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Kedves Olvasó! 

Talán már Ön is értesült róla, hogy a Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program 
előkészítésével összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a minisztériumi 
háttérintézmények alapvető feladatait áttekintve szükségesnek tartja olyan ágazatközi 
intézmény kialakítását, amely egyaránt alkalmas a koordinációs és hatósági, kutatási, 
forráselosztási, valamint a fenntartói irányítási feladatainak ellátásra. Ezért a közigazgatási és 
igazságügyi miniszter irányítása alá tartozó több háttérintézményt összevonja. A Wekerle 
Sándor Alapkezelő elnevezése 2012. augusztus 16. napjával Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatalra változik. A Wekerle Sándor Alapkezelő emberi erőforrások miniszterének 
hatáskörét érintő feladatai külön megállapodással és alapító okirat módosításával átkerülnek a 
Nemzeti Közigazgatási Intézethez. Az átadás-átvétel jelenleg zajlik. A várva várt NEA 
pályázatok elbírálása és az eredmények megjelentetése ezért előreláthatóan tovább csúszik. 

E havi tanulságos történetem a következő: 
 

„Kölyökkutya eladó”, hirdette a bolt kirakatába akasztott tábla.  
- Mibe kerülnek a kiskutyák? – tudakolta egy betérő fiúcska. 
- Öt és tízezer forint között – hangzott a válasz. 

A gyerek a zsebébe nyúlt, és egy marék aprót húzott elő. 
- Ötszáztíz forintom van. Megnézhetem a kölyökkutyákat? 

A kisfiú azonnal észrevette, hogy az öt kiskutya közül az egyik apróság sántikál. 
- Mi baja szegénykének? 

A férfi elmagyarázta, hogy az állatorvos szerint a kölyöknek hibás a csípőízülete. Az a lába 
használhatatlan, örökké nyomorék marad. A kisfiú izgalomba jött. 

- Ezt a kölyköt szeretném megvenni. 
- Ha tényleg annyira akarod, nem kell megvenned, neked adom. 

A gyerek felháborodott. 
- Ingyen nem kell. Ez a kiskutya ugyanannyit ér, mint bármelyik másik. Teljes árat 

fizetek, pontosabban most ötszáztíz forintot, a hátralékot pedig havonta száz 
forintonként törlesztem. 

- De tényleg nem kell pénzt adnod érte – ellenkezett az üzlettulajdonos. Ez a jószág 
soha nem fog ugrálni, szaladgálni és hancúrozni, mint a többiek. 

Erre a kisfiú lehajolt, és felgyűrte a nadrágszárát. Láthatóvá vált ijesztően kifacsarodott, 
járókeretbe rögzített bal lába. Felnézett a boltosra és halkan így válaszolt: 

- Tetszik tudni, én se futok valami jól, és a kiskutyának is kell valaki, aki megérti őt! 
 
 

Pollákné Cser Edit 
             elnök  
          Contact MKSZ  
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Egészségnap sajátos nevelési igényű gyermekek részére 
 

Minden évben örömmel teszünk eleget az Intézmény meghívásának, egészségnap szervezése 
a tanulók, pedagógusok részére. 
2012. június 11-én szép számban megjelent ifjúság részvételével, mint nagymama az 
unokájával beszélgettünk egymással. Legfontosabb a táplálkozási szokások felmérése és a 
megfelelő helyes napi étrend szükségessége. Arra a kérdésre, hogy ki szokott reggel odahaza 
reggelizni, elég lehangoló válasz érkezett. Megbeszéltük, hogy miért kellene elindulás előtt 
odahaza a reggelit rendszeresen elfogyasztani.  Táplálkozás során megfelelő szénhidrát, 
fehérje és zsír bevitele szükséges szervezetünknek. Gyümölcsök és zöldségek közül 
megbeszéltük, hogy melyiket miért kell rendszeresen fogyasztanunk. Sok ismeret anyaggal 
rendelkeztek a jelentkezők, mindenki önállóan jellemezte a kezébe vett  terméket. 
Helyesen válogatták ki azokat az alapanyagokat, mely az egészséges táplálkozáshoz 
elengedhetetlenül szükségesek. A tej, kefir, ásványvíz mögött kullogott az édes kóla. 
Mozgás jelentőségének tudatosítása volt a másik legfontosabb figyelem felhívásunk. 
Rengeteget mozogjunk, kerékpározzunk, legyünk sokat a természetben, ezek mind 
egészségünk megőrzésének fontos, nélkülözhetetlen elemei. 
Végezetül 5. évvel ezelőtt általános iskolások által pályázatra készített egészségnevelő 
plakátokat néztük, ki hogyan látta az egészség megőrzését, mi volt a helytelen és a helyes e 
témakörben. 

