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Kedves Olvasó! 
 
A Wekerle Sándor Alapkezelő május 4-én megjelentette a Nemzeti Együttműködési Alap 
kollégiumainak megbízásából a civil szervezetek működési célú támogatása pályázati kiírása 
után a szakmai pályázatokat is 4 kollégium (Közösségi környezet kollégium, Mobilitás és 
alkalmazkodás kollégium, Nemzeti összetartozás kollégium, Új nemzedékek jövőjéért 
kollégium) esetében, amelynek keretében a civil szervezetek összesen 763 millió forint 
értékben pályázhatnak forrásra szakmai programjaik megvalósításához. A pályázatok beadási 
határideje 2012. június 3. és 6. közé esik. A Társadalmi felelősségvállalás kollégium is 
megjelentette szakmai pályázatát május 11-én, beadási határidő: június 12. A Civil Ház 
munkatársai várják azoknak a szervezeteknek a jelentkezését, akik úgy gondolják, hogy 
segítségre van szükségük a pályázáshoz. Keressenek bennünket! 
 
E havi tanulságos történetem a következő: 

Egy tanár, minden diákjának azt a feladatot adta fel a következő hétre, hogy vegyenek egy karton 
dobozt és az elkövetkező héten minden egyes személyért, aki bosszúságot okoz nekik, akiket nem 
szívlelnek, és akiknek nem tudnak megbocsátani, tegyenek be a ládikóba egy barackot, melyre 
tegyenek egy címkét is az illető személy nevével.  

Egy héten keresztül ezt a ládikót a hallgatóknak magukkal kellett cipelniük állandóan, otthonukba, az 
autójukba, az órákra, még éjszaka is ágyuk mellé kellett helyezniük azt.  

A hallgatóknak szórakoztatónak tűnt az elején a feladat és mindannyian buzgón írták a neveket, 
melyek gyermekkoruktól kezdve eszükbe ötlöttek. Ezután, lassan-lassan, amint múltak a napok, a 
hallgatók újabb neveket írtak a listára, olyan emberek neveit, akikkel naponta találkoztak és úgy tűnt, 
megbocsáthatatlanul viselkedtek velük szemben. Feltűnt nekik időközben, hogy a ládikó egyre 
súlyosabbá válik. A hét elején beletett barackok kezdtek ragacsos masszává rothadni, elviselhetetlen 
bűzt árasztva és a rothadás gyorsan átterjedt a többi barackra is.  

Nehéz problémát okozott az is, hogy kötelesek voltak állandóan magukkal hordani a dobozt, hogy 
vigyázzanak arra, nehogy az üzletekben, az autóbuszban, az étteremben, találkozón, ebédlőben, 
fürdőben felejtsék azt, főképp, mert minden egyes hallgató neve és lakcíme valamint a kísérlet témája 
rá volt írva a ládikóra. Ráadásul, a karton doboz is kezdett szétbomlani, siralmas állapotba kerülve, 
nehezen cipelve súlyos terhét.  

Mindannyian gyorsan és világosan megértették a leckét, amit a tanár megpróbált elmagyarázni nekik, 
vagyis, hogy annak a ládikónak a súlya, amit egy héten keresztül magukkal  cipeltek, csupán a 
magunkkal cipelt spirituális nehézség súlyát képviseli, akkor, amikor gyűlöletet, irigységet, más 
személyek iránti megvetést cipelünk magunkban. Gyakran azt hisszük, hogy kegyelmet gyakorolunk 
másoknak megbocsátva. A valóságban azonban, ez a legnagyobb szívesség, amit önmagunknak 
tehetünk!  

Pollákné Cser Edit 
             elnök  
          Contact MKSZ  
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Barangolás a Hortobágyon 
 

A JNSZ Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete az idén is megrendezte 
(május 8.- án) a klubvezetők részére a Barangolás nevű programját.  Most a Hortobágy egy 
szeletének megismerése volt a cél. Az itt látottakból a klubvezetők ötleteket kaphatnak a 
klubok kirándulásának lebonyolításához. 
Kunmadarason álltunk meg először. A hajdani szovjet repülőtér rejtelmeibe pillantottunk be 
Dr. Tóth Albert főiskolai tanár szakavatott kalauzolása segítségével. 
Megnéztük a hatalmas kifutópályát, a hangárokat, a régi fontos funkcióknak helyt adó 
épületek maradványait. A kifutópályán most gyorsulási versenyeket rendeznek, néhány 
épületben raktárt létesítettek, a többi létesítmény az enyészeté, a bokrok, cserjék vették 
birtokba az egykor 6000 főnek szállást, munkát adó hatalmas területet.  

