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ARCHICAMP TANULMÁNYÚT TOKAJ-HEGYALJÁN
GYERE ÉS MERÜLJ EL AZ ÉPÍTÉSZETI KOROK ÉS STÍLUSOK
VILÁGÁBA
megfogtak és már ekkor körvonalazódott bennem, hogy
szeretnék egy tanulmányi
tábort
szervezni
TokajHegyalján, Erdőbénye szívében.
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Elérhetőség:
Szervező
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Részvételi díj: 19.900 ft.

Tokaj-Hegyalja a világörökség
részeként egyedülálló építészeti látványossággal szolgál
az odalátogatóknak. Különösen izgalmas mindez a szakmabelieknek, így van ezzel
Iván Edit is, a miskolci Hadas
Építész Kft. munkatársa. Edit
fontosnak tartja, hogy meglévő értékeinket átmentsük a
21. századba, és megismerjük a kultúrtájak szépségét.
Többek között emiatt is szervez egy építésztábort Tokajhegyaljára, amelyre az ország
összes pontjáról jelentkezhetnek építészhallgatók.
Honnan jött az ötlet, hogy
építésztábort szervezz?
Egyrészről meghatározó volt
az életemben, hogy Debrecenből Hegyaljára kerültem és itt
kellett megtalálnom az utamat. Ráébredtem arra, hogy
nem kell félni a változástól,
illetve, hogy vidéken élni ma
már egyáltalán nem az elszigeteltséget jelenti, sőt sok új
kihívással találkozom építészként. Ha nem költözöm el és
nem tapasztalom mindezt
meg, lehet, hogy nem beszélgetnénk az Archicamp táborról. Úgy gondolom másoknak
is példa lehet mindez arra,
hogy merjenek változtatni.
Másrészről tavaly voltam
HelloWood-on, ami egy nemzetközi építészeti alkotófesztivál. Az itt tapasztaltak nagyon

gyakorlati tudást és élményt
ad a hallgatóknak. Ezenkívül
nem csupán a saját egyetemük tanulóival találkozhatnak, hanem országosan építhetnek kapcsolatokat, megismerhetnek más nézőpontoMi a különlegessége a tábor- kat.
nak, miért éri meg részt venni?
Rudolf Mihály, DLA építész
A tábor szeptember 1-4 között vagy éppen Bodonyi Csaba
lesz, amire az ország minden YBL-Széchenyi díjas építész
pontjáról várjuk az építész- mutatják be a hegyaljai épülehallgatók jelentkezését.
teket. Biciklitúra is a tervek
A helyszínt a Budaházy-Fekete között szerepel, így el tudunk
Kúria biztosítja. A tábor témá- tekerni majd egy-egy távolabját erősíti, hogy az 1650-ben
bi épülethez is.
épült műemlék kertjében lesz
a kemping. A rendezvény kü- Miben rejlik a vidék építészeti
lönlegessége, hogy a résztve- nagyszerűsége?
vők nem csak a helyi építé- Mivel Tokaj-Hegyalja a világszeti stílusokat ismerhetik örökség része, egy építész
meg, hanem borkóstolókkal sokkal több kihívásnak kell
egybekötve, kötetlen hangu- megfeleljen az épületek tervelatban beszélgethetnek az zése során, hiszen számos
előadókkal, neves építészek- jogszabály és rendelet köti.
kel.
Láthatjuk, hogy ennek ellenére mégis nagyon kreatív és
tájba illő építészeti alkotások
fogadják az odalátogatókat. A
borvidék jelképe és egyik központja Tokaj városa, amely
világhíre révén egész MagyarTámogatóink között van a ország jelképévé vált. A város
Béres Szőlőbirtok, a Budaházy több évszázados borászati
Fekete Kúria Pincészet, az hagyomány, különleges építéÁbrahám Pince, a Bardon Bo- szeti örökség és helyi hagyorászat, a Csite családi birtok mányok őrzője.
illetve a Préselő Borászat és
Vendégház.
Hogyan lehet jelentkezni a
táborba?
Milyen szakmai tudásra tehet- A négy napos programnak
nek szert az építészhallgatók? létrehoztunk
egy
külön
Ez egy olyan lehetőség az épí- Facebook felületet, ahol az
tészet szerelmeseinek, ahol érdeklődők folyamatosan tájészakmailag fejlődhetnek és kozódhatnak az eseményről.
közelebb kerülhetnek a bor- Jelentkezni pedig nálam lehet
kultúra világához is. Az egye- telefonon vagy e-mailen.
temek általában csak belső
körben hirdetnek meg táborokat, a nemzetközi rendezvé- Várunk szeretettel minden
nyekre pedig sok esetben kedves építészhallgatót!
költséges kijutni. Az általunk
szervezett Archicamp tanulmányút árban is elérhető,

