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V. évfolyam 9. szám  

SZERELEMCSÜTÖRTÖK  

  

Olyan közösségi rendez-

vény, amely minden hónap-

ban egy előadással jelentke-

zik. Célja, hogy olyan ismere-

teket és gyakorlatokat adjon 

át a nézőknek, ami segítséget 

nyújthat az alkalmazkodás-

hoz, folyamatosan változó 

emberi kapcsolatokban. Tar-

talmas, ismeretterjesztő elő-

adások párkapcsolatokról, 

szerelemről, szakításról, hű-

ségről és azokról az életünket 

érintő dolgokról, amelyek be-

folyásolhatják kapcsolatain-

kat,  mindennapjainkat.  

 

E-mail cím: 
szerelemcsutortok@gmail.com  

Érdeklődni:  

06 70 608 1004  

 

 

 

 

 

ANYACSAVARGÓK 

 

Anyánktól, nagyanyáink-

tól, ősanyáinktól láthatatlan 

sorskötelékeket örökölhe-

tünk. Saját életünk és női 

felmenőink sorsa között pár-

huzamokat fedezhetünk fel, 

amelyek megismerése hozzá-

segíthet bennünket gazdag 

tapasztalatokhoz, élmények-

hez, jó kapcsolódásokhoz és 

önmagunk megértéséhez. Ez 

a program olyan tudást kíván 

átnyújtani, ami támogat min-

ket ezen az úton.  

Ha szeretnéd az anya-

lánya kapcsolatodat megérte-

ni, fejleszteni, megérezni, 

átélni, megélni, ismerni, akkor 

itt a helyed a közösségünk-

ben!  

 

Szervező: Rády Eszter  

Telefonszám:  

06 70 608 1004  

 

 

 

 

 

 

LÉLEKSZERDA  

 

A Lélekszerda a debreceni 

közösségi élet egyik úttörő 

kezdeményezése. Önfejlesztő 

lelki műhely és hasznos tudás 

megszerzésére irányuló ese-

ménysorozat. Képzéseink 

között különleges helyet foglal 

el, hiszen rendszeres és bárki 

által hozzáférhető, hogy segít-

séget nyújtson – akár témán-

ként is- Debrecen közösségé-

nek. A Lélekszerda esemény-

sorozatot ajánljuk azoknak, 

akiknek lelki gondjaik vannak, 

akik problémával küzdő em-

berekkel foglalkoznak munká-

juk során, akik olyan közös-

ségbe szeretnének tartozni, 

ahol az emberek figyelnek  

egymásra. 

 

Helyszín:  

Debrecen Csap u. 36. 

Időpont: szeptember 7. 

9:00-10:00 

VÁLOGASS A LEGFRISEBB CÍVISVÁROSI  

PROGRAMOK KÖZÜL! 

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

fordítani  minden befolyt adományt és jótékony felajánlást. 

Köszönjük az eddigi támogatást!  

•Bajcsy Bútor, Bajcsy-Zsilinszky. u. 

15.  

•Bíró Istvánné Fodrászat, Trombitás 

utca 14.  

•COOP Élelmiszerüzlet, Mátyás király 

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 utca 

36.  

•Lejla Pékség , Füredi út 54, Mester 

u.   

•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 élelmiszer-

bolt Péterfia u. 59.  

•Sörpark Kft. Vármegyeháza. u. 1.  

•Solisun Szolárium, Kálvin tér 7.  

•Sweet-Line 98 Kft., Űrhajósok tere, 

Petőfi tér, Vágóhíd  u., Ötvenhatosok 

tere 

•Szent György Gyógyszertár, Bethlen 

utca 11-17. 

•Tar Fodrász Stúdió, Debrecen, Borz 

u. 25. 

•Víg Molnár Vendéglő, Vámospércsi 

u.28.  

PÁLYÁZATI  

LEHETŐSÉG! 

 

RÉSZLETEK A  

2.  