                         
Innen tovább buszoztunk a Hortobágyi Múzeumhoz. Megtekintettük az itt található 
kiállításokat, a 9 lyukú hidat.  Megfigyeltük a puszta változatos növényvilágát, vízi növényeit, 
madarait. 

                            
 Innen az Epona nevű lovas faluba mentünk, ahol  a családok a lovukkal együtt pihenhetnek 
és lovasbemutatókon is részt vehetnek. Megcsodáltuk az istállóban lakó paripákat. 
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Ezután a közeli vadasparkban megnéztük a pelikánok, gólyák, darvak, keselyűk, farkasok és 
rókák itteni élőhelyeit. Az őstulok kései utódja is itt legelészett. 
Innen útnak indultunk az estebéd színhelyére: a Patkós csárdába. 
Miközben készültek a finom ételek, elbeszélgettünk a látottakról és megint megállapítottuk, 
hogy nagyon sok csodás helye van kis hazánknak. Ez a hely pedig 1999 őta a világörökség 
részeként is regisztrálva van. 
 

A képes beszámolót küldte, és a fotókat készítette: Demény István. 
 

 
ELLEN GOULD WHITE ÉLETREFORM KLUB 

2012. május havi programjaiból: 
 
Május 22. kedd 17-19 óráig  A közösség  

A klubunk május 25-én huszonöt éves. Célul az életmód megújítását, 
megváltoztatását tűztük ki. Az egészségre ügyelni ma is az élet legnagyobb 
nehézsége. Emlékezzünk vissza, ennek leküzdésében negyed évszázad alatt 
milyen szerepe volt az egymással való kapcsolatainknak?  

Hegyes-Horváth Géza lelkész 

Május 29. kedd 17-19 óráig  Közönség – közösség – együttműködés 
Díszvendégünk több évtizeden át volt meghívott előadója a klubunknak. Együtt 
elevenítjük fel és ünneplünk ez alkalommal rendszeres előadóinkkal is. 

Prof. Dr. Szigeti Jenő egyetemi tanár 

 

Helyszín:  Civil Szolgáltató Központ (Szolnok, Baross út 56.) 
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A tudatos fogyasztói szemlélet erősítése 
 
Az Országos Nyugdíjas Szövetség sikeres pályázata révén nyílt alkalmunk arra, hogy 
fogyasztóvédelmi témában Egyesületünk előadást szervezhetett Szolnokon. 
Ezért az elmúlt hónapban a „Tudatos fogyasztói szemlélet erősítése” érdekében a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete szervezésében 
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal 
karöltve fogyasztóvédelmi tárgykörben előadást és azt követően konzultációt tartunk az alábbi 
tárgykörökben. 

1. A kormányablak felépítése, az ügyek intézése 
2. A fogyasztóvédelem hatás-, és jogköre 
3. A közüzemi számlák tartalmának értelmezése, aktuális problémák 
4. Szavatosság, jótállás időszerű kérdései 
5. Termék bemutatók, fogyasztói csoportok szervezésével, tevékenységükkel kapcsolatos 

fogyasztóvédelmi feladatok 
6. A Békéltető Testület tevékenysége 

A fenti témákkal kapcsolatosan részletes tájékoztatást kaphattunk arról, hogyan intézhetjük 
ügyeinket gyorsan és egyszerűen a kormányablaknál, valamint mely témákban fordulhatunk 
problémás ügyeink rendezése során a fogyasztóvédelmi hatósághoz. 

Jó ideje egyre komplikáltabbak tartalmilag a közüzemi számlák, s ezért ezek értelmezéséhez 
kaptunk jelentős segítséget a hatóságtól. Megtudhattuk, hogy milyen súlyos 
következményekkel jár, illetve milyen eljárás történik abban az esetben, ha nem fizetjük a 
közüzemi számlánkat. Hogyan, milyen feltételekkel lehet felfüggeszteni a fogyasztásunkat, ha 
pl. hosszú ideig nem használjuk az ingatlanunkat. Kik a védendő fogyasztók, és milyen eljárás 
vonatkozik rájuk.  

A szavatosság, jótállás témakörben a napi aktuális problémák rendezésére vonatkozóan 
kaphattunk hasznos információkat. 