AGORA
TERET AD

Álláspont

DEBRECEN
Csap utca 36.
Szolgáltatások

MUNKÁRA FEL A TELJES ÉLETÉRT!
RÉSZT VETTÜNK A TESCO ÁRUHÁZ PROGRAMJÁBAN
Részt vettünk a TESCO áruház
által indított programon. Pályáztunk és bejutottunk a szavazatgyűjtő fordulóba, ami
május 11 és június 7 között
zajlott országszerte. Ebben az
időszakban rengeteg szavazatot kaptunk a vásárlók jóvoltából, bízunk Munkára Fel projektünk sikerében, amivel az
álláskeresőknek segíthetünk.

Az esemény célja az volt, hogy
●álláskeresési tanácsadás, a helyi közösségek megismerállásközvetítés
kedjenek a civil szervezetek
munkájával, közösségépítő
●pályaorientációs, életve- erejével. Az egy hónap alatt
zetési, motivációs tanács- igyekeztünk bemutatni egyeadás
sületünk tevékenységét, illetve a Munkára fel projektün●klubfoglalkozások,
ket, amit reméljük elindíthaszakmai képzések
tunk.
●pályázatírás, projektmenedzsment
Álláskeresők lépéselőnyben!
●szakmai, gyakorlati
helyszín biztosítása
●vállalkozások
segítése
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pályakezdők, kiemelt figyelmet fordítva az infrastruktúrában elmaradott településeken
élők felé, akik még inkább el
vannak zárva a lehetőségek
elől. Legfőbb célunk a Munkára Fel! program keretében:
munkaerő-piaci felkészítés 80
fő számára, minimum 5 fő
hátrányos helyzetű munkavállaló elhelyezése.

Egyensúlyban Önmagunkkal!

A fiatal tehetségeket is
támogatjuk!
A Munkára fel! Program keretében alkotáspályázatot hirdetünk: fotó-grafika, kisfilm és
vers kategóriákban. A beérkezett pályaműveket a nagyközönségnek is bemutatjuk, kiállításon, a kisfilmek pedig felkerülnek online csatornáinkra.
A nyertesek ünnepélyes keretek között vehetik át a jutalmat.
A projekt beindításával a már
említett réteget szeretnénk
szakmailag fejleszteni, olyan
tudást nyújtani számukra,
amellyel bátran és magabiztosan kiléphetnek a munka világába.

A tervek közt van egy Motivációs-és életvezetési klub szervezése az álláskeresők részére, amelyen a résztvevők önismerete fejlődik, a csoportos
munka keretében önkifejezési
készségük erősödik, kapcsolati hálót alakítanak ki. Fejlődik
kommunikációs,probléma- Ezúton is szeretnénk megkömegoldó készségük, tanulási szönni a rengeteg szavazatot,
és megfigyelő képességük, támogatást és a belénk vetett
A programmal olyan célcso- gondolkodási, kapcsolattebizalmat!
portot célzunk meg, mint a remtő és kudarctűrő képessé- Az eredményről a következő
hátrányos helyzetű, hajlékta- gük.
lapszámban olvashat.
lan családok, munkanélküliek,
fogyatékkal élők, kismamák,
A Lépéselőny Egyesület csapata

