakorlati elemeként kipróbál-

hatták a módszertant. Pálya-

választási tanácsadásban 

részesítettek megyénként10 

fő fogyatékkal, vagy egészség-

károsodással élő 13-25 év 

közötti fiatalt, a tapasztalatok-

ról pedig az április 25-26-i  

workshopon, és 

zárókonferencián számoltak 

be a képzésben résztvevők. A 

zárórendezvény, a Pécsi Tudo-

mányegyetem Kultúratudomá-

nyi, Pedagógusképző és Vi-

dékfejlesztési Karával társ-

szervezésben valósult meg.   

 

A konferenciát Kutseráné Per-

nyéz Zsuzsanna, az Országos 

KID Egyesület alelnöke, illetve 

Dr. Zádori Iván, 

dékánhelyettes nyitotta meg. 

Ezt követően Dr. Juhász Péter 

főosztályvezető a fogyatékos-

ság általános helyzetét mutat-

ta be előadásában, kitérve az 

egészségügy, az oktatás, a 

foglalkoztatás, a szociális 

szolgáltatások és akadály-

mentesítés lehetőségeire.  

 

A cél az önrendelkező, aktív 

fogyatékkal élők támogatása, 

egy önálló életvitelt segítő 

szolgáltatási környezet kiala-

kítása és egy befogadó társa-

dalom ösztönzése. 

 

Ezután Mudri Krisztina, a Ma-

gyar Kereskedelmi és Iparka-

mara- Oktatási és Képzési 

Igazgatóság képviseletében 

beszélt a jelenlévőknek a pá-

lyaorientáció jogszabályi, in-

tézményi hátteréről, a várható 

fejlesztésekről. 

 

Dr. Szilágyi Klára, a Gödöllői 

Szent István Egyetem profesz-

szora és a módszertani kézi-

könyv egyik szerzője a pálya-

orientáció jövőjéről, folyama-

táról és tartalmi jellemzőiről 

beszélt részletesen. „Nem 

mindegy, hogy olyan generáci-

ók nőnek fel, akik tudják, 

hogy mit akarnak elérni, vagy 

olyanok, akiket irányítani le-

het, akiknek nincsenek célja-

ik. Számomra a pályaorientá-

ció azt jelenti, hogy az utóbbit 

elkerüljük.”- fogalmazott a 

professzor asszony.   

 

Dr. Takács Judit, az Országos 

KID Egyesület elnöke a 

„Jövőformáló” projekt ered-

ményeiről számolt be, míg Dr. 

Cseh Judit, a Pécsi Tudomány-

egyetem egyetemi adjunktusa 

a fiatalok pályaorientációs 

helyzetéről beszélt a jövőfor-

máló kutatás tükrében.   

 

Szellő János, a Pécsi Tudo-

mányegyetem címzetes egye-

temi docense, és a módszer-

tani kézikönyv, valamint a 

helyzetfeltáró kutatási sza-

kaszban létrejött elemző ta-

nulmány szerzője, pedig a 

kidolgozott pályaorientációs 

módszertani alapokkal ismer-

tette meg a résztvevőket.  

 

A rendezvény utolsó etapjá-

ban az Aktív Pontok mutatkoz-

tak be, illetve beszéltek a kép-

zés gyakorlati szakaszáról. 

Végül a képzésben résztvevők 

ünnepélyes keretek között 

átvehették a sikeres végzést 

tanúsító igazolásaikat, ame-

lyeket Szellő János adott át.  

A rendezvény sajtótájékozta-

tóval, és az  

ALTERNATÍV MUNKAERŐPIAC- 

Fejezetek a munkatudományi, 

munkaerő-piaci kutatásokból 

2008-2015 című könyv be-

mutatójával zárult.  