OLDALON  
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 Pályázat 
~ÉN A MUNKA VILÁGÁBAN~ 

A LÉPÉSELŐNY EGYESÜLET ALKOTÁSPÁLYÁZATOT 

HIRDET  

A Lépéselőny Egyesület alkotáspályá-

zatot hirdet „Én a munka világában” 

címmel. Az egyesület az egészséges és 

fogyatékkal élő álláskeresők segítése 

mellett fontosnak tartja a tehetségek 

támogatását, így meghirdeti a    

MUTASD MAGAD pályázatot, 3 kategó-

riában: grafika, kisfilm és vers.  

 

Pályázhat: 18 -65 év közötti magánsze-

mély. 

Az alkotások témája kizárólag „Én a 

munka világában”.  A témában kifejt-

hető a munka fontossága, a hivatás, a 

munkahely, a munkanélküliség, az 

álláskeresés, és bármi, ami a témához 

kapcsolódhat. 

 

TECHNIKAI 

FELTÉTELEK:  

 

 

1. Grafika 

 a grafikai alkotások lehetnek: 

tus, szén, ceruza, tuspácrajz, 

monotípia, egyéb grafikai eljá-

rással készítve.  

 a grafikai alkotásokat digitálisan 

az enamunkavilagaban@ 

gmail.com e-mail címre várjuk 

illetve postán vagy személyesen 

a 4026 Debrecen Csap. u 36 

szám alá. 

 

2. Kisfilm  

 max. 4 perc  

 bármilyen műfajú (rajzfilm, ani-

mációs film, bábfilm, dokumen-

tumfilm, riport, stb.) 

 nagyfelbontású, minimum 720 

pixel széles 

 a jelentkezők digitális formában 

adhatják be pályázati anyagukat 

az enamunkavilagaban@ 

gmail.com e-mail címen 

 

3.Vers 

 egy alkotó 1 verssel jelentkez-

het 

 Versforma: - írott (Times New 

Roman betűtípus, 12-es betű-

méret, 1,5-es sorköz, 2,5 cm     

margó) 

                      - hangrögzített  

                      - videó rögzítéssel 

 terjedelmi megkötés nincs  

 

A pályázatból kizárásra kerül az obsz-

cén, vulgáris szavakat használó, bármi-

lyen módon faji, vallási, nemzeti, nem-

zetiségi, nemi, politikai hovatartozást 

és lelkiismereti szabadságot, illetve 

jogszabályt sértő alkotás. 

JELENTKEZÉS 

 

Az alkotáspályázatra az 

enamunkavilagaban@gmail. com e-

mail címen lehet jelentkezni 

2016.08.15. - 2016.10.10 között. Va-

lamint postán és személyesen is várjuk 

a 4026 Debrecen Csap u. 36. szám 

alá. Az alkotásokat kizárólag a pályáza-

ti űrlap kitöltésével együtt fogadjuk el, 

amely a lepeselony.com oldalon letölt-

hető.   

 

 

 

 

 

Beküldési határidő: 

 2016 augusztus 15. - 

2016 október 10. 
 

 

DÍJAZÁS 

 

A beküldött alkotásokat első körben 

szakmai zsűri értékeli. Ezt követően, a 

kiválasztott 5 alkotás közül online sza-

vazással dönthetik el közösségi olda-

lunkon, hogy melyik lesz az első három 

díjnyertes. A kiosztásra kerülő díjak 

összértéke 51.000 Ft, a következő 

megoszlásban:  

 

 fotó-grafika kategória  

1. helyezett: 10.000 Ft, 2. helyezett: 

5.000 Ft, 3. helyezett: 2.000 Ft, 

 kisfilm kategória  

1. helyezett: 10.000 Ft, 2. helyezett: 

5.000 Ft, 3. helyezett: 2.000 Ft, 

 vers kategória  

1. helyezett: 10.000 Ft, 2. helyezett: 

5.000 Ft, 3. helyezett: 2.000 Ft. 

 

 

Eredményhirdetés és a nyeremények 

átvétele november végére várható. A 

pályázat végét követően, a személye-

sen vagy postán beadott alkotásokat 

igény szerint visszakapja a pályázó 

vagy lehetősége van adományba fel-

ajánlani a Lépéselőny Egyesületen 

keresztül.  