Kultúra

ÚJ IRODALMI LAP KAZINCBARCIKÁN
ÉS HALÁSZATI KIÁLLÍTÁS TISZALÖKÖN

Civil egyesületünk, az Arany
Partner Egyesület két örvendetes hírről tud ezúttal beszámolni.
A közelmúltban meghívást
kaptam Kazincbarcikán megjelenő, újabb vidéki, irodalmi
orgánum bemutatójára, Őszülő Kikelet címmel. Ez az
időszakos kiadvány, a Kazincbarcikán működő
Kazinci Klub irodalmi lapja, amely számaiban tervek
szerint, egy-egy alkotót mutat be. A klub tagjai az irodalom szeretők társasága, költők, írók,műértő olvasók és
előadók. Körükben vannak debreceni, illetve Debrecen környéki tagok is. Ezért is üdvözöltük külön örömmel a lap
megjelenését! Felelős kiadó és főszerkesztő Hidvári Imre.

Másik előremutató eseményünk lesz Tiszalökön
a Halászbokor kialakulásának története címmel időszakos
kiállítás, később Halász-múzeum elindítása. Tiszalök, mint
régi halász-hagyományokkal rendelkező település, érdekes,
a mai fiatalok számára, hiszen ismeretlen halászati relikviákat őrizget, amelyeket érdemes szélesebb közönséggel is
megismertetni. Tiszalökön a Széles a Tisza című, hagyományőrző rendezvényen tekinthetik meg az érdeklődők
első alkalommal a kiállítási tárgyakat.

Készülődés a halászati kiállításra

~A honfoglaló magyarság, s a
pusztai népek élelmezésében
a halászat főleg a téli időszakokra korlátozódott. A halászat legősibb módja az úgynevezett rekesztőhalászat volt. A
levonult árvizek tocsogóiban
könnyű volt megfogni az ottmaradt halakat. A magyar
halászatnak a korai Árpádkorból is számos emléke maradt fönn az úgynevezett halászbokrokról.~

Huri Valéria

Arany Partner Egyesület Tevékenységei
- sport tábor szervezése, lebonyolítása
- sportolói-, szurkolói találkozók szervezése
- fiatal tehetségek felkutatása
- szponzorkeresés
- adománygyűjtés, adományosztás
- pályázatok kiírása, figyelése
- ösztöndíjak kiírása
- kiállítások szervezése

- könyvkiadás, adathordozó-kiadás (CD, DVD)
- író-olvasó találkozók szervezése
- szabadidős programok szervezése
- 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
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Hasznos Tippek

HOGYAN ALAKÍTSAM KI A LAKÁSOM
FOGYATÉKKAL ÉLŐKÉNT?
IVÁN EDIT ÉPÍTÉSZ TANÁCSAI










Napjainkban már elengedhetetlen hogy az épületek akadálymentesítettek legyenek. A tervezőknek erre az első pillanattól gondolniuk kell. Mindez számukra is egy újabb kihívás,
hiszen egy építész feladata, hogy a megrendelő igényeit
szem előtt tartva alakítsa ki a lakást. Figyelembe kell vegye
a megrendelő szokásait, hobbiját, azt, hogy melyik helységben tölt el több időt, stb…

Kevés szőnyeget
használjunk, mert
balesetveszélyes
lehet.
Az étkezőasztal
magassága ne
haladja meg a 80
cm-t.
A fürdőszoba burkolat esetében figyeljünk arra, hogy
elég erős legyen, hogy kapaszkodót, vagy lehajtható
széket szerelhessünk rá.
Érdemes speciális kádat beszerelni.
Zuhanyzó esetén a zuhanytálcát kerüljük.
A WC úgy legyen elhelyezve, hogy az átülés könnyű
legyen. Esetleg lehet köré egy mobil kapaszkodót is
felszerelni.
A kézmosó alját ne építsük be, hogy könnyebben hozzáférhető legyen a kerekesszékes
személy számára.

