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Egyesületünk várja a ruha,- játék,

- könyv,- tartós élelmiszer ado-

mányokat a rászoruló családok 

megsegítéséért 
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Munkáltatói Fórum a megválto-

zott munkaképességű álláskere-

sők elhelyezéséért 

 

ARANYPARTNER EGYESÜLET 

MELLÉKLETE                             3-4 

PROGRAMAJÁNLÓ                                 

„…Láthatjuk az özvegyasszony 

két fillérjét, a ballagási tarisznya-

pénzt…” 

Kattintottak – nyertek! Ifjú Dadai 

fotósok mutatkoztak be Tiszada-

dán 

TEHETSÉGGONDOZÁS                 5                                                                                                 

„Én a munka világában” című 

alkotáspályázatunk  vers, grafika 

és kisfilm kategóriájának nyerte-

sei 

EGYESÜLETÜNK VÁRJA A RUHA,-JÁTÉK,-KÖNYV,-TARTÓS 

ÉLELMISZER ADOMÁNYOKAT A RÁSZORULÓ CSALÁDOK 

MEGSEGÍTÉSÉÉRT 

A Lépéselőny Egyesület 

célja, az álláskeresők tá-

mogatása mellett, a rászo-

ruló kis és nagycsaládo-

sok segítése, adomány-

gyűjtő akciók által.  

 

A Debreceni Karitatív Tes-

tülethez csatlakozva, októ-

ber 25-én a Kishegyesi 

úti  TESCO Áruházban  

gyűjtöttünk tartós élelmi-

szert a városunkban élő 

rászoruló gyermekek és 

családjaik megsegítésére.  

Ezenkívül októberben, 

első alkalommal helyez-

tünk ki adománygyűjtő 

dobozt a Debreceni Pa-

gony könyvesboltba, aho-

va gyermekruhákat, játé-

kokat, könyveket, egyéb 

adományt is várunk. 2016 

februárjában pedig elindí-

tottuk adománydoboz 

programunkat, amelynek 

segítségével a fogyatékkal 

élőket szeretnénk támo-

gatni, fejlesztő programok-

kal és szaktanácsadással.  

Minden hónapban adomá-

nyok érkeznek a Lépés-

előny Egyesület különböző 

telephelyeire. Ezek egy 

része debreceni, civil ön-

kéntes segítőktől érkezik. 

Ezúton szeretnénk megkö-

szönni a Rice Company 

Kft., a Sweet-line ’98 Kft, 

az Angol és Skót Használt-

ruha Nagykereskedés és a 

Vojtina Bábszínház eddigi 

felajánlásait.  

Örömmel fogadunk bármi-

lyen támogatást, kifejezet-

ten a következő időszak-

ban, hiszen ünnepek előtt 

és alatt még nagyobb 

szükség van a segítségre.  

SEGÍTSEN, HOGY  

SEGÍTHESSÜNK!  

KÖSZÖNJÜK  

TÁMOGATÁSUKAT! 

 

Elérhetőség: 

 

Lépéselőny Közhasznú 
Egyesület 

4026 Debrecen, Csap 
utca 36. 

Telefon/Fax: 52/321-
666 

E-mail cím:  

foglalkoztatasikozpont@ 
gmail.com 

Adószám:  

18565133-2-09 

LÉLEKSZERDA  

A Lélekszerda a debreceni közösségi élet egyik úttörő  

kezdeményezése. Önfejlesztő lelki műhely és hasznos tu-

dás megszerzésére irányuló eseménysorozat. Képzéseink 

között különleges helyet foglal el, hiszen rendszeres és 

bárki által hozzáférhető, hogy segítséget nyújtson – akár 

témánként is- Debrecen közösségének. A Lélekszerda ese-

mény-sorozatot ajánljuk azoknak, akiknek lelki gondjaik 

vannak, akik problémával küzdő emberekkel foglalkoznak 

munkájuk során, akik olyan közösségbe szeretnének tar-

tozni, ahol az emberek figyelnek egymásra.  

Helyszín: Debrecen Csap u. 36.  

