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SZIVÁRVÁNYHÁZ, MINT DEBRECENI 

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ERŐ   

A Debreceni Szivárványház 
ellátottaival ezúttal a Déri 
Múzeumba látogattunk, 
ahol lehetőségünk volt be-
járni a Japán és Egyiptomi 
tárlatot, felfedeztük a népi 
gyógyászat eszközeit. Illet-
ve a Nyílt Napra érkező 
vendégeink megismerhet-
ték a nappali ellátó intéz-
ményünk tagjait. Köszön-
jük a Déri Múzeumnak, 
hogy ismét támogatták 
kulturális kalandozásun-
kat!  

Hétről hétre igyekszünk 
változatos programokkal 

színesíteni nappali ellátó 
intézményünk tagjainak 
életét. Ebben pedig állandó 
támogatást kapunk a cívis 
városban működő kulturá-
lis-és művészeti központok-
tól, mint a Vojtina Bábszín-
ház, Déri Múzeum, Tímár-
ház, Modem, Botanikus 
kert, Állatkert.  

Miben tudunk segíteni?  

Debrecenben és környé-
kén, valamint Hajdú-Bihar 
megyében személyes gon-
doskodást nyújtó szociális 
ellátást biztosítunk cselek-
vőképességükben korláto-
zottak és a fogyatékosság 
valamilyen csoportjába 
tartozó, alapvetően munka-
végzésre nem képes sze-
mélyeknek. Szolgáltatá-
sunk szabadon igénybe 
vehető és ingyenes, ahol a 
tagok szabadidejének aktív 
eltöltését helyezzük előtér-
be.  

~A fogyatékkal élők minden-
napi életvitelük során számos 
nehézségbe ütköznek, továb-
bá az esélyegyenlőségük is 

nehezen valósul meg, segítség 
nélkül. A Debreceni Szivár-
ványház abból a célból jött 

létre, hogy ezeket az egyenlőt-
lenségeket, illetve a fogyaték-
kal élők által megélt hátrányo-
kat a lehető legkisebbre csök-
kentse és így érvényre juttas-
sa az egyén individuális sza-

badságát.~ 

Minden érdeklődőt várunk 
szeretettel a Debreceni Szivár-
ványházba! Természetesen 
egyesületünk 2017-es céljai 
között van, hogy a régióban 
minél több álláskeresőnek 
segítsen, képzések, tanács-
adások, és állásközvetítés 
által, együttműködve a helyi 
kis-és nagyvállalkozásokkal.  

Forduljon hozzánk  

bizalommal! 

Kellemes ünnepeket  

kívánunk!  
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VÁLLALJ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT  

A LÉPÉSELŐNY EGYESÜLETNÉL!  

Az iskolai közösségi szolgálat fő funk-
ciója, hogy személyiséget, szociális 
készségeket fejleszt, segíti a generá-
ciók közti párbeszédet, a pályaorien-
tációt. Célja a szociális, társas visel-
kedés tanulása, a jelenismeret, a 
szociális értékrend kialakítása, egy-
fajta társadalmi szemléletformálás, 
mely által a tanuló jobban rálát az őt 
körülvevő valóságra.  
 

Miért hasznos a közösségi  
szolgálat? 

A szociális szolgálat által az iskola 

szorosabb kapcsolatot tud kiépíteni a 
társadalommal. Ez nagyon szüksé-
ges, hiszen mai társadalmunk, saj-
nos, egyfajta „instant társadalom”, 
melyben sokan előre elkészített, ké-
nyelmes életmód-minták szerint él-
nek. Az iskolai közösségi szolgálat 
szervezett keretek között folytatott 
egyéni vagy csoportos tevékenység. A 
diákok a legkülönbözőbb területeken 
próbálhatják ki magukat, így segíthet-
nek egészségügyi, szociális, jótékony-
sági, kulturális, környezet- és termé-
szetvédelmi, sport-, és szabadidős 
tevékenységekben, sőt még a ka-
tasztrófavédelem terén is. 

 
Részt vettünk a KÖZ-PONT 
Ifjúsági Egyesület  és a Debre-
ceni Ifjúsági Ház együttműkö-
désében szervezett Iskolai Kö-

zösségi Szolgálat Börzén! 
Azok a diákok, akik egy intézménynél 
eltöltenek valamennyi időt, később 
az adott szervezet támogatói, önkén-

tesei lehetnek és ez nem mellékes 
szempont, főleg egy civil egyesület 
életében. Ahogyan manapság az is-
kolák feladataiba tartozik az is, hogy 
egyre több kapcsolatot építsenek a 
helyi közösségekkel.  