PARKOLÓ KIALAKÍTÁSA
Az épület parkolójának kialakítására is
nagy hangsúlyt kell fektetni. A mozgássérült parkolót nem csak a mozgássérültek,
de erre jogosító kártyával rendelkező
egyéb fogyatékossággal élők is használhatják. A mozgássérült parkolótól a mozgássérülteknek az épület bejáratát a leheNézzünk néhány építészeti szabályt, ami egy mozgássérült, tő legrövidebb akadálymentes útvonalon
fogyatékkal élő személy számára fontos lakása kialakítása- elérhetővé kell tenni.
kor:

minden esetben akadálymentesítéskor a mozgásséBELSŐ TÉR KIALAKÍTÁSA
rült parkoló számának el kell érnie az 1 db-ot. Például

Legyen tágas, hogy a kerekesszék vagy egyéb segéd50 db parkolóból 1 db akadálymentes kell legyen.
eszközök jól beférjenek és könnyen lehessen velük 
az akadálymentes parkoló minimális szélessége 3,60
mozogni.
méter kell legyen.

Lekerekített élek fontosak, balesetveszélyes és kiálló 
Az akadálymentes parkolónak burkolt, sík, egybefüggő
sarkok ne legyenek.
felületűnek kell lennie.

Csúszásmentes, könnyen tisztítható padlóburkolatok,
matt felületek kialakítása, otthoni balesetelkerülés LIFT/FELVONÓ KIALAKÍTÁSA
érdekében.
Több szintes lépcsőházban elengedhetetlen az akadálymen
Az elektromos kapcsolókat és lámpakapcsolókat he- tes lift kialakítása.
lyezzük alacsonyabbra, 90-100 cm magasság optimális.

Elérhető nyomógombok, Braille-feliratot is tartalmaz
Az ajtó tokmérete sehol se legyen kisebb, mint
zon, hangjelzés.
100x210 cm.

A liftelőterében biztosítandó a 150*150 m-es hely a

A lakáson belüli közlekedő folyosószélesség mérete
kerekesszékkel történő megfordulásra.
minimum 150 cm kell legyen.

A liftajtó szélessége legalább 90 cm, magassága mini
Az étkezőasztal körül hagyjunk elegendő helyet egy
mum 1,95 m legyen.
kerekesszéknek vagy járókeretnek.
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GYERMEKMOSOLY ÉS HÁLÁS PILLANTÁSOK
ÚJRA ÖSSZEFOGTAK A HELYI CIVILEK

Civilügy
A Kék Lovagok Rendészeti Motoros
Klub/Közhasznú Egyesület az idén is
megrendezte május 28-án a II. Gyermeknapi Majálist a Debreceni Auchan
parkolójában. A Karitatív Testület tagjaként a Lépéselőny Egyesület is részt
vett az eseményen.
Az Auchan áruházzal, a Debreceni Karitatív Szervezettel, valamint a Debrecen
Fórum Játéksziget játékokkal való támogatásával megvalósult gyermeknapon rengeteg színes program várta a
kisgyermekes családokat. Ilyen volt az
arcfestés, veterán autó-és motor kiállítás, tűzoltó, katasztrófavédelem bemutató, motoros ügyességi tréning, vízi
dodgem és sok egyéb érdekesség.

A Gyermeknap itt viszont nem ért véget, másnap május 29-én közösen
ellátgattunk a Gyermekklinikára, ahol a
bent fekvő kisbetegeket ajándékcsomagokkal leptük meg. Az öröm, amit
láttunk rajtuk leírhatatlan és megfoghatatlan, hiszen rengeteg olyan család
van térségünkben, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy játékot vásároljanak gyermekeiknek. Sőt olyanok is
vannak, akik mélyszegénységben élnek, így az alapvető élelmiszereket
sem tudják megvenni.
Közös, gyermeknap alkalmából szervezett akciónkkal éppen erre a problémára akartuk felhívni a figyelmet. Érezhetjük, hogy a jótékonykodásra továbbra
is igény van, segítenünk kell a közösségünkben, környezetünkben élő szegényebb családokat. A feleslegessé vált,
de még jó állapotú ruhaneműt, játékokat, könyveket, stb… folyamatosan
várjuk telephelyünkön, a Csap utca 36.
szám alatt.