  

Bővebb információ:  

www.okide.hu 

OKIDE  
Elérhetőség 

4025 Debrecen, Simonffy u. 21.  
www.okide.hu 

 orszagoskidegyesulet@gmail.com 
Telefonszám: +36-52-597-110  
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AGORA   

TERET AD 

 Álláspont  LÉPÉSELŐNYBEN A REGIONÁLIS ÁLLÁSBÖRZÉKEN 

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  
 

Egyesületünk ebben az évben 

is részt vett a megyei-és egye-

temi állásbörzén, ahol  foglal-

koztatási központként igye-

keztünk bemutatni azokat a 

lehetőségeket, amelyekkel 

hozzájárulhatunk a munkake-

resők életminőségének javítá-

sához.  

 

Állásajánlatainkon kívül sokan 

érdeklődtek tréningeink, fej-

lesztő képzéseink iránt. Példá-

ul a pálya -és munkatanács-

adás során az érdeklődő a 

döntéshozatalban kap segít-

séget, abban, hogy a megfele-

lő munkakört tudja kiválaszta-

ni, hogy piacképes szakma 

mellett döntsön, és további 

tapasztalatokat gyűjtsön.  

Álláskeresési technikák tré-

ningünk iránt is érdeklődtek, 

hiszen sokszor nehézséget 

okoz egy jó önéletrajz vagy 

motivációs levél összeállítása. 

 

Emellett kiemelt figyelmet 

szentelünk a GYED-ről, GYES-

ről visszatérő kismamáknak, 

akik számára elindítottuk 

Anyaerő, Munkaerő gyakorlat-

orientált tréningünket. Az ál-

lásbörzén több kisgyermekes 

nő megállt standunk előtt, 

akiknek bemutattuk a progra-

mot és a visszajelzések alap-

ján érdekli őket tréningünk.  

Az egyesületünk iránt érdeklő-

dőket meginvitáltuk állandó 

programsorozatunkra, 

a Lélekszerdára. Ennek kere-

tében ugyanis megismerhetik 

az önfejlesztés és öntudatos-

ság fontosságát, ami elenged-

hetetlen, ha el akarnak he-

lyezkedni a munkaerő-piacon. 

Tisztában kell lenniük adottsá-

gaikkal, kompetenciáikkal, 

képességeiket pedig lélekmű-

helyünkben kitűnően erősíthe-

tik.  

 

Standunkat a teljes értékű 

munkavállalók mellett, meg-

változott munkaképességű, 

fogyatékkal élő személyek is 

felkeresték az állásbörzén, 

akiknek tudásunk legjavát 

nyújtva igyekeztünk segíteni.  

A társadalmi felelősségválla-

lás jegyében különféle szolgál-

tatásokkal és tanácsadással 

kívánjuk elősegíteni a hátrá-

nyos helyzetű álláskeresők re-

integrációját.   

 

 

Keressen minket személyesen 

Irodánkban:   

4026 Debrecen, Csap u. 36. 

 

A LÉPÉSELŐNY EGYESÜLET KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSAI 
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK 

 Álláskeresési tanácsadás és állásközvetítés 

 Álláskeresési, motivációs, életvezetési, kommunikációs tré-

ningek 

 Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás 

 Klubfoglalkozások és szakmai (tovább) képzések  

 Önkéntesek fogadása 

 

VÁLLALKOZÁSOKNAK 

 Pályázatírás és projektmenedzsment 

 Esélyegyenlőségi terv és rehabilitációs akkreditáció készítése 

 Munkaerő közvetítés 

 Társadalmi felelősségvállalás elősegítése (CSR akciótervek 

készítése, család-és fogyatékos barát munkahelyek kialakí-

tása 

 Marketing-és médiaszolgáltatások 

Keresse munkatársainkat bátran és bizalommal! 

4026 Debrecen, Csap u. 36. (52/321-666)  
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Irodalom  
A legszebb, szívből jövő köszöntések, lelkünkben őszintén megfogalmazott gondolatok az 

anyák napján törnek elő általában. Mindennap érezzük, de talán ekkor adunk legnagyobb 

hangsúlyt a szeretetünk kifejezésének. 

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a má-

jusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet 

sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját. 

Most bepillantunk abba, hogyan jelenik meg ez az érzés a mai költészetben! 