Időpont: 9:00-10:00  
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MUNKÁLTATÓI FÓRUM A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ 

ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZÉSÉÉRT 

Októberi Munkáltatói Fórumunk az 

EFOP-1.1.1-15 – Megváltozott mun-

kaképességű emberek támogatása 

kiemelt projekt témáját járta körbe. A 

legfrissebb információkról Széll Dáni-

el Márk, a projekt megyei koordináto-

ra számolt be. 

A nap folyamán hallhattunk arról, 

hogyan lehet elérni és segítséget 

nyújtani a megváltozott munkaképes-

ségű célcsoportoknak, hogy milyen 

fejleszthető készségekre érdemes 

odafigyelni az esetükben. Ismét talál-

koztunk néhány jó gyakorlattal, ame-

lyeket személyes tapasztalatok révén 

mutattak be az előadók, az akkredi-

tált intézmények tevékenységének 

hatáskörére is kitértünk. A fő témán-

kat pedig az EFOP- 1.1.1.-15 kiemelt 

projekt adta, amelynek elsődleges 

célja a megváltozott munkaképessé-

gű személyek nyílt munkaerő-piaci 

integrációja és foglalkoztatásának 

elősegítése, képzettségi szintjének 

növelése, aktív eszközök alkalmazá-

sával. 

Elsőként Rontó Ádám, a Debreceni 

Szivárványház intézményvezető-

je beszélt a Debreceni Foglalkoztatá-

si Központ személyre szabott szolgál-

tatásairól. Részletesen bemutatta az 

elhelyezkedést akadályozó tényező-

ket és az önfejlesztést segítő eszkö-

zöket. Ezt követően Zalabai Péterné, 

a Motiváció Alapítvány szakmai veze-

tője kitért az álláskeresés és a gene-

rációs különbségek összefüggéseire, 

illetve kiemelte a civil szervezetek 

fontosságát az EFOP-1.1.1 progra-

mon belül. Rády Eszter, pszicholó-

gus ismét egy izgalmas témával érke-

zett, a meseterápia hatásait mutatta 

be, amelynek segítségével fejleszt-

hetjük készségeinket, kompetenciá-

inkat. 

Széll Dániel Márk, az NRSZH- Rehabi-

litációs Szakmafejlesztési Főosztály 

Hajdú-Bihar megyei koordinátora, az 

EFOP-1.1.1 Megváltozott munkaké-

pességű emberek támogatá-

sa kiemelt projekttel kapcsolatos 

információkat osztotta meg a részt-

vevőkkel. Végül Meszesi Zsolt, az 

AVE Ásványvíz Kft. ügyvezető igazga-

tója illetve Sári Imréné, a Lépéselőny 

Egyesület egyik ügyfele mondta el 

személyes tapasztalatait, megválto-

zott munkaképességűként.  

Elérhetőségünk:  

Lépéselőny Közhasznú Egyesület 
4026 Debrecen, Csap u. 36.  

Telefon: 52/321-666  
foglalkoztatasikozpont@gmail.com  
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„…LÁTHATJUK AZ ÖZVEGYASSZONY KÉT FILLÉRJÉT,   

A BALLAGÁSI TARISZNYAPÉNZT…” 

.."A pénz az ország névjegye"... cím-

mel történelmi érme és bankjegy 

kiállítás nyílt 2016. szeptember 15-

én csütörtökön Tiszadadán a közös-

ségi házban, a pengő bevezetésének 

90. és a forint használatának 70. 

évfordulója tiszteletére. 

 

A "kettős születésnapi" tárlatot, 

Holmár Zoltán, a Jósa András Múze-

um történésze nyitotta meg. A kiállí-

tás beavatja a látogatókat a magyar 

és a nemzetközi pénztörténetbe, ere-

deti érmekkel és bankjegyekkel rep-

rezentálva a történelmi korokat, külö-

nös hangsúlyt fektetve, a pengő és a 

forint pénzrendszer egykori és jelen-

legi pénzeire. A kiállítás megnyitóján, 

a látogatók megtudhatták azt is, ki az 

az egykori nyíregyházi sportoló, aki a 

papír húsz forintoson látható. 