  
Egyesületünk elnök asszonya és az előadók 

 

Igen aktuális téma a termék bemutatók „átveréses” árú kínálatának, erőszakos voltának a 
megismerése. Az ilyen előadásokra a hatósági vizsgálatok elkerülése érdekében a szervezők 
ma már nem szórólapokkal csábítják a hiszékeny vásárlókat, hanem névre szóló levéllel, 
telefon értesítéssel történik a meghívás. A bemutatóra történő belépés előtt az is előfordul, 
hogy kérik a névre szóló levél és a személyigazolvány felmutatását. Az ilyen rendezvényen 
kínált termékek megvásárlása nem ajánlatos, mivel ismeretlen a termék eredete, biztonsága, 
gyógyító hatása és nem utolsósorban, ha a vásárlónak problémája akad a megvásárolt 
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termékkel, akkor bizony nagyon bonyolult az ügyintézés, még tetézi a bajt, ha a vásárló a 
termék vásárlásához kölcsön szerződést is aláírt. 

Megtudhattuk azt is, hogy óvakodjunk az olyan ajánlattól, mely arra irányul, hogy lépjünk be 
fogyasztói csoportba, mert akkor onnan kölcsönhöz juthatunk. Az ilyen csoportok jelentős 
költségek befizettetése mellett egy különleges sorsolási rendszerrel sorsolják ki a csoportból 
azokat a tagokat, akik ugyan pénzhez juthatnak, de ez nem azonnali pénzhez jutási lehetőséget 
jelent. Nem igazán lehet ezen csoportból kilépni, ha  az „apró betűk” elolvasása után 
rádöbbenünk, hogy  „nem ilyen lovat akartunk”. Sajnos továbbra is működnek ezek a 
csoportok, bár új csoport 2014. január 1-ig nem hozható létre. 

Hallhattunk arról is, hogy mi a szerepük a megyei iparkamarák mellett működtetett Békéltető 
Testületeknek.  Mikor és milyen ügyekben fordulhatunk panaszunkkal a testülethez, és 
hogyan történhet a panaszok rendezése. 

Az elhangzottak során nagyon hasznos információkra tehettünk szert. 
Sajnos az érdeklődés nem volt jelentős annak ellenére, hogy igaz csak szóban, de több 
klubunknak és más de a téma iránt érdeklődő klubnak felhívtuk a figyelmét az előadásra, 
illetve megjelent a meghívónk a CISZOK honlapján. 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Nyugdíjasok                                                                                                                             
Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 

 
SZAKMAI PÁLYÁZATOK 

 

Pályázat kódja: NEA-KK-12-SZ  NEA-MA-12-SZ NEA-NO-12-SZ NEA-UN-12-SZ NE-TF-12-SZ 

Beadási határid ő: 2012.06.06 2012.06.04 2012.06.03 2012.06.03 2012.06.12 
Támogatási időszak 
kezdete 2012.05.04 2012.05.04 2012.05.04 2012.05.04 2012.08.01 
Tám. időszak vége 2013.03.30 2013.03.31 2013.03.30 2013.03.30 2013.03.31 

Egyéni pályázó 
esetén legkisebb 
összeg 250.000 

max. 
3.000.000 

max. 
3.000.000 200.000 

100 e -     
500 e Ft 

Egyéni pályázó 
esetén legnagyobb 
összeg 2.000.000     2.000.000 2 m - 3 m Ft 

Civil tv. 56.§ (4) bek. 
szerint együttesen 
pályázók esetén 500.000 

max. 
8.000.000 

max. 
8.000.000 200.000   

Civil tv. 56.§ (4) bek. 
szerint együttesen 
pályázók esetén 5.000.000     4.000.000   
 

Civil tv. 56.§ (4) bek. Az (1) bekezdés c.) pontja szerinti támogatás magyarországi és határon túli 
civil szervezet számára együttesen is nyújtható.      
(1) bekezdés c.) pontja      
Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása. 
A TF Kollégium 4 támogatható tevékenységet határozott meg, mindegyik pályázat esetén min. 20 % 
önerő szükséges! A pályázaton elnyerhető összegek ez esetben a támogatott tevékenységtől függnek! 
Részletek ITT: http://szolnok.nonprofit.hu/?q=content/megjelentek-nea-koll%C3%A9giumok-
%C3%A1ltal-ki%C3%ADrt-szakmai-p%C3%A1ly%C3%A1zatok  
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PÁLYÁZATOK 
 