  
 

Lehetőséget biztosítottunk azoknak, akik bátran vállalkoztak vércukor és vérnyomásmérésre. 
Többen bátran vállalkoztak, éltek ezzel a lehetőséggel. Egyik kislány szorongással telve 
mesélte el, hogy nagymamája nem kezelte a cukorbetegségét, 30 vércukor értéke volt és 
egyszerűen elaludt, nem ébredt fel, meghalt. Semmiképpen nem akarta a mérést, nem akart 
szembesülni saját értékével. Sikerült meggyőzni arról, hogy az Ő esetében feltétlenül 
szükséges a szűrővizsgálatokon való részvétel. Eredmény 4.6 vércukor érték, a legjobb érték, 
azt az örömet, azt a felszabadultságot súlyos teher alól, látni kellett. Máskor is megnézetem, 
mert legalább tudom, hogy milyen az egészségem. Nagyon büszkék vagyunk rá, gratulálunk a 
szemléletváltozáshoz, jó egészséget! 
Az értékelés során megállapítást nyert, hogy a gyerekek nagyon jól látják, hogy mit kell tenni, 
és ha ezt meg is tudják valósítani, egészséges nemzedék felnövekvésével számolhatunk.  
 
 
Buzás Sándorné 
egyesület elnöke 
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X. Civil Kavalkád 

2012. szeptember 1. 10-18 óráig – Szolnok, Szapáry utca 

 

Program: 
10.00 a Községi Sportegyesület Zagyvarékas Dream Dance Mazsorett és Showtánc csoport 
bemutatója 
10.20 a GLADIUS Történelmi Hagyományőrző Egyesület ókori római viselet bemutatója 
10.40 Megnyitót mond Dr. Kállai Mária, Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestere 
10.50 a Szolnoki Kodály Kórus produkciója 
11.05 a Kuruc Hagyományőrző Egyesület kuruc kori jelenete 
11.30 az Albatrosz SE mediball bemutatója 
11.55 a PELIKÁN SE bemutatója 
12.20  Sülyi Károly (DAN-TON MKKE) operett részleteket ad elő 
12.45 a Magyar Vöröskereszt JNSZ Megyei Szervezete baleset szimulációs bemutatója 
13.15 az Albatrosz SE Kyokushin karate bemutatója 
13.40 a Barátság Klub country tánc bemutatója 
14.00 a Magyar Wingtsun Harcművészeti Egyesület Szolnoki Iskolájának Wing Tsun Kung-Fu 
bemutatója 
14.25  Bozsóné Fazekas Rozika – a Kabaré és Dalkör vezetője - magyar nóta- és cigánytánc 
előadása 
14.45 a MA’ISAH Hastánccsoport előadása 
15.05 a Civil Városmarketing Kerekasztal kerékpáros divatbemutatója 
15.25 Szabó Mária – az Őszintén Egymásért Nyugdíjas Klub vezetője – magyar nóta- és cigánytánc 
előadása 
15.45 Három Anikó (Karaván Egyesület) orientális tánc bemutatója 
16.05 az Esti Party zenekar retró slágereket ad elő 
 

Műsorvezető: SEBESTYÉN ANDREA és Gyáfrás Hajnalka 

Civil Színpadon kívüli produkciók: 
- Bereczki Máté Gazdakör termék bemutatója és must kóstolója 
- Csillagpor Alapítvány kavicsfestés, kavics ékszerkészítés 
- JNSZM Népművészeti Egyesület népművészeti bemutatója és vására 
- JNSZM Önkéntes Centrum – önkéntes toborzás- játék programja 
- JNSZM Veterán Autós–Motoros Klub veterán gépjárműinek kiállítása  
- Kéz a Mancsért Civil Állatvédő Egyesület mentett kutyák bemutatása  
- Magyar Gulyás-Gasztro-Turisztikai Egyesület gulyás bemutatója és kóstolója 
- Szent Lucia Kézműves Céh Nép- és Iparművészeti Egyesület bemutatkozása 
- Szolnoki Waldorf Óvoda és Iskola gyermek foglalkoztatója 
- TESZ-VESZ Alapítvány eszközös népijáték bemutatója 
- TISZA Klub – környezetvédelmi bemutatója-kiállítása és ÖKO lábnyom mérése 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 
 

