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Bevezetés
Kedves Ügyelőtársak!

Januárban

az év végi zárások ideje van, na meg a közgyűlést is ekkor tartjuk
hagyományosan. Az Infó ezért most – szokás szerint - a közgyűléshez ad
információkat a tavalyi munkánkról. Az első félév programjainak az időpontjai is itt
láthatók június végéig, azonban februártól egyik-másik esetmegbeszélés időpontja
változhat. De erről időben fogtok informálódni.

Boldog újévet kívánunk mindenkinek!
Jó ügyeleteket!

Debrecen, 2007. január 15.

január

Rénes László
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Rövid hírek, információk
 Támasz a jogszabályok labirintusában
Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó
Szolgálat Országos Hivatal várja a jogi segítséget igénylőket.
A szolgálat jelenleg peren kívüli eljárásokban, rendkívüli jogorvoslatokban nyújt
segítséget. A jogi segítségnyújtás a polgári és büntető eljárások mellett kiterjed a
mindennapi életben felvetődő vitás ügyek megoldására (lakhatási, hagyatéki,
munkajogi, szabálysértési, közüzemi tartozási ügyekre) is.
Az állam átvállalja a segítségadás költségeit, ha a rászoruló családjában az egy főre
jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét. A jogi segítséget az országos hivatal névjegyzékébe felvett közjegyzők,
ügyvédek, társadalmi szervezetek nyújtják, közülük szabadon választhat a
támogatásra jogosult.
DEBRECEN: Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi
Segítségnyújtó Szolgálat Hajdú-Bihar Megyei Hivatal (4025. Debrecen, Miklós u.
16. telefon: 501-026. Ügyfélfogadás: hétfőn 9-13, szerdán 13-18 óra.
NYÍREGYHÁZA: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal és
Áldozatsegítő Szolgálat (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 4. telefon: 42-313-011 és
42-597-691). Ügyfélfogadás: hétfőn, csütörtökön 9-13, kedden, szerdán 13-18
óra.
Szolgáltatások: érdekérvényesítés elősegítése, azonnali pénzügyi segély (max.
62.651 Ft), szakjogászi segítségnyújtás, kárenyhítés (nettó 125.302 Ft jövedelem
határral).
(www.im.hu)



A Refomix Kht. a hajléktalangondozásban ha szükséges, hőszigetelt
konténerek beállításával képes növelni a befogadható létszámát az éjjeli
menedékhelyen. Igaz, ez a tél eddig még igen kegyes volt, nem voltak nagyon
hideg éjszakák, de még jöhetnek nagy fagyok. November 6-a óta működik a
teajáratuk, amivel minden munkanapon teát és szendvicseket osztanak a város
két pontján (Dobozi utcai intézményüknél, ill. az egyetem melletti részen). Az
ismert regionális telefonszám mellett (42-504-618) működtetnek egy mobil
krízisvonalat is: 30-206-1377-es számon a krízisautót lehet hívni.



A Kishegyesi úton lévő Terápiás Ház újra bővül-szépül.
Tavasszal készül el a Terápiás Ház ápolási részlegének rekonstrukciója. Az
intézmény felújításában ez már a harmadik ütem. Az igénybevétel szabályai nem
változnak, valószínűleg a létszámbővítés csökkenti a „sorbaállást”, de nem
szünteti meg.
(Forrás: Tipp Magazin, HBM Napló).
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2007. I. félévi programjaink
SZUPERVÍZIÓK, ESETKONZULTÁCIÓK, KÖZÖS ALKALMAK

Dátum

Nap

Időpont

Megnevezés

JANUÁR
Január
16.
Január
26.

Január
29.

kedd

18 – 2100

Közgyűlés

péntek

1700 – 1915
1800 – 1815
1600 – 1700
1915 – 1945
1800 – 2100

Szupervízió
Szünet
Egyéni szupervízió
Aktualitások megbeszélése
Képzés

hétfő

00

FEBRUÁR
Február
5.
Február
12.
Február
23.