 
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 
 

KAPCSOLAT 

4034 Debrecen, Hóvirág u. 33.  

Telefon: 20/590-6035, 42/502

-114  

E-mail: iroda@aranypartner.hu  

Web: www.aranypartner.hu 

Anyák napjára 
ifj. Kovács Géza verse 
  
Ne várjatok, fájó szívvel kimondott magasztos szavakra 
A költő is ember, s kulcsolja kezét imára untalan hálával 
Él még a dolgos, él még a mindig szerető édesanyja… 
Pedig az idő halad, s meg nem állítja a gyermeki akarat 
S megtudom majd milyen árvának lenni, égre tekinteni 
Hideg sírkövet forró könnyel öntözni a nyugvó Nap alatt 
Hogy a legnagyobb kincs az a cukorka lesz, amit adott 
Amely nem kellett, nem kellett, s zsebemben maradott 
Kincsem a kendőjében maradt ezüst hajszál tenger… 
A szappan illat, az utolsó szó, egy eltépett papírdarab 
Melyen még meg sem száradt a tinta… 
Akkor majd kifényezem cipőimet, virágot szedek 
S számat összeharapva, szemlesütve megyek 
S elhagy majd az erőm untalan, oly nagy lesz a bánat 
Más gyermek még foghatja kezét az édesanyjának! 
Szívemben csordultig szeretet, s elmémben gondolat 
Ma még neked adhatom orgonába bújt önmagamat 
Ma még csókolhatom százszor elfáradt kezedet 
Ma úgy ölelhetlek mint egy megtért vándor 
Mert az Édesanyám vagy, s gyermeked lehetek… 
Ma elkezdelek megismert, mint jöttment a tájat 
Megjegyezni ráncaid közt melyik a legszebb vájat 
Fejembe vésni rólad mindent-mindent, mi az enyém. 

Mezei  István:  
Túl könnyeken és mosolyon 
Hétköznapi ballada Édesanyámhoz 
 
Őröl még az emlékmalom  
Takarítás volt szombaton  
Színdarab a néprádión  
Anyám keze a vasalón  
Túl könnyeken és bánaton  
Nevettünk is a Kaboson  
Nézegettem madarakat  
Amint a hím épp fészket rak  
Gyorsan letelt óra és nap  
Az életünk egy pillanat.  
Mindig akadt rá alkalom  
Hogy énhozzám szépen szóljon  
Hétköznapon ünnepnapon  
Elmerengjünk színdarabon  
Folyton ment a néprádión  
Hol van az én Aase- anyóm  
Csodáltam a madarakat  
Az életük milyen szabad  
Egyik elszáll másik marad 
A gyermekkor egy pillanat.  
Itt-ott akad még pár rokon  

Túl könnyeken és bánaton  
Közöny-vonás az arcokon  
Kinél vehetném is zokon  
Hogy bennem ég csak fájdalom  
Hétköznapon ünnepnapon  
Emléke csak nekem maradt  
Irigylem a madarakat  
Nincsen lelkük halál-tudat  
A hím még mindig fészkeket rak.  
 
Idegen szél kis falumon 
Senki sem ül kinn a padon 
Szűk szobámon nehéz plafon  
Én még mindig rádiózom  
Anyák napján szép tavaszon 
Felejtsem el sorsom zordon 
Lehet ismét mosoly fakad  
Szívem tárom ablakomat 
Az ifjúság hogy elszaladt 
A létünk csak egy pillanat  
Ketten ülünk üres padon 
Kezem fogja kezét fogom 
Nem kellett a pénz hatalom 
Kértem Tőle még maradjon 

Röstellem is magam nagyon 
Hagytam hogy a könnyem folyjon 
Nem néztem a madarakat 
Mert a szívem majd megszakadt 
Zokognak a betűk szavak 
Ő elment a semmi maradt 
Jött a halál lovas- szánon 
Hozzánk tartott hét-határon 
Orvos is volt mindjárt három 
Még egy utolsó karácsony  
A koporsón sötét bársony 
Nem láttam a madarakat 
Elpusztult ki itthon maradt 
Befagytak a folyók tavak 
Megdermedt a könny-patak. 
Mosolyon és bánaton túl 
Édesanyám visszasírom 
Majd végül minden elcsitul  
Közelében lesz a sírom. 
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A Szerelemcsütörtök olyan tartalmas, 

ismeretterjesztő előadássorozat, amely 

a párkapcsolatokról, szeretetről, szakí-

tásról, hűségről és azokról az életünket 

érintő dolgokról szól, amelyek befolyá-

solhatják kapcsolatainkat, mindennap-

jainkat. Április 28-án Dr. Balogh Klára 

volt az est vendége, aki az emberi játsz-

mák világába kalauzolta a hallgatósá-

got. 