 
Mit kell tenned, ha a  

Lépéselőny Egyesületnél tölte-
néd a közösségi szolgálatot?  

A Lépéselőny Közhasznú Egyesület 
olyan területeken fogad (előre meg-
határozott ütemezéssel) Debrecen és 
környékén élő középiskolásokat, akik 
szeretnék a közösségi szolgálatot 
lakókörnyezetükben eltölteni.  
 
A közösségi szolgálat szervezésének 
felelőse: Rády Eszter Andrea,  
06-52/321-666 (Debrecen), E-mail: 
foglalkoztatasikozpont@gmail.com 
 

VÁRUNK SZERETETTEL! 
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„A MAI KOR EMBERÉNEK FESTEK…” 

BESZÉLGETÉS KISS ÁFRA MÁRIA FESTŐMŰVÉSZNŐVEL 

Újabb festménytárlat megnyitóján 

vettem részt Tiszalökön, amely egy 

számomra még ismeretlen művész 

világába engedett bepillantást. 

Azért is szeretek ilyen eseményen 

részt venni, mert érdekel a kortárs 

művészek látásmódja, milyen színvi-

lágot „teremtenek” maguk köré. Mi-

lyenben érzik jól magukat?  Mit sze-

retnének üzenni a műveik szemlélő-

jének? 

Interneten már „találkoztam” Kiss 

Áfra Mária festőművész nevével, de 

most alkalmam volt találkozni vele 

személyesen is. Kedves, szolid mo-

sollyal fogadott, mikor a rendezvény 

előtt hozzá léptem, és bemutatkoz-

tam. Mindketten örültünk a találko-

zásnak.  

Mikor rövid bemutatkozásra kértem, 

így vallott - a sajátos szerénységével - 

önmagáról: 

Hajdúnánáson születtem. Középisko-

lás koromban Várkonyi Károly festő-

művész volt a tanárom. Tanulmányai-

mat KINVA ART AKADÉMIÁN végez-

tem. Számos kiállításon vagyok túl: 

Padova, Milánó, Polgár, Pécs, Tisza-

lök, Budapesten több helyszínen is.  

Decemberben lesz még Budapesten, 

Tiszadadán, Hajdúnánáson kiállítá-

som. Januárban utazom Frankfurtba, 

szintén egy meghívásnak teszek ele-

get, mint kiállító. Tavasszal ismét 

önálló kiállítás lesz a lakóhelyemen, 

Hajdúnánáson, aminek nagyon örü-

lök. 

 Milyen díjak tulajdonosa vagy?  

 2015-ben nemzetközi versenyen két 

díjat nyertem a Mécs László pályáza-

ton.  Ugyanabban az  évben 

Zsidákovics Mihály festőművész ál-

tal, országos pályázaton szintén két 

díjat kaptam. Sok oklevél boldog tu-

lajdonosa vagyok. A közelmúltban 

vettem át a Cserhát Művész Kör álla-

milag elismert, ARANYECSET díját, 

Lovag Bornemissza Attilától, a kör 

vezetőjétől.  A Petőfi Palotában ve-

hettem át Dr. Schanda Tamás helyet-

tes államtitkártól a kiemelt illusztrá-

tor díjat.  

                                                                                                                           

A Felhők központi szerepet töltenek 

be a tájképeidben… 

Igen, valóban, mert állandó változó 

formájuk elbűvöl. Nem utánozok, 

nem kívánok senki nyomdokaiba 

lépni – magyarázza Marika - a mai 

kor emberének festek. Az a célom, 

hogy a mostani rohanó és nagy elvá-

rásokkal teli világunkban adjak vala-

mit.  Úgy érzem, más szemmel né-

zem a világot, mint általában a többi 

ember. Mindig a szépet láttam és 

kerestem. Járom a természetet és 

akaratlanul gyűjtöm a látványt, amit 

a virágok, a fák, a felhők adnak. Ked-

venc témáim közé tartoznak a termé-

szeti jelenségek. Megfestettem a 

sarki fényt, a vulkánt, a tengert. Meg-

nyugtatja, kicsit más dimenzióba 

repíti azt, aki ránéz egy - egy mun-

kámra.  Sok, úgymond nagy magyar 

festővel büszkélkedhetünk. Jó baráti 

kapcsolatot ápolok a mai kortárs 

festők kimagasló alakjaival, ez óriási 

öröm és megtiszteltetés számomra. 