00

hétfő

18 – 2030

Képzés

hétfő

1800 – 2100

Esetmegbeszélés

péntek

Szupervízió
Szünet
Egyéni szupervízió
Aktualitások megbeszélése
Képzés

Február
26.

hétfő

1700 – 1915
1800 – 1815
1600 – 1700
1915 – 1945
1800 – 2100

Március
12.
Március
30.

hétfő

1800 – 2100

Esetkonzultáció

péntek

1700 – 1915
1800 – 1815
1600 – 1700
1915 – 1945

Szupervízió
Szünet
Egyéni szupervízió
Aktualitások megbeszélése

MÁRCIUS

ÁPRILIS
Április
10.
Április
20.

00

Kedd

18 – 2100

Esetkonzultáció

péntek

1700 – 1915
1800 – 1815
1600 – 1700
1915 – 1945

Szupervízió
Szünet
Egyéni szupervízió
Aktualitások megbeszélése
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MÁJUS
Május
11.

péntek

Május
21.

Hétfő

00

17 – 1915
1800 – 1815
1600 – 1700
1915 – 1945
1800 – 2100

Szupervízió
Szünet
Egyéni szupervízió
Aktualitások megbeszélése
Esetkonzultáció

JÚNIUS
Június
4.
Június
22.

00

Hétfő

18 - 2100

Esetkonzultáció

Péntek

1700 – 1915
1800 – 1815
1600 – 1700

Szupervízió
Szünet
Egyéni szupervízió

1915 – 2145

ÉVADZÁRÓ

Figyelem!
Az esetmegbeszélés időpontjai február és június között változhatnak. De erről
időben fogtok informálódni! Kérdés még a júniusi évadzáró időpontja, illetve hogyan
tudjuk a szupervízió után megvalósítani. Erre lehet többféle megoldás, amit később
fogunk megbeszélni.
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Beszámolók
1. Pénzügyi beszámoló
2006. évi gazdálkodás
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Megnevezés
2005. évről áthozott vagyon
Bevétel 2006-ben
Összes bevétel
Kiadás

Összeg forintban
5 782.141 601.147 383.138 425.-

Egyenleg / 2007-re átvitt vagyon /

8 958.-

RÉSZLETEZÉS
BEVÉTEL
Költség-hely
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Megnevezés
Összeg forintban
Pályázat (külön elszámolás alapján)
VESZ-től /postaköltség, kulcsmásolás stb./
Önsegélyező persely
Tagdíjból származó bevétel
Telefonos perselyből származó bevétel
Egyéb előre nem látható bevételek

Összes bevétel
2005-ből áthozat

ÖSSZES BEVÉTEL

27 401.29 100.84 500.600.141 601.5 782.-

147 383.-

KIADÁS

Költséghely
VII.
VIII.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

Megnevezés

Összeg forintban

Posta költség
Irodaszer vásárlás
Háztartási szerek
Ajándékok
Fotók
Könyvek vásárlása
Folyóiratok előfizetése
Vendéglátás
Eszközök vásárlása
Nevezési díj
Utazási költség

23 980.7 316.5 840.2 000.61 695.30 384.Tagdíj LESZ-nek pályázati elszámolás alapján.

Egyéb kiadás

7 210.-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

138 425.-
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PÁLYÁZATI PÉNZEK ELSZÁMOLÁSA
2006.

Megnevezés

Bevétel

DMJV Polgármesteri Hivatal, Kulturális osztály
Fénymásolás
Vesz kifizetése
Összesen

Kiadás

50 000.50 704.704.50 704.-

50 704.-

Egyenleg
0

NCA Északalföldi Regionális Kollégium, működési
LESZ tagdíj
Fénymásolás
Számítástechnikai karbantartási átalánydíj
Összesen
Bankban meglév fel nem használt

220 000.-

220 000.-

50 000.48 000.60 000.158 000.62 000.-

Minisztériumi támogatások
Személyi jellegű költségekre
(nappali ügyelők bérköltsége, szupervizor tiszteletdíja és
ügyeleti díjak)
ICSSZEM (2006. 02. 01. – 2006. 12. 31.)
Egészségügyi Minisztérium (2005. 12. 01. – 2006. 06. 30.)