 

A csalafinta csali, avagy mit is értünk 

játszma alatt? 

 

A játszma olyan nem tudatos interakció, 

amelyben mindkét fél aktívan dolgozik a 

másik reakciójának előcsalogatásában. 

A lépések kis variációval ismétlődnek, a 

partnerek nyeresége pedig egy régebbi 

élmény, tapasztalat újraélésében rejlik. 

A játszmák szükségesek és kívánato-

sak, a probléma egyedül az, vajon az 

adott játszma a legjobb eredményt kí-

nálja-e az egyén számára, hiszen lénye-

ge a kibontakozás, és a nyereség. A 

játszmák azzal kezdődnek, hogy 

„bedobom a csalit” és várom a másik fél 

reakcióját, a játszma ettől kezdve már 

csak attól függ, hogy az Eric Berne által 

már sokak számára ismerős Gyermeki, 

Felnőtti és Szülői én-állapotok közül 

melyiket részesítjük előnyben. 

 

Gyermeki, felnőtt vagy szülői mintákat 

adaptálunk játszmáink során? 

 

Eric Berne Emberi játszmák cí-

mű könyvében megfogalmazza, hogy 

minden percben valamelyik én -

állapotunk jut kifejezésre. A Szülői én-

állapot egy tanult életszemlélet, amely a 

gyermekkorban beépült, domináns szü-

lői minta alapján működik. A Gyermeki 

én-állapot egy érzett életszemlélet, gyer-

mekkori érzéseink újrajátszásai. 

„Kreatív raktárunk”, amelyben a szabad 

gyermeki rész ötleteket ad egy nehéz 

szituáció megoldásában. A Felnőtt én-

állapot átgondolt, tapasztalt életszemlé-

letet foglal magába, ami az „itt és 

mostra” reagál. Kialakulásának kezdete 

tíz hónapos korra tehető, amikor a kis-

gyermek felfedezi, a mozgás hatalmát, 

hogy képes olyat csinálni, amit tudato-

san maga indít el. Ha a felnőtt részt szó-

lítjuk meg a másik féllel szemben, jó 

esetben érzi a felelősséget és a követ-

kezményeket. 

 

„Ilyesmi nálunk nem fordulhat elő!…” 

 

A játszmák során sokszor a szülői én-

állapot akciói a meghatározóak. Vagyis: 

dirigálok, kioktatok, utasítok, tanácso-

lok, ítélkezem, sopánkodok, stb…  

 

Megjelennek játszmáinkban azok az 

alapvető parancsok és tiltások, amelye-

ket gyermekkorban kaptunk szüleinktől. 

Berne szerint a szülők megerősítésein, 

tiltásain, parancsain alapul sorsunk, 

ezek pedig azt is meghatározhatják, 

hogy milyen életpályát fogunk bejárni. 

Egy felmérés során kimutatták, hogy 

azok a gyerekek, akiknél a tiltások vol-

tak rendszeresek, felnőttként a munka-

nélküliek táborát erősítették, míg azok, 

akiknél a parancsok voltak meghatáro-

zóak a távolságtartó, karrieristák cso-

portjába sorolhatóak.  

 

Fontos megjegyezni, hogy a szüleink, 

nevelőink nem feltétlenül tudatosan 

sugallták ezeket a parancsokat, vagy 

tiltásokat, így nem hibáztathatjuk őket. 

A lényeg, hogy képesek legyünk ezeket 

elengedni, és emberi játszmáinkat úgy 

alakítani, hogy ne sérüljünk. 