„13600–ADHAT VONAL”  Pályázati felhívás telefonhívással támogatható adománygyűjtő 
rendszer használatára közhasznú szervezetek részére. ITT található: 
http://nonprofit.hu/?q=content/%E2%80%9E13600%E2%80%93adhat-vonal%E2%80%9D-
p%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s-telefonh%C3% ADv%C3%A1ssal-
t%C3%A1mogathat%C3%B3-adom%C3%A1nygy%C5%B1jt%C5%91- rendszer 
NIOK Alapítvány, a három legnagyobb hazai mobil- és távközlési szolgáltatóval 
partnerségben 2012. júniustól elindítja a „13600 – ADHAT Vonal” adománygyűjtő 
hívószámot, melyen keresztül közhasznú szervezeteket támogathatnak az adományozók. 
Pályázati határidő: 2012. május 23. 
 

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben 
Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/3  ITT: http://www.nfu.hu/doc/3341 
Pályázati határidő: 2012. május 31. 
 

Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására, BONUS 
HU Program     ITT: http://www.nfu.hu/doc/3446 
Kódszám: EU_BONUS_12 
Pályázati határidő: 2013. június 30. 
 
A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és 
hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése         
ITT: http://nonprofit.hu/?q=content/fizikai-%C3%A9s-info kommunik%C3%A1ci%C3%B3s-
akad%C3%A1lymentes%C3%ADt%C3%A9s-szakmai-tud%C3%A1s %C3%A1nak-
elterjeszt%C3%A9se-%C3%A9s 
Kódszám: TÁMOP-5.4.6.A-12/2 (konvergencia régiók) 
Pályázati határidő: 2012. július 10. 
 
Roma szakkollégiumok támogatása (KMR)  
Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/1/KMR ITT: http://nonprofit.hu/?q=content/roma-
szakkoll%C3%A9giumok-t%C3%A1mogat%C3%A1sa-kmr 
Pályázati határidő: 2012. július 31. 
 
Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése a konvergencia régiókban 
Kódszám: ÉAOP-2.1.1/A.I-12.      Itt található: 
http://ujszechenyiterv.gov.hu/megjelent_a_turisztikai_attrakciok_es_szolgaltatasok_fejlesztes
e_erdekeben_kiirt_palyazat_a_konvergencia_regiokban 
Pályázati határidő: 2012. augusztus 31. 
 
Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban  
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV jelű, „Idegen 
nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban” című pályázati kiírás dokumentációja.  
Pályázati határidő: 2012. szeptember 10. 
 
Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási 
integráció elősegítése  
Kódszám: TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV 
Pályázati határidő: 2012. szeptember 17. 
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Dr. Gregor Katalin írása  

 

Átsugárzó diszkrimináció áldozata lett a próbaidőn lévő szülő 
 

A hatóságot több alkalommal keresték meg olyan jellegű panasszal, amikor próbaidő alatt 
szüntette meg a munkáltató a munkavállaló jogviszonyát, azonban a panaszos álláspontja 
szerint a munkáltató intézkedése diszkriminatív volt, mert - bár indokolnia nem kellett a 
döntését - az mégis a dolgozó valamely védett tulajdonságával volt össze-függésben.  
Tavaly év végén zárult le a Fővárosi Törvényszék (korábban Fővárosi Bíróság - a szerk.) 
előtt jogerősen a következő ügy:  
A kérelmező 2010. augusztus 11-én állt munkába a bepanaszolt cégnél. Próbaidő kikötése 
mellett alkalmazták, azonban a munkáltató a munkaviszonyát 2010. augusztus 19-én próbaidő 
alatt indokolás nélkül azonnali hatállyal a megszüntette.  
 

 
 