(Hegedűs István öttusázó, aki az 

1956-os forradalom áldozata). 

 

A különleges kiállítás megnyitójára 

érkező első harminc felnőtt vendég, 

egy eredeti, 1930-as kiadású 100 

pengős magyar bankjegyet kapott 

ajándékba. Az eseményen alkalmi 

bélyegzőt is használtak. A tárlat meg-

tekintésekor, ifj. Kovács Géza közmű-

velődés szervező, numizmata, a kiál-

lítás kurátora  kalauzolt végig , s el-

mondta, hogy a tárlat, egyfajta képze-

letbeli utazásra invitálja a látogató-

kat térben és időben egyaránt, hi-

szen a kiállított fizetőeszközök közel 

kétezer év pénztörténetébe enged-

nek betekintést, s az érméken, bank-

jegyeken keresztül, a szemlélődő 

látogatók „elutazhatnak” a kontinen-

sek számos országába. Ezután már 

csak kinek-kinek az érdeklődésén 

múlik – mint a valóságban - hogy az 

adott ország építészetét, flóráját vagy 

faunáját, esetleg néprajzi értékeit, 

vagy híres történelmi személyeit ta-

nulmányozza. De nem csak ezért 

érdekesek a kiállított egykori és je-

lenlegi fizetőeszközök. 

 

Míg mi magyarok hozzá vagyunk 

szokva, hogy a pénz kerek, addig a 

kiállításban számos országból látha-

tunk hullámos, négyzet alakú, sok-

szög kinézetű, extra vékony vagy hi-

hetetlen vastag, már-már csak nagyí-

tóval szemlélhető és szinte az egész 

tenyeret beborító fémpénzeket. A 

bankjegyek is igen változatos képet 

mutatnak, mint ahogyan az országok 

és a pénztörténeti korszakok is. A 

pengő rendszer pénzeinél végig kí-

sérhetjük a nagy magyar inflációt, de 

láthatunk színházi kellékpénzeket, 

börtönpénzeket, illetve a nagy francia 

forradalom idején nyomtatott 

asszignátákat is. De ha már az érde-

kességeknél, különlegességeknél 

tartunk, megemlítjük, hogy nem csak 

a „megszokott” címletekkel találkoz-

hatunk, hanem olyan érdekessége-

ket is láthatunk, mint a Guernsey 

szigeti 8 dublon, I.Ferenc császár 

ezüst 7 és 12 krajcárosa, az angya-

los 4 krajcáros, más néven a suszter-

tallér vagy éppen a dán 1/96 daler. 

A kiállítás szervezője gondolt az ifjú-

ságra is. Egy ócska cipő és egy átfúrt 

ezüstpénz mellett, a „Nem ér egy 

lyukas garast sem” felirat áll, de lát-

hatjuk az özvegyasszony két fillérjét, 

a ballagási tarisznyapénzt, illetve egy 

piaci mérleget, egy kilogramm burgo-

nya és egy naptár társaságában egy 

nagy kosár inflációs pengőt, szemlél-

tetve, hogy milyen rövid idő alatt rom-

lott meg egykor a pénz. 

De bevallhatjuk őszintén, a mi szí-

vünket azért jobban megdobogtatja a 

Kossuth Lajos aláírásával ellátott 

1848-as százforintos, az úgynevezett 

K o s s u t h - b a n k ó ,  v a g y  a 

„ferencjóskás” ezüst korona. A Mári-

ás hátlapú kétpengősről nem is be-

szélve… 

Huri Valéria  

Programajánló 
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KATTINTOTTAK – NYERTEK! 

IFJÚ DADAI FOTÓSOK MUTATKOZTAK BE TISZADADÁN 

A tiszavasvári Vasvári Pál Múzeum, 

ez év tavaszán, ,,A Nyíri-Mezőség, 

ahogy én látom" – címmel, kreatív 

fotópályázatot hirdetett, a környező 

települések felső tagozatos és kö-

zépiskolás korú diákjai részére, em-

ber és természet, építészet, helytör-

ténet, média témakörökben. 