A Lépéselőny Egyesület standjánál a
gyerekeknek lehetőségük volt kifestőzni, illetve az ékszerrajongó kislányok
választhattak a megváltozott munkaképességű személyek által készített
nyakláncok és karkötők közül.
A Gyermeknapon a kis-és nagycsaládosok is megtalálták a számunkra legér- Segíts, hogy segíthessünk!
dekesebb programokat és ismét sok
kisgyerek arcára csalhattunk mosolyt.

ADOMÁNYDOBOZ PROGRAMUNK TÁMOGATÓI
Hosszú távú célunk az általunk kínált tevékenységek, programok támogatására fordítani minden 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 eddigi támogatást!
•Bajcsy Bútor, Bajcsy-Zsilinszky. u. 15.
•Kígyó patika, Széchenyi u. 1
•Sahara Keleti fűszer és élelmiszerbolt
•Bíró Istvánné Fodrászat, Trombitás
•Kriszta Élelmiszerbolt, Mester utca 36.
Péterfia u. 59.
utca 14.
•Lejla Pékség , Füredi út 54, Mester u.
•Sörpark Kft. Vármegyeháza. u. 1.
•COOP Élelmiszerüzlet, Mátyás király
•Mickós Oktatási Kft., Múzeum utca 4.
•Solisun Szolárium, Kálvin tér 7.
utca 66.
•Óriás hamburger és gyros center
•Sweet-Line 98 Kft., Űrhajósok tere,
•Csongrádi Zita (fodrász), Domokos
Péterfia u. 42-44.
Petőfi tér, Vágóhíd u., Ötvenhatosok
Lajos u. 4.
•One Euro Market, Csapó u. 6.
tere
•Drink-Port Kft., Diószegi út 22/C.
•Onome Szemklinika-Szemészet•Szent György Gyógyszertár, Bethlen
•Dr. Mauks Levente, Egyetem sgt. 40/
Optika, Kossuth u. 3.
utca 11-17.
b. fszt.2.
•Rock Söröző, Péterfia u. 42-44.
•Tar Fodrász Stúdió, Debrecen, Borz u.
•Hatvani István Gyógyszertár, Lehel u.
•Pepepanini Kávéház, Kossuth u. 8.
25.
22.
•Pepsi bár, Darabos utca 12.
•Víg Molnár Vendéglő, Vámospércsi
•Ikon Étterem, Piac utca 23.
•Privát Élelmiszerbolt, Vereczke utca
u.28.
•Kiss Bútor, Arany János u. 24.
13.
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Csap u. 36. •Dr. Mauks Levente fogorvos,
Egyetem sgt. 40/b fsz.2. • Főnix Patika, Angyalföld tér 13-14. • Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Piac u.
54. •Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Bartók Béla út 2-26 • KÖZ-Pont Ifjúsági
Egyesület, Péterfia u. 18. (Debrecen Pláza
emelet) • Madárfészek Hajstúdió, Pajzs u.
18. • MÁV Rendelőintézet, Erzsébet u. 11-13.
•Nagyállomás
(vasúti
váróterem) •PepePanini Kávézó, Kossuth u. 8/
Egyetem tér 1. (templom) •Sugár Zsanett,
műkörömépítő, Bercsényi u. 93.•GalambosLindenfeld Nyelvstúdió, Petőfi tér 19/3. II/1.

HAJDÚSÁMSON
•Szivárványház, Kossuth út 43.
Oldal 6

DEBRECENI FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT
4026 Debrecen, Csap utca 36.
Tel/fax: 52/321-666
foglalkoztatasikozpont@gmail.com
lepeselony.com
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-Cs: 8-16-ig P:8:00-14:00
Minden második szombat: 8-12-ig

lepeselony.com