Bemutatkoznak még: 
AURIGA SE; BIZALOM Mentálhigiénés Egyesület; "BRUMM" Szociális Szövetkezet; Civil Városmarketing Kerekasztal; 
Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete; Emberkék az Emberért Egyesület; Etnikai Népfőiskolai Társaság; FOCENOSZ - Tanoda; 
JNSZM Civil Információs Központ és Önkéntes Centrum - Contact MKSZ; JNSZM ESÉLY Szociális Közalapítvány 
Regionális Szellemi Forrásközpont és ESÉLYEK HÁZA, Szolnok; JNSZM ILCO Egyesület; JNSZM Népfőiskolai Társaság; 
JNSZM Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete; Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület; Miért Ne 
Közhasznú Humán Szolg. Alapítvány; Nagycsaládosok Egyesülete, Szolnok; „Rák Ellen Együtt Egymásért” Egyesület; 
Rákbetegek Országos Szövetsége Napforduló Szolgálata; Sclerosis Multiplexes Betegek JNSZM Egyesülete; Segítünk 
Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet; Szandaszőlősért Egyesület; Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft; 
Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete; Szolnoki Honvéd SE; Szolnoki Művészeti 
Egyesület; Szolnokiak Szolnokért Egyesület; Szolnoki Városvédők és Városszépítők Egyesülete; Szolnoki Waldorf Iskola és 
Óvoda; Tiszasülyért Egyesület. 

JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK! 
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Bemutatkozik a KÉZ A MANCSÉRT CIVIL ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET 

Egyesületünk 2012-ben alakult, lelkes állatvédő önkéntesekből. Csapatunk 15-20 főből tevődik össze, 
akik az elmúlt években is aktívan és önzetlenül tették a kutyákért, amit tenni kellett, mind, mind saját 
zsebből, saját akaratból. Ezúton is szeretnénk megköszönni ezeknek az embereknek a munkát, amit 
eddig nyújtottak, ahogy eddig segítettek és szeretnénk egyben meg is könnyíteni az elkövetkezendő 
hónapokat/éveket! Ugyanezt fogjuk tenni a jövőben is, de már szervezett formában, névvel és nem név 
nélkül, saját hatáskörrel és nem engedélyekre várva! 

2012.03.11-én megalakult a KÉZ A MANCSÉRT CIVIL ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET! 
Céljaink, tagjaink, elszántságunk nem változik, ezentúl még elszántabban, még több tervvel, még több 
lehetőséggel rendelkezünk! Alapszabályunkat a honlapunkon találjátok meg! 

  

Az elmúlt években számtalan menhelyen élő, vagy kidobott állatnak találtunk gazdát, több kutyát 
juttattunk vissza eredeti gazdájához, illetve néhány alkalommal a fajtamentőkkel együtt sikerült 
megmentenünk a rászoruló kutyákat. Fontos számunkra, hogy a lehető legjobb helyre kerüljenek a már 
addig is sokat szenvedett kutyák, ezért rendszeresen ellenőrizzük is az általunk örökbe adott állatokat. 

A közvetlen segítségnyújtás mellett legfőbb célunk Szolnok és a környező települések lakosainak 
körében a felelős állattartásra való ösztönzés, az ivartalanítás fontosságának hangsúlyozása, az 
állatvédelem szélesebb körben való megismertetése. 

Fontos tudni, hogy Egyesületünk még nem rendelkezik saját telephellyel, ezért a legfontosabb 
célunknak ezt tekintjük a jövőben, egy ideiglenes központ létrehozását! 

Egyesületünk szívesen vár mindenkit tagjai közé, aki egyetért céljainkkal, és aki bármilyen segítséget 
tud ezekben nyújtani. Bárki beléphet hozzánk rendes tagként, vagy pártoló tagként, aki az erre 
vonatkozó kérelmet kitölti és eljuttatja hozzánk. A belépési kérelem nyomtatványán már be is 
jelölheti, hogy várhatóan milyen formában tud majd nekünk segíteni a jövőben. 
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Többször is megjelentünk már a médiában, mint például Hero a csalikutyaként használt eb, 
akit majdnem szétmarcangoltattak, mostanra csodásan felépült és ideiglenes befogadónál 
várja a gazdiját, illetve a hurokkal a nyakán mászkáló 6 hónapos Alex akinek több hónapos 
kezelésnek köszönheti életét, mivel úgy belenőtt a húsába a kötélből és drótból álló hurok, 
hogy majdnem az életébe került! 

Minden rendezvényen, ami városunkban illetve  más kutyás szervezetek rendezvényein is 
képviseltetjük magunkat ahol örökbe fogadható kutyusainknak keresünk gazdát és adományt 
gyűjtünk nekik! Ha érdekel, hogy még milyen sikereket értünk el illetve meg szeretnéd nézni 
az örökbe fogadható kutyusainkat akkor látogass el a www.kezamancsert.hu-ra!  

 
 

PÁLYÁZATOK 
 

Pályázat innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatására 
Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-12/1 
Pályázati határidő: 2012. augusztus 31. 
 