1.580.000.959.000.-

Mint láthatjátok, ebben az évben sem vetett fel minket a pénz!
Az első táblázatok a házi kasszánk alakulását mutatják meg. Itt a tagságtól származó
bevételek mellett a VESZ postaköltség-térítése jelentkezik bevételnek, a kiadási
oldalon a legnagyobb tétel a stábok vendéglátása, a többi pedig kisebb összegű
működési költségek.
A második részben láthatjátok a pályázati pénzeinket. Az önkormányzati pályázatot
egyösszegben fénymásolásra költöttük (az Infó mellett minden egyéb irodai másolásra).
Az NCA 2006. évi működési pályázatán viszont 550 ezer Ft-ot nyertünk, de tavaly első
részletnek csak 220 ezer Ft-ot utaltak át. Ebből szintén a fénymásolásokra költöttünk, s
kifizettük a LESZ éves tagdíját, ill. a számítógépek, e-mailes csatlakozások
hibaelhárítására általánydíjat fizetünk. Erre az évre a 220 ezerből fel nem használt 62
ezer Ft mellett ott a - már átutalt - fennmaradó 330 ezer Ft is.
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A harmadik részben pedig a minisztériumoktól - a személyi jellegű kifizetésekre –
kapott támogatásokat láthatjátok. Ez már régen nem fedezi a költségeket, a VESZ
fenntartása nélkül nem lennénk képesek a hiányzó forrásokat megszerezni.

Tervek 2007-re
2007-re még nem tudjuk mennyi támogatást kapunk a minisztériumoktól, túlzottan
optimisták nem lehetünk. Különösen az Egészségügyi Minisztériumnál gondolom,
hogy nem túl jól állunk, mivel ez a mostani reform minden területen „lefarag”, a mi
szakmai működésünket pedig mindig is „határesetnek” tartották, nem érezték teljes
egészében egészségügyi „vonalnak”.
A beszámolóból kiderült, hogy az NCA pályázatunkból még van elkölthető 392 ezer
Ft. Ebből egy új számítógépet vásárolnánk, és a működéshez szükséges eszközöket,
amennyiben lesznek útiköltségek, azokat is ebből finanszíroznánk, a könyvelési díjat,
valamint a könyvelő díjazását és Károly István egy-két csoportfoglalkozását is ebből
kell megoldanunk. Ez az első félév kiadásait fedezni fogja. A második félév
költségeire pedig újra pályáznunk kell.

2. Szakmai beszámoló
A tavalyi évről azt mondhatnám egy mondatban: soha ennél rosszabbat! A stáb
összetartása, együttműködése 2005 óta még inkább jobb lett. Úgy látom, stábunk a
munkára és saját magára is odafigyel, a problémákat nem seperjük a szőnyeg alá, de
nem is csüggeszt minket.
Igaz, most elmaradt a sátoraljaújhelyi kirándulás, de azért minden lehetőséget
kihasználtunk. Az országos találkozóra most is szép számmal mentünk, a szövetség
központi képzésein, régiótalálkozón, régiós képzéseken is mindig részt vettünk. A
szokásos közösségi programjainkat is megtartottuk (évadzáró, karácsony,
filmvetítések), s már az évet is egy 4 foglalkozásos továbbképzéssel kezdtük.
A munkánkat propagáltuk a Főtéren rendezett drogprevenciós napon és a Vekeri Tavi
Fesztiválon is. A Telefonos nap ürügyén kerekasztal-beszélgetést szerveztünk a
Városházán a sürgősségi ellátás témakörében, amire debreceni szakembereket hívtunk
meg.
Erre az évre a terveink hasonlatosak a tavalyihoz: év elején újabb továbbképzések, a
többi szakmai és közösségi programjaink megtartása, s Sátoraljaújhelyre is jó lenne
ebben az évben elmenni. A szövetség programjait is úgy gondolom, aktívan fogjuk
látogatni. Ezekhez kívánok sok sikert magunknak, és jó munkát, jó ügyeleteket!
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3. Statisztika
2001: 21 604 db
2002: 17 903 db
2003: 13 734 db
2004: 12 819 db
2005: 10 997 db
2006: 9 501 db
Érdemi hívások, 2001-2006.
ÉV