 

 További információ:    

lepeselony.com 

  Facebook oldalunk: 

www.facebook.com/      

lepeselonyegyesulet/ 

http://lepeselony.com/
https://www.facebook.com/lepeselonyegyesulet/
https://www.facebook.com/lepeselonyegyesulet/
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Irodalom 

Arany Partner Egyesület Tevékenységei  
 
 

- sport tábor szervezése, lebonyolítása 

- sportolói-, szurkolói találkozók szervezése, lebonyolítása 

- fiatal tehetségek felkutatása 

- szponzorkeresés 

- adománygyűjtés, adományosztás 

- pályázatok kiírása, figyelése 

- ösztöndíjak kiírása 

- kiállítások szervezése 

DEBRECEN IS " SZERETEMVÁROS" 

AZ ÉLŐ IRODALOM - ÉLŐ KÖNYV ÚJ, ANTOLÓGIÁS KÖTETEI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Élő Irodalom - Élő Könyv új, antológi-

ás kötetei kerültek bemutatásra- 

Szeretemváros és Kurtakrimi címmel - 

2016. augusztus 6-án  Budapesten, a 

Nyitott Műhelyben.  

 

Az Élő Irodalom – Élő Könyv Műhely  

prózaíró pályázatot írt ki, amelynek 

célja az volt, hogy  a pályázók lehetőleg 

egy valós vagy kitalált történeten ke-

resztül mutassák be a kedvenc város-

ukat, úgy hogy az olvasó kedvet kapjon 

ellátogatni az adott helyre.   

 

 

Ezúttal, a Szeretemváros kötetet sze-

retném bemutatni kedves olvasóink-

nak. Annál is inkább, hogy Debrecen is 

szerepel benne, Ferenczik Adrienne-

nek köszönhetően. Harmincegy szerző, 

különböző szemszögből mutatja be az 

általuk kiválasztott városokat a könyv-

ben. 

 

Kun J. Judit így vall az előszóban a ki-

adványról: 

 „A kötet érdekessége, hogy nem úti-

könyvet tarthatunk a kezünkben, ha-

nem izgalmas eseményeken keresztül 

ismerhetjük meg a városokat. Meglepő 

az is, hogy nem egyszer visszatérünk 

ugyanoda, mégsem válik unalmassá.   

 

Megtudjuk belőle, hogy melyik szerző, 

miért szereti éppen azt a várost, mind-

eközben együtt "sétálhatunk" az utcá-

kon, és "nézhetjük" az épületeket, a 

látnivalókat, a műemlékeket, - sőt né-

melyikbe be is térünk - és olvashatjuk 

a történelmüket is”.  

 

A legtöbb szerző Magyarország vala-

mely helységét mutatja be a maga sa-

játos módján, de utazhatunk velük 

akár Erdélybe vagy Angliába is. A törté-

netek közt van humoros, szerelmes, mi 

több, van időutazás, vagy ismeretlen 

ismerősök találkozása, de még lányké-

rés is, és mindez úgy, hogy megismer-

hetjük a szerző " Szeretemvárosát". 

 

Az alábbi települések szerepelnek a 

szerzők tolla által: Budapest, Szeged, 

Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Fót, 

Kaposvár, Tóalmás, Gárdony, Keszt-

hely, Nagykanizsa, Százhalombatta, 

Pacsa, Sopron, Tokaj, Tiszalök, Zsám-

bék, Firenze, Csíkszereda, Folkestone, 

Kolozsvár. 

 

Összefoglalót írta: Huri Valéria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalcs Irén, Huri Valéria szerzők  

A szerzők egy csoportja  

- 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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2016. május 1-

jei hatállyal mó-

dosult a megvál-

tozott munkaké-

pességű szemé-

lyek ellátásairól 

szóló rendelet (a 

tovább iakban: 

Mmr.) amely 

jogszabályok – 

többek között – meghatározzák a rehabili-

tációs ellátásban részesülő személyek 

jogait és kötelezettségeit. 