 

 
Szabó Noémi  

 

Kultúra  
AZ EMBERI JÁTSZMÁK ÉS A MÖGÖTTÜK HÚZÓDÓ  

NYERESÉGEK  
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A DEBRECENI SZIVÁRVÁNYHÁZ CÉLKITŰZÉSEI 

A Lépéselőny Közhasznú Egyesület 

fenntartásában működő Debreceni 

Szivárványház, Fogyatékos személyek 

Nappali Intézményének elsődleges és 

alapvető feladata a fogyatékossággal 

élő emberek hátrányainak enyhítése. 

Gulyás Sándor intézményvezetővel 

beszélgettünk, aki a Szivárványház 

működését, szolgáltatásait és társadal-

mi szerepvállalását mutatta be.  

 

Mi a szerepe a Szivárványháznak a 

cívisvárosban? 

Debrecenben és környékén, valamint 

Hajdú-Bihar megyében személyes gon-

doskodást nyújtó szociális ellátást biz-

tosítunk cselekvőképességükben korlá-

tozottak és a fogyatékosság valamilyen 

csoportjába tartozó, alapvetően mun-

kavégzésre nem képes személyeknek. 

Az intézmény üzemeltetésének létjogo-

sultságát jelzi, hogy igen magas tagsá-

gi létszámmal működik. Fontos kiemel-

nem, hogy ez egy szabadon igénybe 

vehető, ingyenes szolgáltatás.  

 

Kik jelentkezhetnek Önökhöz? Milyen 

kritériumok vannak? 

A nappali ellátásra elsősorban a saját 

otthonukban élő 18. életévüket betöl-

tött, egészségi állapotuk vagy idős ko-

ruk miatt szociális és mentális támoga-

tásra szoruló, önmaguk ellátására rész-

ben képes személyek jelentkezhetnek. 

Látási, hallási, értelmi, mozgásszervi, 

halmozottan fogyatékos, súlyosan fo-

gyatékos és a pszicho-szociális fogyaté-

kos lehet az intézmény ellátottja. A 

fogyatékos személyek nappali ellátásá-

nak igénybevétele iránti kérelemhez 

mellékelni kell a fogyatékosság megál-

lapítását illetve folyósítását igazoló 

határozatot, vagy a fogyatékosság 

fennállását igazoló szakvéleményt, 

szakorvosi leletet.  

Milyen lehetőségeket, szolgáltatásokat 

kínálnak az ellátottaknak? 

Az ellátást igénybe vevők részére szoci-

ális, egészségügyi, mentális állapotuk-

nak megfelelő, napi életritmust biztosí-

tó szolgáltatást nyújtunk és a helyi igé-

nyeknek megfelelő közösségi progra-

mokat szervezünk. Intézményünkben 

ellátottaink számára komplex személyi-

ségfejlesztő tréninget tartunk. Gondo-

zottaink részt vehetnek a különböző 

terápiás foglalkozásokon.  

 

Milyen időközönként szervezik meg a 

kulturális programokat?  

Az ellátottak életkorát, egészségi álla-

potát, fizikai teherbírását, érdeklődését 

szem előtt tartva rendszeresen szerve-

zünk programokat. Heti rendszeresség-

gel tartunk Lélekszerdát. Kulturális 

eseményeken is részt veszünk, márci-

usban Balmazújvároson voltunk a 

Rembrandt kiállításon, előtte a Med-

gyessy múzeumba látogattunk el, a 

Józsai közösségi házban megnéztük a 

vasútmodell kiállítást. Igyekszünk ha-

vonta legalább három-négy hasonló 

programra eljutni. 

 

Ön szerint miért fontos hasonló intéz-

mények működtetése?  

Az ilyen intézmények nagy segítséget 

jelentenek az érintett családok számá-

ra, hiszen biztonságban tudhatják gyer-

mekeiket, rokonaikat, míg ők dolgoz-

nak.  A személyre szabott bánásmód, a 

szeretetteljes légkör megteremtése, az 

egymásra való odafigyelés, a feltétel 

nélküli elfogadás olyan biztonságot 

nyújtanak, amelyben a sérült ember 

képes a tőle elvárható önállóságra, 

tartalmas, boldog életre.  