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése a konvergencia régiókban 
Kódszám: ÉAOP-2.1.1/A.I-12.   
http://ujszechenyiterv.gov.hu/megjelent_a_turisztikai_attrakciok_es_szolgaltatasok_fejlesztese_erdeke
ben_kiirt_palyazat_a_konvergencia_regiokban 
Pályázati határidő: 2012. augusztus 31. 
 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő 
intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok támogatása a Hátrányos Helyzetű 
kistérségekben 
Kódszám: TÁMOP-3.3.9.C-12 
Pályázati határidő: 2012. szeptember 30. 
 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő 
intézkedések támogatása – Második esély típusú programok támogatása hátrányos 
helyzetű térségekben 
Kódszám: TÁMOP-3.3.9.D-12 
Pályázati határidő: 2012. szeptember 30. 
 

Táncház - Népzene lemezpályázat 
A Hagyományok Háza lemezpályázatot hirdet Táncház - Népzene címmel hivatásos és 
műkedvelő népzenei együtteseknek, hangszeres és énekes szólistáknak és énekegyütteseknek. 
Pályázati határidő: 2012. november 9. 
 

Pályázat hagyományőrző rendezvények támogatására 
Pályázatot hirdet Hagyományőrző rendezvények támogatása címmel a Magor Magyarjai 
Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület és a Népi Játékokért Közhasznú Egyesület. 
Pályázati határidő: 2012. november 20. 
 

Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására, BONUS 
HU Program  Kódszám: EU_BONUS_12 http://www.nfu.hu/doc/3446 
Pályázati határidő: 2013. június 30. 
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Törődjön egészségével! 
A törökszentmiklósi Strandfürdőben Egészség Napra került sor 06.27-én 

 
A helyi strandfürdő területén a mozgássérültek, és a fürdőlátogatók először az ínycsiklandozó 
ételkóstoló bemutatót tekintették meg. 
 

Első előadónk Dr Sinkó Káli Róbert ÁNTSZ megyei tiszti főorvos az egészséges életmódról 
beszélt, majd a jelenlévők „kérdezz - felelek” formában a csontritkulásról, méregtelenítésről, ízületi 
fájdalmakról tettek fel kérdéseket. 
A főorvos Úr minden kérdésre kimerítően válaszolt, és tanácsokat adott a problémák megoldására. 

  
 

  
 

Bordásné Ignácz Ildikó ÁNTSZ egészségfejlesztő az egészséges életmód kapcsán a vegyszermentes 
élelmiszerek fogyasztását és a változatos étrendet ajánlotta a hallgatóság figyelmébe. 
Előadását követően egészségügyi mérések következtek: 
a vérnyomásmérések nem mutattak rossz eredményeket, viszont a testtömeg index, testzsír szint 
mérések alapján az étrendváltást szinte mindenkinél ajánlotta a szakember. 
 

Gulácsiné Molnár Etelka területi Vöröskereszt vezetője az elhangzottakkal kapcsolatban segítségül 
Életmód magazint adott a jelenlévőknek. 
 

„Egy kicsi mozgás senkinek sem árt” így invitált vízi tornára Batho Zsuzsanna gyógytornász. 
 

Dr Árok Terézia reumatológus főorvos előadásában a fellelhető gyógyvizek összetételéről, és ezek 
alapján különböző betegségek kezeléséről beszélt. 
Dicsérte a helyi gyógyfürdőt, és jó szívvel ajánlotta mindenki figyelmébe.” Nem kell messzire menni, 
itt van ez a sok betegségre alkalmas fürdő” 
A kérdezők a csontritkulás kezelésére, a gerincproblémákra, a gyulladásokra vártak válaszokat. 
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Jelen volt az EGYMI f őorvosa Dr Lukács Zsuzsanna is, aki szintén válaszolt a feltett kérdésekre, és 
dicsérte a diétás ételcsodákat.  
 
Az ínycsiklandozó ételkóstoló bemutatót ezután a jelenlévők dicsérték a tálalást, az elkészített ételek 
sokféleségét, íz világát. 
 
Előadók, a strand vendégei egyfajta kötetlen, baráti hangulatban töltöttük ezt a délutánt.  
A programot a megyei és helyi önkormányzat támogatásával valósítottuk meg, önkénteseink 
bevonásával. 
A szervezést, az ételkóstoló elkészítését önkéntes segítőinkkel valósítottuk meg.   
 

Ladányi Istvánné elnök, Kapocs.M.S.A. 

 
 

Gödöllői kirándulás 
 

A Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete 
szervezésében tizenkét nyugdíjas klub képviseletében közel ötven fő látogatott Gödöllőre, az 
országos jelentőségű műemlék, volt Grassalkovics-kastély, egykori királyi nyaraló, 2011. 
évben az Európai Unió Konferencia Központ színhelyére. A pompázatosan felújított kastély 
32 szobáját, Sissy Erzsébet királyné és Ferenc József lakosztályát a színháztermet, kápolnát, 
lovardát idegenvezető mutatta be. Egy klubtagunk gyermekkori élményeivel gazdagította az 
ismeretterjesztőt. Sétálgattunk a parkban, megcsodáltuk a pálmaház illatozó, egzotikus 
növényeit, ahol a vásárlási lehetőségnek sokan nem tudtak ellenállni. Máriabesnyőn a hegy-
templom,- altemplom barokk képeit és a XIV. századi Madonna szobrocskát csodálhattuk.  
 