Érdemi db

Érdemi perc

Nő
Férfi

Összes

Nő

Férfi

Összes

2001

2980

1412

4392

43674

15936

59610

2002

2556

1218

3774

39474

15410

54884

2003

2443

952

3395

39959

11756

51715

2004

2753

983

3736

41582

12872

54454

2005

2527

1114

3641

43740

18015

61755

2006

2471

1075

3546

38310

15645

53955

2006-ban az érdemi hívásokban egy enyhe csökkenés volt (2005-höz képest 95
hívással kevesebb), de a 2003-as „mélypont” fölött vagyunk.
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Nem érdemi hívások, 2001-2006.
Hecc
Csendes InforÜres
máció-

Egyéb
nem
érdemi

kérés

Összes

2001

280

998

8627

6104

1203

17212

2002

242

567

6733

5176

1411

14129

2003

156

310

4613

3323

1963

10365

2004

173

309

3917

2580

2104

9083

2005

109

327

2950

2179

1791

7356

2006

115

422

1985

1820

1613

5955

Örömünkre tovább csökkentek a hecchívások, az információkérés pedig 3 éves
csökkenés után nőtt (ezek azok a hívások, ahol segítőbeszélgetést nem folytatunk, de
fontos információkat közölhetünk a hívók kérése, pl. ügyelet, orvosi és szociális
ellátások, egyházi és civil szervezetek elérhetősége stb.).
Itt az Infóban nem tudunk minden kérdésre kitérni, szokás szerint csak a
leglényegesebb számokat vizsgáljuk. Minden évben vannak érdekesebb adatok és
tanulságosak is.
Ennek az évnek a legfontosabb és elgondolkoztató mutatója: a krónikusok aránya. Az
év során, esetmegbeszéléseken, szupervíziókon nagyon sok időt fordítottunk ezekre a
Hívókra. Olykor már unalmasnak is tűnt, hogy mindig ugyanarról, ugyanazokról
beszélünk. De most, lezárva az évet, mellen ütnek az adatok: drasztikusan csökkentek
az új hívók, s ilyen arány talán még sohasem volt: a hívások mindössze egyharmada
származik új Hívóktól! Persze, ez nem jelenti azt, hogy a másik kétharmad mind
krónikus Hívótól ered, de akkor is ez nagyon aggasztó. Nem kell feladni, én hiszem,
hogy ez most egy átmeneti állapot, s együttműködve sikerül ezen javítani.
Tapasztalatból tudjuk, hogy egy-egy Hívóval a kapcsolatunk idővel változik, egyes
„nehéz korszakok” oldódnak. Ha eléggé kitartóak vagyunk. Ami most inkább
elkeserített, az a tendencia, magyarán most sokkal több olyan esetünk van, ami a stábra
nehezedik, sok energiát vesz el, és pillanatnyilag stagnáló.
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Érdemi hívások 2006-ban

21%

23%
új nő
régi nő

9%

új férfi
régi férfi

47%

A statisztikákról egyelőre ennyit. A közgyűlésen mindenről részletesebben fogunk
tárgyalni, s a 2007-es terveinkről is bővebben kell beszélni. Az idei továbbképzéseket,
ha megnéztétek az első félév programjait, akkor láthattátok, hogy már ebben a
hónapban elkezdjük!
Debrecen, 2007. január 10.