Kérelmező a hatóság előtt előadta, hogy 2010. augusztus 19-én, műszak végén még úgy ment 
haza munkahelyéről, hogy előre tudatták vele, mi lesz a feladata a következő héten. 
Gyermeke azonban vasárnap hirtelen megbetegedett, így hétfőn orvoshoz kellett vinnie. 
Panaszos még hétfőn reggel, műszakkezdés előtt telefonált a munkahelyére, hogy gyermeke 
betegsége miatt nem tud az-nap munkába menni, elmondása szerint ezt a hívását 
üzenetrögzítőre mondta.  
Mivel gyermekének állapota nem javult, így a kérelmezőnek hétfői napra a házi-orvos nem 
tudott táppénzes papírt adni: hiszen nem lehetett előre tudni, mikor lesz gyógyult a gyermek, s 
így kérelmező mikor tud ismét munkába állni. Végül 2010. augusztus 24-én ment be a 
munkahelyére, hogy felvegye a munkát, azonban ekkor a munkaviszony megszüntetéséről 
szóló papírok már ki állításra kerültek, 2010. augusztus 19-re dátumozva.  
A hatóság előtt az eljárás alá vont munkáltató azzal védekezett, hogy próbaidő alatt bárkinek 
jogosult a munka-viszonyát azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetni, illetve a cégnél 
több kisgyerekes munkavállaló is dolgozik. Továbbá, hogy a vállalat könyvelő cége tévedett, 
amikor kérelmező munka-viszonyát 2010. augusztus 19-re dátumozva szüntette meg, ugyanis 
a munkáltató csak augusztus 23-ával szerette volna ezt megtenni.  
A hatóság nem fogadta el a munkáltató fenti kimentését, és megállapította, hogy a cég a 
kérelmezővel szemben gyermeke egészségi állapotával összefüggésben megsértette az 
egyenlő bánásmód követelményét, amikor panaszos munkaviszonyát próbaidő alatt 
megszüntette. A hatóság a munkáltatót 500.000,- Ft pénz-bírság megfizetésére kötelezte, 
továbbá elrendelte határozatának 90 napra történő nyilvános közzétételét.  
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A munkáltató a Fővárosi Bíróság előtt megtámadta a hatóság határozatát, azonban kereseti 
kérelmét a bíróság elutasította. A bíróság ítéletének indok-lásában rámutatott arra, hogy bár a 
Munka Törvénykönyve valóban akként rendelkezik, hogy a munkaviszony azonnali hatállyal 
megszüntethető a próbaidő alatt, és e körben a munkáltatót indoklási kötelezettség sem 
terheli, azonban a felek által kötött munkaszerződés alapján a munkáltató és munkavállaló 
közötti munkaviszonyra irányadó jogszabályok nem mentesítik a munkáltatót azon 
kötelezettsége alól, hogy az egyenlő bánásmód követelményét egy esetlegesen pár napig tartó 
munkaviszony keretében is megtartsa.  
 
Bár a munkaügyi jogviszonyban a munkáltató a próbaidő alatti felmondás indoklására nem 
köteles, azonban az egyenlő bánásmód megsértése miatt indított, speciális bizonyítási 
szabályokat megkövetelő közigazgatási eljárásban ezt - sikeres kimentése érdekében - meg 
kell tennie.  
 
Kérelmező munkaviszonyának megszüntetésekor kiemelt jelentőséggel bírt, hogy a hatóság 
előtti eljárásban meg-hallgatott tanúk egyike sem tudott beszámolni arról, hogy kérelmező 
munkájával bármilyen probléma lett volna, erre nézve a munkáltató sem tudott tanúkat, illetve 
egyéb bizonyítékokat szolgáltatni.  
 

Jelen ügy különlegessége volt, hogy itt nem a hatósághoz forduló kérelmező rendelkezett 
védett tulajdonsággal, hanem gyermeke, akinek a betegsége miatt a panaszos táp-pénzre 
kényszerült, majd ennek következményeként megszüntették a munkaviszonyát. 
Azonban az összefüggés a gyermek betegsége és a kérelmezőt ért hátrány között kétséget 
kizáró módon megállapítható volt, a gyermek védett tulajdonsága tehát kihatott 
kérelmező eljárására, aki így átsugárzó diszkrimináció áldozata lett. (A cikk részlet az 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012. februári hírleveléből) 

Ott vagyunk a közelében. 

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

hétfőn 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 
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Hölgykoszorú a Repülő Múzeumban 
 

2012. május 9-én a Szolnoki Honvédséghez Tartozó Társadalmi Egyesületek Nyugdíjas 
Nőtagozata (SZOHOTTENY) hölgyei látogatást tettek a szolnoki Repülő Múzeumban. 
A szolnoki Repülő Múzeum jól megközelíthető, szívesen látogatott helye a repülős 
relikviáknak. Szolnok, mint régi katonaváros büszke rá. 
 
Nagy András mérnök őrnagy „női agyra szabott” szakszerű vezetésében részesített minket. 
 