 

Szabó Noémi 

Szivárványház  

ADOMÁNYDOBOZ PROGRAMUNK TÁMOGATÓI  
Hosszú távú célunk az általunk kínált tevékenységek, programok támogatására fordítani min-

den befolyt adományt és jótékony felajánlást, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. 

Rövid távú célunk egy családi nap megszervezése, ahol egészségesek-és fogyatékkal élők  

számára biztosítunk egészségügyi szaktanácsadást (vércukor, testzsír, vérnyomás, testsúly 

mérés), szórakoztató, közösségépítő programokkal pedig közelebb hozzuk egymáshoz 

 a résztvevőket. Köszönjük az eddig kapott támogatást!  

•Bajcsy Bútor, Bajcsy-Zsilinszky. u. 

15.  

•COOP Élelmiszerüzlet, Mátyás ki-

rály utca 66. 

•Csongrádi Zita (fodrász), Domokos 

Lajos u. 4. 

•Drink-Port Kft., Diószegi út 22/C.  

•Dr. Mauks Levente, Egyetem sgt. 

40/b. fszt.2.  

•Hatvani István Gyógyszertár, Lehel 

u. 22.  

•Ikon Étterem, Piac utca 23.  

•Kiss Bútor, Arany János u. 24. 

•Kígyó patika, Széchenyi u. 1  

•Kriszta Élelmiszerbolt, Mester ut-

ca 36.  

 •Mickós Oktatási Kft., Múzeum 

utca 4.  

•Óriás hamburger és gyros center 

Péterfia u. 42-44.  

•One Euro Market, Csapó u. 6.  

•Onome Szemklinika-Szemészet-

Optika, Kossuth u. 3.  

•Rock Söröző, Péterfia u. 42-44. 

•Pepepanini Kávéház, Kossuth u. 

8. 

•Pepsi bár, Darabos utca 12.  

•Privát Élelmiszerbolt, Vereczke 

utca 13.  

•Sahara Keleti fűszer és élelmi-

szerbolt Péterfia u. 59.  

•Sörpark Kft. Vármegyeháza. u. 1.  

•Szent György Gyógyszertár, Beth-

len utca 11-17. 
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TERJESZTÉSI PONTOK  

 
DEBRECEN  
 

• Butiq Étterem, Csapó u. 36. • Csóra-Cipő Kft., 

Bartók Béla u. 17. •Debreceni Egyetem Andragógia 

Tanszék, Egyetem tér 1., • Debreceni Egyetem Pszi-

chológia Tanszék Könyvtár, Egyetem tér 1. • Debre-

ceni Művelődési Központ, Kossuth u. 1. • Lépés-

előny Közhasznú Egyesület Védett Műhely, Erkel 

Ferenc u. 10. • Debreceni Egyetem BTK Szocioló-

gia Tanszék, Egyetem tér 1. • DMJV Városháza, 

Kálvin tér 11. • DMJV Családsegítő és Gyermekjólé-

ti Központja, Mester u. 1. – Víztorony u. 13-15. • 

Debreceni Foglalkoztatási Központ, Csap u. 36. 

•Dr. Mauks Levente fogorvos, Egyetem sgt. 40/b 

fsz.2. • Főnix Patika, Angyalföld tér 13-14. • Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ-

ja, Piac u. 54. •Kenézy Gyula Kórház és Rendelőin-

tézet, Bartók Béla út 2-26 • KÖZ-Pont Ifjúsági Egye-

sület, Péterfia u. 18. (Debrecen Pláza emelet) • 

Madárfészek Hajstúdió, Pajzs u. 18. • MÁV Rende-

lőintézet, Erzsébet u. 11-13. •Nagyállomás (vasúti 

váróterem) •PepePanini Kávézó, Kossuth u. 8/

Egyetem tér 1. (templom) •Sugár Zsanett, 

műkörömépítő, Bercsényi u. 93.•Galambos-

Lindenfeld Nyelvstúdió, Petőfi tér 19/3. II/1.  

 
 

HAJDÚSÁMSON  

 
•Szivárványház, Kossuth út 43.  