Rénes László

Irodalmi morzsák

Lázár Ervin:
A kalapba zárt lány

Hetyke lány volt. Nem tűrt a fején se kendőt, se sapkát, se kalapot. Dühönghetett a
szél, eső, hó szakadhatott, nem és nem. Aztán egy szép napon kilépett az utcára a
kertkapun, és mit lát? Bizony, egy kalapot. Ott lebegett a kalap a kerítést szegélyező
bokrok mellett, éppen a feje magasságában. Jó formájú fekete kalapocska volt.
„Jó napot!” - mondta a kalap.
„Mit akarsz?” - kérdezte gyanakodva a lány.
„Én vagyok a te kalapod” - mondta a kalap.
„Az enyém ugyan nem” - tiltakozott a lány. „Tudhatod, hogy soha semmiféle fejfedőt
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nem hordok. Szabad lány vagyok. Így akarok járni mindig. Hajadonfőtt.”
„Márpedig akkor is én vagyok a kalapod” - mondta ellentmondást nem tűrően a kalap,
és sutty, se szó, se beszéd, mint egy ragadozó madár, rászállt a lány fejére.
A lány se volt rest, rángatta, tépte, huzigálta.
Na de rángathatta, téphette, huzigálhatta, a kalap oda se neki.
Azazhogy mit oda se neki, éppen hogy, mintha növekedne a súlya, egyre nehezebb lett.
”Te átkozott vaskalap!” - nyögte a lány.
„Nem én vagyok vaskalap, te vagy makacs szamár” - felelte a kalap, és most már
nemcsak a súlya nőtt, hanem a mérete is.
„Hagyd abba! Nem látok ki alólad” - kiabált a lány.
Persze hogy nem látott ki, hiszen a növekvő kalap karimája már a vállát nyomta. A
lány térde meg-megrogyott, minden erejét összeszedte, megpróbálta lelökni magáról az
átkozottat. De feszíthette az izmait, amennyire csak bírta, a kalap meg se rezzent.
Akkor kibújok alólad, gondolta a lány, hirtelen lebukott, s megpróbált kiugrani a kalap
alól.
De ahogy lebukott, a kalap szegélye elérte a földet, mély csend lett és mély sötétség, a
lány ott görnyedt, bezárva a kalap alá.
„Jaj, engedj ki, nem látok!” - mondta a lány.
„Nem baj, majd tapogatódzol” - válaszolta a kalap.
„Nem bírok ilyen görnyedt testtartásban kucorogni, elgémberedik minden tagom” panaszkodott a lány.
„Hát állj föl” - mondta a kalap.
Óvatosan fölállt, attól félt, a fejét beüti a kalap tetejébe, de nem, volt elegendő tér.
Fölnyúlt a feje fölé, hogy ott-e a kalap teteje, de nem ütközött a keze semmibe. Balra
nyúlt, jobbra nyúlt, hogy kitapogassa a kalap oldalát, de ott sem talált semmit. Állt a
meghatározatlan térben, koromfeketeségben. Félelem és harag fogta el.
„Itt akarsz engem örökös rabságban tartani?”
De válasz nem érkezett, a lány elszántan ugrálni és csapkodni kezdett a sötétségben,
hátha lyukat tud ütni a kalap oldalán, és kijut a szabad fényességbe. De csak a levegőt
csapkodta, s a dühödt ugrálás közben megbotlott egy kőben és elesett.
Egy darabig magába roskadtan feküdt a földön, aztán sírva fakadt. „Akkor hát ez a
sorsom, itt kell meghalnom egy gonosz kalap alatt.” Fölült.
„Szomjas vagyok” - mondta. - „Hallod, te kalap, szomjan halok!”
Jobbról mintha halk csobbanást hallott volna. Tapogatódzott. Tenyere egy hűvös kő
sima felületére tévedt. „Talán éppen ebben botlottam el” - gondolta, s a keze átsiklott
egy másik kőre, amely éppen olyan sima volt és hűvös, mint az előbbi. A két kő között