     
 
Képet kaptunk Szolnok repüléstörténetéről, az I. és II. világháborús események 
magyarországi és külföldi katonapolitikai vonatkozásairól,- tárgyi és írott dokumentumairól. 
A hazai és külföldről beszerzett látnivalókon kívül külön látványosságként ejtőernyőzés 
zajlott a légtérben, egy sportgép gyakorlatozott és nagy csatazajjal felkészülő afganisztáni 
egység színesítette a látottakat és hallottakat.  Láttuk a hazai roncskutatás eredményeit.  Ezen 
a helyen nem a legendák szülnek tárgyi emlékeket, hanem a létező tárgyak és dokumentumok 
tárják fel a repülés regényes történéseit. 
Az intézmény szerény anyagi lehetőséggel rendelkezik, de számos lelkes szponzor, 
adományozó segíti a Múzeumot.  Aktív kapcsolata van honvédségi és civil egyesületekkel, 
magánszemélyekkel.   
Köszönet Nagy András mérnök őrnagy vezetéséért és hála a lelkes munkatársainak is! 
Többen elhatároztuk, hogy visszatérünk. 
 

Strojánné Gömöri Éva 
klubvezető 

 
 

FELHÍVÁS! 
 

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy valamennyi, a civileket közvetlenül érintő, 
jelenleg hatályos jogszabály megtalálható és letölthető innen:  
http://szolnok.nonprofit.hu/?q=content/dokumentumt%C3%A1r 
 

Ugyanitt megtalálhatók az Alapítványok és Egyesületek által kötelezően használandó, 
jelenleg érvényes bírósági bejelentő lapok és azok útmutatói (Pl.-ul: „egyesület változás 
nyilvántartásba vétele..”). 2012. március 1-től ezeket kell alkalmazniuk, amikor a JNSZM-i 
Törvényszékhez benyújtják kérelmüket. 
 

Szíveskedjenek továbbra is figyelemmel kísérni honlapunkat, ahol folyamatosan frissülő 
hasznos információkat találnak! 
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Fantasztikus öt nap! 
 

Emlékezetes 5 napot töltöttem Berekfürdőn, az SM Egyesület tagjaival, akik az ország több 
megyéjéből érkeztek. Már a harmadik évben „nyaralunk” együtt! Ez a program most egybe 
volt szervezve az SM Betegek Abylimpiájával. 80 fő volt a Megbékélés Házában 
elszállásolva, ahol a betegek napi ellátásához kellett a segítségünk. Ketten tevékenykedtünk 
önkéntesként. Nagyon vártuk már ezt a lehetőséget! Szívesen végezzük ezt az önkéntes 
munkát, a betegek nagyon hálásak a segítségünkért. Minden reggel 7 órakor tornával kezdtük 
a napot, melyet gyógytornász vezetett. Kérésre tolókocsisoknak egyéni tornát is vállalt. Egész 
héten két masszőr házaspár volt készenléti állapotba, sorszámmal lehetett bejutni hozzájuk. 
Az Abylimpián a betegek ép testrészüket mozgatják meg és a kreativitásukra van szükség.   

   
 

Nagyon szép műveket láthattunk, mi teremfelügyelői tevékenységet végeztünk, mindennel 
elláttuk őket, amire szükségük volt. Az elkészült munkákat zsűrizték is, és komoly 
nyereményeket kaptak a díjazottak. A pályamunkák között volt pl. agyagozás, ruhakészítés, 
honlap készítés, horgolás, hímzés. Olyan új dolgokat tanulhattam meg, amit a munkámban is 
hasznosítani tudok. Ezek a súlyosan mozgáskorlátozott betegek nagy akaraterővel végzik a 
napi tevékenységeket. Képesek a saját lehetőségeiket felülmúlni és járógéppel, karrögzítővel 
horgolni, pl. hűtő mágneseket festeni. Többször vissza kellett tartani a könnyeimet, annyira 
megható volt számomra, hogy milyen nagy életerővel rendelkeznek. Soha nem adják fel! 
 
A rendezvényen, versenyen kívül részt vettek a szlovák és a vajdasági SM betegek 
delegációja, akik új dekupázs (szalvéta) technikát mutattak, melyet a résztvevők is 
elsajátíthattak. A szolnoki delegáció szervezésében zajlott egy szellemi vetélkedő, amit nagy 
érdeklődéssel fogadtak. 
Az ebéd kifogástalan volt. Figyelembe vették a szakácsok, hogy az SM betegség mellett 
többeknek különböző más (pl. cukorbetegség, lisztérzékenység, vagy vegetáriánus étrend) is 
nehezíti a mindennapjait. Fantasztikus volt az összetartás ebben a nyolcvan emberben. A 
program végén, az utolsó este természetesen össztánccal zártuk a rendezvényt. Volt, aki 
tolókocsival, bicegve, de önfeledten rázta magát.  
 