 
 

Késő délután értünk Alattyánba, ahol Dudás Mihályné gondnok segített, Gecse Árpád, a 
Jászság festője emlékházának, a festmények, szobrok, a művész személyes tárgyainak 
bemutatásában. Az élményekben gazdag, feledhetetlen kirándulásra sokáig emlékezünk 
Szolnok, 2012. augusztus 10. 

Deák Jánosné 
Egyesületi elnök 

Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete 
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Napsugaras Ősz programja  
2012. évre 

 
Augusztus 31. 18 óra (péntek) 
„A XIX. Század női polgári divatja” kiállítás, Tóthné Szabó Terézia viselet- és csipkekészítő 
iparművész alkotásaiból. 
A kiállítás helyszíne: Szolnok, Sütő u. Kaid Art Shop 
A kiállítást megnyitja: dr Kaposvári Gyöngyi muzeológus 
 
Szeptember 01. 9 óra (szombat) 
Közös bemelegítő torna a Kossuth tér színpad előtti részén a város polgármestere Szalay 
Ferenc vezényletével, majd a start ellövése után az „V. Senior Marathon” váltófutás 
megtétele. 
A hagyományos maratoni táv megtétele sportkedvelő idős emberekkel váltó futó 
rendszerben Szolnok kijelölt belvárosi útvonalán. Közös futás a térre. 
Szervező: Kővári László 
 
Szeptember 12. 10-15 óra (szerda) 
„Szépkorúak Országos Költészeti Szemléje„ 
 A regionális elődöntök utáni országos döntő a verskedvelő idősek számára. 
Helyszín: Szolnok Városháza Díszterem (Kossuth tér)  
 
Szeptember 18. 9 óra (kedd) 
„Életképek a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Damjanich János Múzeum múltjából és 
jelenéből” 
Látogatás a múzeum raktár épületében, a tárolt anyagok megtekintése. 
Előadó és szakmai vezető: dr Horváth László igazgató 
 
Szeptember 20. 17óra (csütörtök) 
„Szex és Nyugdíj” A Híd-Senior Színház bemutatója Jane Juska amerikai írónő azonos című 
regényéből készült forgatókönyv alapján. (csak feln őtteknek! ) 
Helyszín: Szolnok, HEMO II emeleti színház terem 
 
Szeptember 28. 15 óra (péntek) 
„Idősek világnapi gálaműsora” Kulturális műsor. Kitüntető címek átadása. 
Helyszín: Tisza Szálló Étterem, Szolnok Verseghy park 

    16,30 óra 
„Nagymami süteményes receptje „pályázat zsűrizése, előző évi receptgyűjtemény átadása. 
       17,00 óra 
Szüreti vacsora. Színes, szórakoztató műsorral, zenével, tánccal. 
 
Szeptember 28. 18 óra (péntek) 
ifj. Falusi Zoltán amatőr festőművész kiállítása az aktív idősödés és a generációk 
együttműködése évének szellemében 
Helyszín: Szolnok, Sütő u. köz Kaid Art shop. 
Kiállítást megnyitja: id Falusi Zoltán amatőr festőművész 
 
Október 16. 9 óra (kedd) 
„Vetítettképes úti beszámoló a világ legszebb tájairól” 
Előadó: Kardos Tamás fotóművész 
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Beruházási megtakarítás vagy mulasztás? 
Egészségház komplex akadálymentesítés nélkül 

 
A Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletével zárult az az ügy, amelyben 
egy, a fogyatékos emberek érdekében fellépő civil szervezet közérdekű 
igényérvényesítőként fordult a hatósághoz azt sérelmezve, hogy az 
egyik Pest megyei település önkormányzata az általa fenntartott 
egészségház esetében elmulasztott eleget tenni a komplex 
akadálymentesítés követelményének. 
 
A jogvédő szervezet kérelmében – egyebek mellett – előadta, hogy az egészség-
ház bejáratánál lévő rámpa kialakítása nem megfelelő, az épületen belül 
nincs vezetősáv, az elhelyezett információs táblák nem kontrasztosak, 
azokon nincs Braille-felirat, valamint a hallássérülteket segítő eszközök 
hiányoznak.  
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a közérdekű igényérvényesítő civil szervezettel 
együtt megtekintette a hely-színt, ahol megjelent az eljárás alá vont települési 
önkormányzat képviselője is.  
 