kisujjnyi rés, a résből üde párák áramlottak. Lehet, hogy víz? A lány fölkelt, minden
erejét összeszedte, és megpróbálta elmozdítani az egyik követ. Nagyon nehéz volt, de
moccant. S a moccanással együtt halvány derengés váltotta föl a bakacsin fekete
sötétséget. A lány meglátta, azaz inkább csak sejdítette a kezét, a két követ, s igen, a
két kő alatt ott a víz. Hogy hozzáférhessen, el kellett mozdítania a másik követ is.
Reménykedve nekifeszült, elmozdította azt is. Előbukkant egy kis kristálytavacska, egy
forrás. A lány ivott a vízből, s mire fölemelte a fejét, már majdnem teljesen világos
volt a különös, szivárványszínű bura alatt. „Ez lenne a kalap?” - kérdezte magától.
Már elég jól látott az opálos félhomályban. Egy gazos kertben állt, a gazok közt kövek,
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fák, s nicsak, mintha virágok is virítanának a gizgazok között. „Nagy itt a
rendetlenség” - gondolta, és nekilátott, görnyedezett, cipekedett, egy kupacba hordta a
köveket. Mire végzett a kőhordással, már nyoma sem volt a félhomálynak, szép reggeli
fényességben fürdött a kert, most már színről színre látta, milyen gyönyörűséges
virágok virítanak a gazok között. Látta a fák leveleinek smaragdszínét s a fákon a
cirmos, pöttyös, aranyló meg ezerszínű, addig sosem látott gyümölcsöket. Fogta magát,
kihúzgálta a gazokat. Jó sokáig tartott, sajgott a dereka, égett a tenyere, mire végzett,
de nem törődött idővel, fáradtsággal, tette a dolgát. Mire az utolsó gazt is kihúzta, égi
fényességben ragyogott a kertje. Makulátlan zöld pázsit, középen átkígyózik rajta a
forrás-tóból kibuggyanó erecske, a fák meg gyümölccsel ékszerezett lobbanások.
„Pompázatos” - mondta a lány, s mivel megéhezett, szakított magának minden fáról
egy-egy gyümölcsöt, leült a kőrakásra és megebédelt. Elillant a fáradtsága, megtelt
erővel.
Ekkor valami furcsa zajt hallott. Dörgést, durrogást, harsogó morajt és erőszakos
kopogást. Igaz, nagyon távolról. Feszülten figyelt, és rájött, ez a zaj a kalapon kívül
dörög. Már nem is érdekelte annyira. De a kalap fölvilágosította:
„Talán vihar. Vagy háború. Az is lehet, hogy aranyakat szórtak a nép közé. Nem tudom
pontosan. A lány végigjárta a kertjét, megsimogatta a fáit, leguggolt a virágai mellé,
hogy jobban megcsodálhassa őket. Ivott a forrásából.
„Akkor most nekem örökké itt kell élnem?” - kérdezte tétován.
„Dehogy kell. Most már igazán szabad lány vagy” - mondta a kalap. És lassan
fölemelkedett. A kert összezsugorodott, és összezsugorodott a kalap is.
Ott állt a lány a kertkapu előtt, a kerítést szegélyező bokrok mellett a feje
magasságában egy jó formájú kis fekete kalap libegett.
„Most elhagysz?” - kérdezte a lány.
„Mondtam, hogy a te kalapod vagyok” - válaszolta a kalap.
A lány kinyújtotta a kezét, megfogta a kalapot, és a fejébe húzta. Jó erősen, nehogy
elfújja a szél. Elindult a villamosmegálló felé. Amerre járt, megfényesedett az utca.
Talán a kert miatt.

infó

IX. évfolyam, január havi információs kiadvány.
Lezárva: 2007. január 15-én, Debrecen.
"Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat
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