 

 A pályázatra 60 darab fotó érkezett, 

amelyből a szakmai zsűri 37 darabot 

tartott érdemesnek arra, hogy kiállí-

táson bemutasson, a Múzeumok 

Éjszakája rendezvényen, illetve ván-

dorkiállítás keretében a szomszédos 

településeken, így Tiszadadán is. 

 

Mivel a fotósok között 4 Tiszadadai 

(2 középiskolás és 2 általános isko-

lás fiatal is van), akik fotóikkal az 

otthonukat – otthonunkat, Tiszadada 

községet, annak látható és rejtett 

értékeit, természeti szépségeit örökí-

tették meg, így az „Itthon vagy! Ma-

gyarország szeretlek.” című országos 

rendezvény, helyi attrakciójaként 

mutatták be a Tiszadadai közönség-

nek. Ifj. Kovács Géza közművelődés 

szervező nem rejtette véka alá az 

örömüket sem: Nem csak számos 

különdíjas, de a fődíjat kiérdemlő 

fotót is, Tiszadadai fiatal készítette. 

Mit ábrázolnak a képek, hogyan lát-

ják a fiatalok fotós szemmel a Nyíri 

Mezőséget? Jöjjenek el és győződje-

nek meg róla, saját szemükkel, a 

vándorkiállítás első állomásán, a 

Tiszadadai Tájház – Közösségi Ház-

ban. 

 

 A Tájház folyosóján fényképezőgé-

pek k iá l l í tását  is megtekint-

hettük.  Régi kamerák, fényképezőgé-
pek kerültek bemutatásra, ahol min-
denki találhat kedvére való érdekessé-
geket, ritka és antik magyar fényképe-

zőgépeket, amelyekhez kapcsolódó 
történeteken keresztül ismerheti meg 
minden fotós és fotózást szerető em-
ber a fotográfia történetét.  

Huri Valéria 

A fényképezőgép kiállítás egy része  

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 

 

- könyvkiadás, adathordozó-kiadás (CD, DVD) 

- író-olvasó találkozók szervezése 

- szabadidős programok szervezése 

- alkotó táborok szervezése  

 

KAPCSOLAT 

Telefon: 20/590-6035, 42/502-114  

E-mail: iroda@aranypartner.hu  

Web: www.aranypartner.hu 

Programajánló 
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Tehetséggondozás 
„ÉN A MUNKA VILÁGÁBAN” CÍMŰ ALKOTÁSPÁLYÁZATUNK 

VERS KATEGÓRIÁJÁNAK NYERTESEI  

I. helyezés  

Sárándi Szilvia  

Képes vagyok rá... 
 

Képes vagyok rá, de megmutat-

ni nem tudom, 

míg a kerekesszékembe zár a 

Hatalom. 

Képes vagyok rá, de megmutat-

ni nem tudom, 

hisz bárhol kopogtatok, zárt 

ajtókra lel karom. 

 

Képes vagyok rá, de hogyan 

bizonyíthatnám? 

Itt már nem a lépcső vagy kü-

szöb az akadály. 

Képes vagyok rá, hisz itt a bizo-

nyítvány. 

De nem kellek, mert lábam nem 

jár. 

 

Pedig én is pénzért veszem a 

boltból a kenyeret. 

Én is küzdök az életért éppen 

eleget. 

Sokszor dühösen az Égbe kiál-

tom:- Miért nem lehet már végre 

hivatásom? 

 

 

 

 

 

 

II. helyezés  

Gerencsér Anna 

Minden áldott nap 
 

Csak várni, hogy teljék az idő. 

Mindig egyedül. 

Olyasfajta volnék, 

Ki a tettektől elmenekül? 

Álmodtam én is nagyot, 

Álmodom ma is: 

A pult mögött vagy a buszon 

Ha látom a fák árnyait, 

A mindig fáradt arcokat, 

Elképzelek egy szebb világot 

S szinte látom a fényt, 

Hallom a hangokat. 

 

Csak várni, hogy teljék az idő. 

Mindig egyedül. 

Ez az ingázók fél-élete: 

Örökké futok, hogy odaérjek, 

Csak egy szemhunyásnyit ké-

sek, 

S a nap elrepül. 