Értesítési kötelezettség változása: a reha-

bilitációs ellátásban részesülő személy 10 

napon belül értesíti a hatóságot, ha az 

egészségi állapotában tartós javulás vagy 

rosszabbodás következett be, keresőtevé-

kenységet folytat (egyben közli a munka-

adó, foglalkoztató megnevezését, székhe-

lyét, telephelyét), vagy keresőtevékenysé-

ge megszűnt, keresőtevékenység folytatá-

sa esetén a jövedelme 3 egymást követő 

hónapon keresztül meghaladja a minimál-

bér 150 százalékát (2016. évben a mini-

málbér összege 111 000 forint, a mini-

málbér 150 százaléka 166 500 forint), 

egyidejűleg, haladéktalanul igazolja jöve-

delmének összegét, a keresőtevékenység 

időtartama alatt bekövetkezett keresőkép-

telensége a 60 napot egybefüggően eléri, 

rendszeres pénzellátásban részesül. Kere-

sőtevékenység folytatása esetén a továb-

biakban az értesítéssel egyidejűleg nem 

szükséges a munkaszerződés szerinti heti 

munkaidőt igazolni. Amennyiben a kereső-

tevékenységből származó jövedelme 3 

egymást követő hónapon keresztül meg-

haladja a minimálbér 150 százalékát, az 

értesítéssel egyidejűleg szükséges igazolni 

a jövedelmét, amelyet megtehet a havi 

bérfizetési jegyzék, az adóhatóság által 

kiállított vagy munkáltatói jövedelemigazo-

lás által. A keresőtevékenység során bekö-

vetkezett keresőképtelenséget kizárólag a 

60 napi egybefüggő keresőképtelenség 

esetén kell bejelenteni a rehabilitációs 

hatóság felé. 

Keresőtevékenység rehabilitációs ellátás 

mellett: az Mmtv. módosítás értelmében 

keresőtevékenység folytatása esetén a 

rehabilitációs ellátásban részesülők-

nél kereseti korlát érvényesül, így a rehabi-

litációs ellátás mellett ezentúl időkorlát 

nélkül lehet keresőtevékenységet folytatni 

az ellátás szüneteltetése nélkül. 

Amennyiben a rehabilitációs ellátásban 

részesülő személy jövedelme 3 egymást 

követő hónapon keresztül meghaladja a 

minimálbér 150 százalékát, a rehabilitáci-

ós ellátást meg kell szüntetni. Ha a rehabi-

litációs ellátásban részesülő személy jöve-

delme 3 egymást követő hónapon keresz-

tül, mind a 3 hónapban meghaladja a fent 

említett összeget, az 1. pont szerinti érte-

sítési kötelezettsége keletkezik a rehabili-

tációs hatóság felé. A fent leírtakat 

a 2016. április 30-át követően szerzett 

jövedelmekre kell alkalmazni. Amennyiben 

a rehabilitációs pénzbeli ellátás 2016. 

április 30-án keresőtevékenységre vagy 

közfoglalkoztatásra tekintettel szünetel, az 

ellátást 2016. május 1-jétől kell továbbfo-

lyósítani, melyről a folyósító szerv hivatal-

ból intézkedik, a rehabilitációs ellátásban 

részesülő személynek külön kérelmeznie 

nem kell. 

Amennyiben 2016. május 1-jét követően 

kerül bejelentésre a 2016. május 1-je 

előtt heti 20 órát meghaladóan folytatott 

keresőtevékenység vagy közfoglalkozta-

tásban való részvétel, a rehabilitációs ellá-

tás visszamenőlegesen szüneteltetésre 

kerül a keresőtevékenység vagy közfoglal-

koztatásban való részvétel kezdő dátumá-

tól 2016. április 30-áig. 

Részletes leírás  

http://lepeselony.com/rendelet/ 

MÓDOSULT A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK  

ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELET Álláspont 

 

A LÉPÉSELŐNY EGYESÜLET FELAJÁNLÁSÁVAL GYERMEKRUHÁKAT  

OSZTOTTAK A TISZALÖKI REFORMÁTUS EGYHÁZ OLTALMAZÓ  

OTTHONÁBAN  
Adományosztás 

A Tiszalöki Református Egyház Oltalmazó Otthona És Háza júliusban örömmel vette át a ruhákat, játékokat tartalma-

zó, Lépéselőny Egyesület által begyűjtött adományt. A Foglalkoztatási Központ munkatársa, Huri Valéria közreműködésével ismét 

sok gyermek arcára csaltunk mosolyt, hiszen a nyári időszakban is nagy szükség van tiszta ruhára és játékokra.  