Festési technikádról is ejtsünk pár 

szót.  

Eleinte akrillal festettem, de jó ideje 

olajat használok vászonra, illetve 

festőtáblára. 

Beszélgetésünk végén, búcsúzóul 

jegyzi meg a művésznő: 

Nagy örömömre, bejutottam a Jancsó 

Zoltán által meghirdetett nívós, Én 

Magyarországom című pályázatra, az 

első 50 pályázó közé. 

Gratulálunk az eddig elért eredmé-

nyekhez és további sikereket kívá-

nunk a művésznőnek!  

Huri Valéria  

Művészet  
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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 



 

V. évfolyam, 12. szám  

Oldal  5 

Képzés 
 A SIKK EGYESÜLET ÁLTAL INDÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPES 

FELHASZNÁLÓI KÉPZÉS SIKERE 

Lezárult az ingyenes, számí-

tógépes tudást fejlesztő kép-

zés első szakasza, amelyet a 

Segítők Innovatív Közössége 

Közhasznú Egyesület szerve-

zett. Vekerdiné Kőkúti Krisz-

tinával, a Lépéselőny Egye-

sület informatikai rendszer-

gazdájával beszélgettünk, 

aki egyben a kurzus oktatója 

is.  

Milyen céllal indították a 

képzést?  

A program kiemelt célja a 

hátrányos helyzetű szemé-

lyek fejlődésének támogatá-

sa, illetve a digitális kulcs-

kompetencia fejlesztése, a 

digitális társadalomhoz való 

tartozással kapcsolatos igé-

nyek megalapozása, pozitív 

attitűd kialakítása a techni-

kai eszközök irányába.  

Kik vehettek részt és milyen 

előfeltételeknek kellett meg-

felelniük?  

Legalább 8 általános iskolá-

val rendelkező személyek 

jelentkezhettek. Előzetes 

tudásszint felmérésen vettek 

részt, ahol felmértem, hogy 

biztos alapokkal rendelkez-

nek-e az IKER 2. szintű kép-

zés megkezdéséhez és sike-

res elvégzéséhez.  

 

 

Milyen ismereteket sajátít-

hattak el a résztvevők?  

Elsősorban megtanulták 

használni az olyan eszközö-

ket, mint az okostelefon, 

laptop, asztali számítógép. 

Ezenkívül megismerték az 

internetes keresés lehetősé-

geit, megtanultak levelezni 

(csatolás, továbbítás, válasz-

funkciók). Találkoztak a 

Voice chat kommunikáció és 

viselkedéskultúra formájá-

val, elsajátították a fájlok 

tárolásának különböző mód-

jait, illetve a közösségi mé-

dia oldalak megfelelő keze-

lését. Nem maradhatott ki a 

tananyagból a biztonság-

technikai információk átadá-

sa sem.   

 

Hogyan látja,  mennyire tud-

ják hasznosítani akár az ál-

láskeresés során, akár éles-

ben a megszerzett tudást?  

Míg a legtöbben eddig rászo-

rultak gyerekeik segítségére, 

ezután bátran használják  

majd önállóan a különböző   

funkciókat. A képzést köve-

tően az új ismeretek meg-

szerzése egyre könnyebb 

lesz, hiszen már rendelkez-

nek egy erős alappal, ami 

továbbfejleszthető.  

Várható még hasonló jellegű 

képzés a közeljövőben?  

A tervek szerint januárban 

indítjuk az IKER 1 és IKER 2 

képzést. Előnyt élveznek a 

8  általános iskolával vagy 

alapfokú szakképesítéssel 

rendelkezők. Szeretettel 

várjuk a jelentkezőket!  

A Lépéselőny Egyesület munkáját idén 

is támogatta a Felföldi Édességgyártó 

Kft. A vállalat által felkínált édesség-

adományokat a rászoruló kis-és nagy-

családosok között osztjuk szét az     

ünnepeket megelőzően.  

Ezúton szeretnénk megköszönni a Felföldi Édességgyártó Kft.-nek, hogy évről évre támogatják egyesületünk adomá-

nyozó tevékenységét, így segítve a nélkülöző személyeken.   

 ADOMÁNYOSZTÁS A HAJDÚSÁMSONI SZIVÁRVÁNYHÁZBAN  
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tatási Központ, Csap u. 36. •Dr. Mauks Levente 
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Angyalföld tér 13-14. • Hajdú-Bihar Megyei Kor-
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HAJDÚSÁMSON  

•Szivárványház, Kossuth út 43.  


