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Bevezetés
Kedves Ügyelőtársak!
A nyár kellős közepén még senki sem gondol az őszre, télre. Mi viszont nem
lankadtunk, összeállítottuk a második félév programját, illetve a sátoraljaújhelyi
kirándulásunk programtervezetét.
Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a nyár utáni első stábunk augusztus
25-én, hétfőn lesz, ahol megbeszéljük a nyári tapasztalatainkat, illetve a
kirándulásunk részleteit. Nagyon kérnénk mindenkit, hogy erre az első összejövetelre
jöjjön el, mert fontos lesz a teljes stáb részvétele. Ekkor már valószínűleg az októberi
országos találkozóról is tudunk információt szolgáltatni.
A „nagy alakú” Infó a nyár folyamán nem nagyon fogyott az asztalról. Nyugodtam
vigyétek el, forgassátok. Ezt a mostani, „kis alakú” Infót pedig külön kérném, hogy
vegyétek magatokhoz, hiszen az év további részére fontos információkat tartalmaz.

Mindenkinek jó munkát, ügyeletet, további jó nyarat.

Debrecen, 2003. július 29.

Rénes László
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Rövid hírek, információk
 Bíró Endre: Nonprofit Szektor Analízis. Civil szervezetek jogi környezete
Magyarországon. (Bp. 2002. EMLA Egyesület).
A két kötet a 2001. 2002. években folytatott Nonprofit Szektor Analízis (NOSZA)
kutatási és elemző program összegző dokumentuma. A NOSZA célja a
magyarországi nonprofit szektor helyzetének átfogó elemzése, a nonprofit
szektor szempontjából stratégiai jelentőségű pozitív megoldások és előrelépési
alternatívák kidolgozása. A kiadvány végén irodalomjegyzék található.
 A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés Program és egyéb városi szervezetek
közös szervezésében kerül sor az I. Debreceni Mentálhigiénés Nyári Kollégium
megrendezésére, 2003. augusztus 11-14-e között. Jelentkezni lehet levélben
vagy e-mailben (cím: 4010. Debrecen, Egyetem tér 1., e-mail:
mentalhp@delfin.unideb.hu). „A mentálhigiéné kihívásai a XXI. század elején”
címmel. A nagyon színes és színvonalas program a Márton Áron
Szakkollégiumban (Debrecen, Egyetem sgt. 13.) lesz megtartva. Minden napnak
más és más címe, témája van: Mentálhigiéné és drogprevenció (Topolánszky
Ákos helyettes államtitkár, GYISM, Kály Kullai Károly, Berényi András stb.), A
segítő mentálhigiénéje (Prof. Dr. Molnár Péter, Dr. Grezsa Ferenc, Dr. Bugán
Antal), Mentálhigiéné és szociálpolitika (Dr. Göncz Kinga államtitkár, ESZCSM,
Dr. Berényi Rita, Szentkatolnay Miklós), A mentálhigiéné, mint szemléletmód
(Prof. Dr. Ranschburg Jenő, Vasky Ferenc, Dr. Bodó Sára). A délelőtti előadások
után délután tréningek lesznek, összesen 30 órában, s hat kiscsoportból lehet
választani. A délelőtti előadásokat napijeggyel is lehet látogatni.
 Az Újkerti Közösségi Ház programjai 2003. július-augusztus hónapokra.
június 23.-július 25. "Napsugár táborok" általános iskolásoknak az Újkerti
Közösségi Házban - állatbarát, bringa, képzőművészeti, haditorna, csillagászati,
internet, tűzzománc, batik, honismereti, fazekas, filmes, kézműves,
természetjáró, népművészeti - megjelent tábori ajánlók, már az interneten is:
www.ujkerti.kh.hu (aktualitások menüpont).
július 27.-augusztus 3. "Bentlakásos tábor" Tokajban középiskolásoknak.
augusztus 4.-9. "Ezotéria-Reiki Tábor" a Dunakanyarban.
augusztus 11.-16. "Öngyógyító pihenés - Reforméletmód tábor" a
Dunakanyarban.További információ: E-mail: ujkertkh@elender.hu
honlap: www.ujkerti.kh.hu
 Az Igazságügyi Minisztérium debreceni ügyfélszolgálati irodája (Debrecen,
Mester u. 1., III. emelet) heti két alkalommal – hétfőn és kedden 13-tól 16 óráig –
ingyenes jogi tanácsot, illetve felvilágosítást nyújt. Konkrét bírósági ügyekben
nem foglalhatnak állást, azonban abban segíteni tudnak a hozzájuk fordulóknak,
hogy mérlegeljék sorsukat, lehetőségeiket, a jogi kérdéseket könnyebben tudják
értelmezni.
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 Az Áldozatvédelmi Iroda a Vármegyeháza u. 9. szám alatt a
rendőrfőkapitányság és a megyei önkormányzat közös működtetésében
kéthetente hétfőnként, 8-12-ig tart fogadóórákat. A szolgáltatásuk az ingyenes
jogi tanácsadás mellett a bűncselekmények sértettjeinek szolgál segítséggel. Az
iroda kapcsolatban áll karitatív szervezetekkel is, akik esetleg többet tudnak tenni
magukért a kliensekért. Magyarországon két szervezet is működik, melyektől a
súlyos, erőszakos bűncselekmények sértettjei támogatást remélhetnek. A Fehér
Gyűrű Közhasznú Egyesület 1989 óta működik, a Biztonságos Magyarországért
Közalapítvány pedig 2001-ben jött létre. Arról, hogy milyen szándékos
bűncselekmények áldozatai kaphatnak anyagi támogatást, egy tavalyelőtti
kormányhatározat rendelkezik (az egyszeri támogatás maximális összege 750
ezer forint lehet). A megyében egyébként összesen nyolc rendőrkapitányságon
működik áldozatvédelem.