A bepanaszolt védekezésében előadta, hogy a viszonylag új épület építése során 
rehabilitációs szakmérnök segítségét is igénybe vették, és a létesítmény meg-
felelt a hatályos építésügyi előírásoknak. Az építési és használatbavételi 
engedélyeket az eljárás alá vont önkormányzat csatolta a hatóság részére.  
Ugyanakkor maga sem vitatta, hogy az egészségház nem felel meg 
maradéktalanul az akadálymentes kialakításra vonatkozó jelenleg hatályos 
rendelkezéseknek. 
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Az eljárás során az önkormányzat csatolta a Rehabilitációs Környezettervező 
Szakmérnökök és  
Rehabilitációs Környezettervező Szakemberek Országos Egyesületének 
szakvéleményét, amely megállapította, hogy az épületnél valóban vannak 
bizonyos hiányosságok: pl. az információs táblák kontrasztos kialakítása, Braille-
feliratokkal való ellátása indokolt, illetve szükséges a hallássérült személyeket 
segítő rendszerek körében egy mobil indukciós hangerősítő berendezés 
beszerzése is. A szakértői állás-foglalás szerint azonban a közérdekű 
igényérvényesítő szervezet által kifogásolt egyéb hiányosságok nem igénylik 
további munkálatok elvégzését. 
A hatóság tárgyaláson hallgatta meg a feleket, a szakvélemény készítőit, és 
megkísérelte egyezség létrehozását, de nem járt sikerrel.  
Az EBH határozatában megállapította, hogy az önkormányzat az egészségügyi 
alapellátás közszolgáltatás vonatkozásában nem tett eleget az egyenlő esélyű 
hozzáférés követelményének a helyi egészségház építése illetve működtetése 
során és ezzel megsértette az egyenlő bánásmód követelményét a 
fogyatékossággal élő személyekkel szemben. Kötelezte az eljárás alá vontat, 
hogy 2013. június 30-ig szüntesse meg a jogsértő állapotot, ennek 
keretében javítsa ki az egészségház bejáratához vezető rámpákat az 
OTÉK vonatkozó rendelkezésének megfelelően, létesítsen az épületen 
belül vezetősávokat és gondoskodjon a felvonónál megfelelő jelző-és 
információs rendszerek kialakításáról.  
A fentieken kívül a hatóság előírta az információs táblák cseréjét, a bejáratoknál 
megfelelő tájékoztató tábla elhelyezését és az épület hangos térképének 
elkészítését.  
A Fővárosi Törvényszék a hatóság határozatát megalapozottnak tartotta, és 
elutasította a felperesi önkormányzat keresetét. Az ítélet 2012. március 1-jén 
jogerős és végrehajtható lett. 
(Dr. Gregor Katalin írása A cikk részlet az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012. 
áprilisi hírleveléből) 

Ott vagyunk a közelében. 

Keresse fel dr. Kormányos Nóra, a Jász-Nagykun Szolnok megyei 
egyenlőbánásmód referens ügyfélfogadását Szolnokon, a Megyeházán 

(5000 Szolnok, Kossuth Lajos u.2.) hétfőnként 9-13 óra között.  

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet! 
 

 
TÁMOP-5.5.5/08/1  
A diszkrimináció elleni küzdelem – 
a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése 
 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
1024 Budapest, Margit krt. 85. 
www.egyenlobanasmod.hu/tamop 

 
 
 
 
 
 



 

Civil F orrásC ivil F orrásC ivil F orrásC ivil F orrás     6. évfolyam /7. szám             12 

 

 

Röviden a nyárról 
 
Egyesületünk, a Nagycsaládosok Egyesülete Szolnok már 24 éve vesz részt a város civil 
életében. Megyei egyesület, több mint tíz település nagycsaládosait fogja össze. Nagycsalád - 
csak több gyermekkel képzelhető el - hála Istennek. Nem ismeretlenek tehát köreinkben a 
gyermeknélküli rendezvények, mely találkozókat egymás megismerésére, a közösségépítés 
céljából szervezzük. 
Jó kezdeményezésnek bizonyult 2009-ben, hogy a Gyermeknapot, mindig más településen 
tartjuk meg, lehetőséget adva azoknak a gyermekeknek is a részvételre, akik nem tudnak 
beutazni Szolnokra. Így, első alkalommal Jászladányban, majd Tiszakürtön, az idén pedig 
Kunhegyesen találkoztak az egyesület gyermekei. Valamennyi esetben megtiszteltek 
Bennünket a helyi polgármesterek is. 
 