A Lépéselőny Egyesület folyamatosan várja a felajánlásokat, legyen szó kinőtt, már nem használt gyermek-férfi, női ruhákról, 

játékokról, könyvekről, cipőkről, élelmiszeradományról.  Elérhetőség: 4026 Debrecen Csap u. 36. Telefon/Fax: 52/321-666  

E-mail: foglalkoztatasikozpont@gmail.com  
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V. évfolyam, 9. szám  

A DEBRECENI FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT INGYENES   

SZÁMÍTÓGÉP FELHASZNÁLÓI KÉPZÉST INDÍT 

Ingyenes, számítógépes tudást fejlesz-

tő képzés indul 2016 szeptemberétől, 

a Lépéselőny Egyesület szervezésé-

ben. A program kiemelt célja a hátrá-

nyos helyzetű személyek fejlődésének 

támogatása, illetve a digitális kulcs-

kompetencia fejlesztése, a digitális 

társadalomhoz való tartozással kapcso-

latos igények megalapozása, pozitív 

attitűd kialakítása a technikai eszközök 

irányában.   

 

IKER 1.  

“Első lépések a digitális világba” 

Azok jelentkezését várjuk IKER 1 kép-

zésünkre, akik az alapvető számítógép 

kezelési ismeretekkel nincsenek tisztá-

ban. A cél, hogy a résztvevő a képzés 

végén : 

 tudja használni az infokommuni-

kációs eszközének (PC, tablet, 

notebook, okostelefon, stb.) mű-

ködtetéséhez szükséges alapve-

tő funkciókat, tudja hanghívásra 

és szöveges üzenetküldésre 

használni infokommunikációs 

eszközét, 

 tudjon egyszerű szövegszerkesz-

tési lépések felhasználásával 

rövid szöveget szerkeszteni, 

 tudjon egyszerű mentési műve-

leteket végezni, 

 tudjon az interneten tájékozód-

ni, könnyen hozzáférhető infor-

mációkat megszerezni, 

 tudjon elektronikus levelezést 

bonyolítani az alapvető funkciók 

használatával, 

 az infokommunikációs eszköze 

megismert funkcióit biztonságo-

san tudja használni 

 

IKER 2. 

 “Önállóan használom az informatikai 

eszközömet” 

Iker 2 képzésre azok jelentkezését vár-

juk, akik már rendelkeznek alapvető 

informatikai ismeretekkel. Célunk, hogy 

a képzés végén a résztvevő: 

 használja az okos eszközének 

( P C ,  t a b l e t ,  n o t e b o o k , 

okostelefon, stb.) önálló működ-

tetésére a legfontosabb beállítá-

si lehetőségeket, 

 használja a saját okos eszközén 

lévő operációs rendszer ismert 

szolgáltatásait, 

 tudjon egyszerű szövegszerkesz-

tési lépések felhasználásával 

rövid, de kerek egész szöveget 

(pl. rövid szöveges üzenet, rövid 

e-mail) szerkeszteni, 

 az interneten gyűjtött informáci-

ókat fel tudja dolgozni, azokat 

konkrét problémák megoldására 

használja fel, 

 elektronikus levelezés során 

tudjon csatolmányokat használ-

ni, felismerje az elektronikus 

levelezés veszélyhelyzeteit 

(levélszemét, e-mailes csalás) és 

képes legyen azokat egyszerű 

módon kezelni, 

 képes legyen közösségi portálok 

ö n á l l ó  h a s z n á l a t á r a 

(regisztráció, bejelentkezés, in-

formációkeresés, megosztás, 

egyszerű adatvédelem), 

 tudja hanghívásra és szöveges 

üzenetküldésre használni info-

kommunikációs eszközét.  

                      

JELENTKEZÉS 

 

Telefonon:06/20-577-8900 

Személyesen: Csap u. 34. Lépéselőny 

Egyesület-Debreceni Foglalkoztatási 

Központ 

E-mail cím: ugyfelfogadas@gmail.com 

Képzés  

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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