 

Csak várni, hogy teljék az idő. 

Mindig egyedül. 

Emlékszem: ülök az iskolapad-

ban, 

Sétálok, anyám fogja a kezem: 

Mi leszel, kicsim, hogyha nagy 

leszel? 

 

Nem leszek senki? Álmaimban 

Én vezettem ezt a világot, 

Arany betűkkel írtam az égre – 

Most ha az erkélyre kiállok 

Csak ólomsúlyú fellegeket 

S újabb, egyre újabb, 

Oly fárasztó problémákat látok. 

 

Csak várni, hogy teljék az idő. 

Egy nap majd talán jön valaki, 

S azt mondja, hisz bennem, 

Ahogy anyám hitte, 

Hogy az életet ünneppé tenni 

S nem csak a szürke, 

Fásult hétköznapokra szület-

tem. 

 

Csak várni, hogy teljék az idő. 

Lesz ez még máshogy, tudom, 

Hiába fakul meg minden remé-

nyem, 

Lelkem el nem adom. 

Mindig egyedül… 

Nem tudom, mit, de egy nap 

megteszem, 

Egy nap sikerül, 

Egy nap nem köt majd a lakbér 

S a főnök hiába prédikál, 

Egy nap nem a rezsi, a koszt-

pénz, 

De az ég lesz a határ, 

És majd nem azért dolgozom, 

Mert valamiből meg is kell élni, 

Hanem mert végre megtalálom, 

Mi az, mit jobbá tudok tenni..  

 

III. helyezés  

Huri Valéria 

Álláskeresők  

 
Ajtórengeteg , sűrűn használt 
kilincsek 

 fásult, kopogásba belefáradt 
kezek 

reménytelen , mégis bizakodó 
szemek 

könyörgőn, imádkozva égre 
tekintenek. 

  

Sajnálom, nincs munka, semmi 
lehetőség 

asztal mögül könnyen tárulnak 
szét kezek. 

Semmi biztatás. Arcok. Rezze-
néstelenek. 

Néhol  lóg a levegőben egy – 
egy részvét. 

  

Kétségbeeséstől  hajlott, magá-
ba zuhant 

hátakon  lapul a létbizonytalan-
ság. 

 Hivatalból kikísér a kiábrándult-
ság, 

a küszöbön, a ” viszontlátásra”  
nagyot koppant. 

A GRAFIKA ÉS KISFILM KATEGÓRIA NYERTESEI  

I. helyezés Madovits László  
A keramikus Down-os fiú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. helyezés Balogh Zsolt  
Munkaerő                               

III. helyezés Dobó Tamara Zsófia  
Vonaton álmodozó  

KISFILM KATEGÓRIA I. helyezés (egyedüli beérkezett pályázat film kategóriában) 
Borbás Fanni: Y a 21-ben: https://www.youtube.com/watch?

v=ot4RzATO7BY&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ot4RzATO7BY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ot4RzATO7BY&feature=youtu.be
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Egyetem Andragógia Tanszék, Egyetem tér 1., • 

Debreceni Egyetem Pszichológia Tanszék Könyv-

tár, Egyetem tér 1. • Debreceni Művelődési Köz-

pont, Kossuth u. 1. • Lépéselőny Közhasznú Egye-

sület Védett Műhely, Erkel Ferenc u. 10. • Debre-

ceni Egyetem BTK Szociológia Tanszék, Egyetem 

tér 1. • DMJV Városháza, Kálvin tér 11. • DMJV 

Családsegítő és Gyermekjóléti Központja, Mester 

u. 1. – Víztorony u. 13-15. • Debreceni Foglalkoz-

tatási Központ, Csap u. 36. •Dr. Mauks Levente 

fogorvos, Egyetem sgt. 40/b fsz.2. • Főnix Patika, 

Angyalföld tér 13-14. • Hajdú-Bihar Megyei Kor-

mányhivatal 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) • Madár-

fészek Hajstúdió, Pajzs u. 18. • MÁV Rendelőinté-

zet, Erzsébet u. 11-13. •Nagyállomás (vasúti váró-

terem) •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.  