 
 

Rendezvényeinket általában a sok játék és a vidámság jellemzi.  
Nagy öröm volt a gyermekek részére előzetesként az a 80 darab belépőjegy is,- a Nagycirkusz 
előadására,- melyet az Új Néplap szerkesztősége ajánlott fel. Köszönettel tartozunk érte. 
Kirándultunk már ez évben Budapestre, játszóházaztunk a NEFAG szabadidő parkban és 
készülünk a Gyulai kirándulásra. És ezt mind- mind a gyermekeinkért. 
 
 

Gál Lászlóné 
       elnök 

 
 

 

FELHÍVÁS! 
 

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy korábbi e-mail címünk megváltozott! 
Szíveskedjenek eztán az ÚJ e-mail címünkön, 

a szolnok@civilhaz. t-online.hu keresni! 
Kérjük, nyilvántartásaikban a változást bejegyezni! Köszönjük. 
(Természetesen átmenetileg még a régi e-mail címen is tudjuk fogadni üzeneteiket.) 
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK 
 

A CONTACT MKSZ Közhasznú tevékenységek 2011. évi gazdasági értékelése: 
 
2011. évben végzett tevékenységeink célszerinti közhasznú tevékenységek voltak. Vállalkozási 
tevékenységet nem folytattunk. 
Támogatást jogi személyektől és magánszemélyektől 26.830.236,-Ft összegben kaptunk. A célszerinti 
tevékenységeink bevétele 2.392.961,-Ft, egyéb bevételeink összege 80.650,-Ft volt. 
A támogatások cél szerinti felhasználása a tárgyévben megtörtént. 
Tartós adományozásra szerződés nem történt. 
Közhasznú tevékenységeink kiadásait anyag és árubeszerzés, bérköltség és járulékai, tárgyi eszközök 
beszerzése és egyéb működési költségek képezték 31.368.746,-Ft értékben. 
Bankszámla egyenlegünk év végén 8.806.182,35,-Ft volt. 
Vagyoncsökkenés összege 8.483.000,-Ft volt. Ezen belül a tárgyi eszközöké 1.842.000,-Ft-tal 
csökkent, a követelések értéke nem változott, a pénzeszközök értéke, pedig 6.641.000,-Ft-tal csökkent, 
a  befektetett eszközök értéke nem változott. 
Ennek megfelelően az előző évi 24.690.000 Ft-ról 16.207.000,-Ft-ra csökkent a saját tőke értéke. 
 
Egyesületünk tevékenységével, feladatainak egyre magasabb szintű ellátásával /mennyiségi és 
minőségi változás / hozzájárult a szociális és civil programok teljes körű megvalósításához. 
 
Szolnok, 2012. 04. 10.  

Pollákné Cser Edit 
         elnök 
 

 
 

Foglalkoztatási Célú Nonprofit Szervezetek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetsége 
Közhasznú tevékenységek 2011. évi gazdasági értékelése: 

 
2011. évben végzett tevékenységeink célszerinti közhasznú tevékenységek voltak. Vállalkozási 
tevékenységet nem folytattunk. 
Támogatást jogi személyektől és magánszemélyektől 7.451.698,-Ft összegben kaptunk. A célszerinti 
tevékenységeink bevétele 3.430.000,- Ft, egyéb bevételeink összege 23.632,-Ft volt. 
A támogatások cél szerinti felhasználása a tárgyévben megtörtént. 
Tartós adományozásra szerződés nem történt. 
Közhasznú tevékenységeink kiadásait bérköltség és járulékai és egyéb működési költségek képezték 
19.005.111,-Ft értékben. 
Bankszámla egyenlegünk év végén 316.206,-Ft volt. 
Vagyoncsökkenés összege 5.672.000,-Ft volt. Ezen belül a pénzeszközök értéke 5.055.000,-Ft-tal 
csökkent, a tárgyi eszközök értéke pedig 617.000,- Ft-tal csökkent. 
Ennek megfelelően az előző évi 6.965.000 Ft-ról 1.293.000,-Ft-ra csökkent a saját tőke értéke. 
 
Szövetségünk tevékenységével, feladatainak egyre magasabb szintű ellátásával /mennyiségi és 
minőségi változás / hozzájárult a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának, 
foglalkoztathatóságának javításához az Alapszabályban foglaltak szerint. 
 
Szolnok, 2012. 04. 20.    
 