 A BETEG GYERMEKEKÉRT!
A DONOR ALAPÍTVÁNY szervezésében Road-Show jelleggel gyermekprogramok
lesznek Budapest, Debrecen, Szeged és Pécs városokban, de tervekben szerepel a
Velencei tó és a Balaton környéke is.
Második állomás helyszíne: Debrecen
Nagyerdei Kulturális Központ
Vidámpark
Időpont:
2003. 08. 16 (szombat), 10.00- 17.000-ig.
Rendezvényeinkre meghívott vendégeket is várunk (350 fő), akik a budapesti
gyermekkórházak intézményeiből, valamint a főváros óvodáiból érkeznek (Heim Pál
Gyermekkórház, Betezda Kórház, Szent János Kórház, Szent László Kórház, I.
Bókay Gyermekklinika – Bolgár Úti Óvoda, Dózsa Óvoda, Balaton Óvoda, Állami
Gondozottak Központi Intézetei).
Továbbá meghívtuk az általunk támogatott családok közül például azokat, akiknek 2 éves
kislánya kismedencei tumoros, egy 13 éves fiút, aki veseelégtelenségben szenved, valamint
egy felnőtt transzplantált beteget.

Fellépők:

10.00: gyülekező az Állatkert főbejárata előtt.
Kézműves foglalkozás várja a gyerekeket (gyurmázás, papírhajtogatás, színezés).

10.45: „A színpadé a főszerep” Elkezdődik a gyermekprogram, minden
gyermek kedvencével: Ricsi Bohóccal.
11.20: Tücsök Peti és Hangya Levi c. gyermekzenekar (zenés-táncos
gyermekműsor)
Lehetséges program: Légy! Légy!, Kígyótánc, Kalózinduló

12.00-13.00: EBÉDSZÜNET. Támogatóink által adott termékek kiosztása a
gyerekek között.
13.00: Csiribiri Zenekar
14.00: Lui a Bűvész!
14.25: Tombolahúzás. Fődíja: cirkuszbelépők.
15.00: Színházikó Társulat
15.30: Ismét Ricsi Bohóc nevetteti meg a kicsiket és a nagyokat egyaránt.
16.00 Mágnes Színház Musical Stúdió: Sándor Szilvia irányításával.
16.40: musical összeállítások zenével tánccal.
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Programok
2003. II. félév
2003. augusztus 25. hétfő 18 - 21

megbeszélés

2003. szeptember 55-6-7. péntek - vasárnap

SÁTORALJAÚJHELY
Továbbképzés, közösségi programok, kirándulás stb.
2003. szeptember 22. hétfő 18 - 21 esetkonzultáció és megbeszélés
2003. október 4. szombat 1330 - 1830

szupervízió

2003. október 13. hétfő 18 - 21

12 - 1330
egyéni szupervízió
esetkonzultáció és megbeszélés

2003. november 3. hétfő 18 - 21

filmvetítés

2003. november 17. hétfő 18 - 21

esetkonzultáció és megbeszélés

2003. december 1. hétfő 18 - 21

esetkonzultáció és megbeszélés

2003. december 13. szombat 1330 - 1830

szupervízió

12 - 1330
1830 – 21
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SÁTORALJAÚJHELY
2003. szeptember 55-6-7. péntektől - vasárnapig

2003. szeptember 5. péntek
Indulás Debrecenből vonattal: 13:25-kor (MÁV Nagyállomás).
Átszállás Mezőzomboron: 15:31 (16:02-kor indul tovább a vonatunk).
Érkezés Sátoraljaújhelyre: 16:48
17:00 Megérkezés, szállásfoglalás.
19:00 Közös vacsora.
20:00 Esti csevegés, kötetlen program.
2003. szeptember 6. szombat
9:00 -12:00 Interakció az énszimbólumok által.
12:30 – 13:30 Ebéd.
14:00 – 17:00 Séta, lanovka (rövid kirándulás).
18:00 Uzsonna, tábortűz- és vacsorakészítés.
20:00 Vacsora, tábortűz, esti csevegés.
2003. szeptember 7. vasárnap
9:00-11:30 Az énvédő asszertivitás – tréning.
11:30-12:30 Készülődés, szállás elhagyása.
13:00-14:00 Ebéd.
14:32 Indulás haza vonattal.
Átszállás Szerencsen: 15:30-kor.
Érkezés Debrecenbe: 17:08-kor.

Kellékek szombat délelőttre: szabadidőruha (nadrág!), pléd, a cipőd egyike.
Kellékek szombat délutánra: szabadidőruha a kiránduláshoz, torna- vagy
kirándulócipő.
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A jegyzőkönyvírás 9 pontja

Miért fontos a jegyzőkönyv írás.
(szupervíziós összegzés)
1. „Ki-be mosakodás”
2. Tanulás
3. Tanítás
4. Önkontroll
5. Tájékoztatás
6. Szükség van rá az esetkonzultációkon.
7. Statisztikához kell
8. Figyelemmel kísérhetők a Hívók
9. Elszámolunk az idővel.

Az előző számainkat, és az e havit is Ferenczy Béla grafikus Nagyváradról készített rajzaival
illusztráltuk.

infó

V. évfolyam, július-augusztus havi információs kiadvány.
Lezárva: 2003. július 30-án, Debrecen.
"Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat
 Rénes László 
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