         Debreceni Sándorné 
          elnök 
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Kapocs a Mozgássérültek Segítésére Alapítvány 
Közhasznú tevékenységek 2011. évi gazdasági értékelése: 

 

2011. évben végzett tevékenységeink célszerinti közhasznú tevékenységek voltak. Vállalkozási 
tevékenységet nem folytattunk. 
Támogatást jogi személyektől és magánszemélyektől 265.000,-Ft összegben kaptunk. Egyéb 
bevételeink összege 165.972,- Ft volt. 
A támogatások cél szerinti felhasználása a tárgyévben megtörtént. 
Tartós adományozásra szerződés nem történt. 
Közhasznú tevékenységeink kiadásait anyag és árubeszerzés, bérköltség és járulékai, tárgyi eszközök 
beszerzése és egyéb működési költségek képezték 843.263,-Ft értékben. 
Bankszámla egyenlegünk év végén 133.106,-Ft volt. 
Vagyoncsökkenés összege 436.000,-Ft volt. Ezen belül a pénzeszközök értéke 436.000,- Ft-tal 
csökkent. 
Ennek megfelelően az előző évi 569.000,- Ft-ról 133.000,- Ft-ra csökkent a saját tőke értéke. 
Egyesületünk tevékenységével, feladatainak egyre magasabb szintű ellátásával /mennyiségi és 
minőségi változás / hozzájárult a szociális és egészségügyi programok teljes körű megvalósításához. 
 
Törökszentmiklós, 2012. április 06.         
 

Ladányi Sándorné 
        elnök 

 
  Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület 18835955-8412-529-16 
  2011 évi MÉRLEG   
   adatok E Ft-ban 
Sor-szám  A tétel megnevezése                                                                             Tárgyév 
a   b c d e 
1 A. Befektetett eszközök 235 0 207 
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK       
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  235 0 207 
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0 
5 B. Forgóeszközök 1648 0 1076 
6 I. KÉSZLETEK 0 0 0 
7 II. KÖVETELÉSEK 0 0 0 
8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 
9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1648 0 1076 
10 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1883 0 1283 
11 C. Saját tőke 1292 0 1283 
12 I. INDULÓ TŐKE 0 0 0 
13 II. TŐKEVÁLTOZÁS 1411 0 1292 
14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0 
15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL
   -119 0 -9 
16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0 0 0 
17 D. Tartalék 0 0 0 
18 E. Céltartalékok 0 0 0 
19 F. Kötelezettségek 591 0 0 
20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 
21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 591 0 0 
22 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1883 0 1283 
      
Keltezés:  Törökszentmiklós 2012.01.10. 
    
                                                                                                                Buzás Sándorné 
                                                                                                  az egyesület vezetője (képviselője) 
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K Ö Z L E M É N Y 

 

A Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program 12.0 előkészítésével összefüggésben 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a minisztériumi háttérintézmények alapvető 
feladatait áttekintve szükségesnek tartja olyan ágazatközi intézmény kialakítását, amely 
egyaránt alkalmas a koordinációs és hatósági, kutatási, forráselosztási, valamint a fenntartói 
irányítási feladatainak ellátásra. Ezért a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló  
177/2012.(VII.26.) kormányrendelet alapján a közigazgatási és igazságügyi miniszter 
irányítása alá tartozó több háttérintézményt összevonja. 

Tájékoztatjuk, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő elnevezése 2012. augusztus 16. 
napjával Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalra változik. A Wekerle Sándor Alapkezelő 
emberi erőforrások miniszterének hatáskörét érintő feladatai külön megállapodással és alapító 
okirat módosításával átkerülnek a Nemzeti Közigazgatási Intézethez.  

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
létrehozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 178/2012.(VII.26.) 
kormányrendelet alapján az EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ellátja az 
emberi erőforrások minisztere által megjelölt, vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti 
kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más úton történő 
felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, 
valamint-szükség szerint- közreműködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések 
tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és lezárásában.      

Az átadás-átvétel jelenleg zajlik.  

A Wekerle Sándor Alapkezelő területi koordinátorai által tartott ügyfélfogadás, 
átmenetileg előreláthatólag 2012. augusztus 31-ig szünetel, ugyanakkor az ügykezelés a 
szokott színvonalon és módon zavartalanul folytatódik.   

Kérjük szíves megértésüket és türelmüket az átmeneti időszakra!  

Tisztelettel:  

Wekerle Sándor Alapkezelő  
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Köszönjük az eddig beküldött írásokat és fotókat. 
 

Kérjük a szervezeteket, hogy a következő hírlevelet is 
színesítsék híreikkel, felhívásaikkal! 

 
 

A következő szám lapzártája: 2012. szeptember 15. 
 
 

Támogató: 
 

  
  

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Civil Információs Centrum (Szolnoki Civil Ház) 

5000 Szolnok, Baross út 56. 
Telefon: 06/56/221-882 
Mobil: 06/20/938-5663 

ÚJ E-mail: szolnok@civilhaz.t-online.hu 
Web: http://szolnok.nonprofit.hu 

 
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 8-19 óráig 

 
Kiadja a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 

5000 Szolnok, Tószegi út 43. 
Felelős Kiadó: Pollákné Cser Edit elnök 

Szerkesztő: Mészáros Ágota 
 
 

 