Mindenki, ismeretlenül is segített egymásnak is a lehetőségeikhez mérten. Felemelő érzés 
volt! És még mi (egészségesek) mondjuk, hogy nehéz az ÉLET! Úgy gondolom, ezzel a 
mondattal zárhatom a cikkemet. Nem tudom mit is kívánhatnék Nekik. Kitartás a 
nehézségekben, rám mindenben számíthatnak. Köszönöm a lehetőséget, hogy ott lehettem! 
 

Sárközi Ildikó 
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Mozgalmas hétvége: Velocipéd és kémiavetélkedő 
 

A Civil Városmarketing Kerekasztal által szervezett kerékpárosok fogadták szombaton 
délután Szolnok határában Hídvégi-Üstös Pált, aki népviseletben, egy 1860-ban készült 
velocipéd másolatának nyergében érkezett városunkba.  

 
Több százan felszálltak rá útközben, de nagyon nehéz megtanulni a technikáját tájékoztatott 
bennünket Pali. Hídvégi-Üstös Pál szolnoki látogatása során a Szent Tamás Görög Katolikus 
Általános Iskolában – ahol éppen érdekes kísérletek bemutatója zajlott - tartott tájékoztatót 
eddigi útjáról és az öt hétvégén zajló kalandtúráról a Curie Kémia Emlékverseny 
résztvevőinek, majd a rendezvény szervezője Dr. Törökné és a Sportcentrum képviselője 
Bózóki-Kádár Renáta ajándékcsomagot adott át. A tájékoztató után Szabovik Zoltán a CVK 
elnöke az elmúlt évek közös tevékenysége és a mostani látogatás emlékére, mint már 
„szolnokinak” egy a Szolnokiak Szolnokért feliratú pólót adott át. A verseny résztvevőivel 
közösen egy rövid városnézés után folytatta útját. A városnézést Pató Mária a múzeum 
munkatársa és Szabovik Zoltán vezette a város nevezetességei és liturgikus emlékei között, 
amely élmény dús két órát nyújtott a sétára jelentkezőknek. 
 

  
 

A Tisza nagykövete ezzel a különleges, tradicionális kerékpárral az utóbbi napokban több 
száz kilométert tett meg egy nemes célért. Április 27-én indult Poroszlóról, a Tisza-tavi 
Ökocentrum megnyitó ünnepségéről és azóta járja a folyómenti településeket, hogy az 
embereket meghívja a Tiszavölgy-Kalandtúrára, amely a Tisza-vidék értékeit mutatja meg a 
résztvevőknek. A Tisza nagykövete 1200 kilométer végigtekerése után hétfőn, a Tisza-tó 
Vízszintavató napján érkezett vissza Poroszlóra. 
Bővebb információ a kalandtúráról. 
http://www.tiszavolgy.hu/ 
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FRISS HÍR: 
Az elmúlt két esztendő legnagyobb eredménye a civil területen, hogy húsz évvel a rendszerváltás után 
elkészült a civiltörvény Magyarországon - mondta Latorcai Csaba nemzetiségi és civil kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkár az MTI-nek adott értékelő interjújában. 

Mint elmondta, az új jogszabály segíti a civil szervezetek munkájának kiteljesítését, azon 
adminisztratív és pénzügyi gátak lebontását, amelyek sokszor akadályozták a szervezetek életét. 
Latorcai Csaba hozzátette: a kormányzati ciklus második felének feladata, hogy a kormány által 
előkészített és rendelkezésre bocsátott eszközök és források segítsék a civil szervezeteket abban, hogy 
az egész társadalom számára fontos feladatokat hasznosan és jól tudják elvégezni. 

A helyettes államtitkár hangsúlyozta: a civiltörvényt valóban civilek alkották. Emlékeztetett rá, hogy a 
kormányváltás után egy civil szakértőkből álló közösség készítette el azt a koncepciót, amelyet később 
társadalmi vitára bocsátottak. A vita eredményeként az eredeti tervezet kétharmada át is alakult. 

Latorcai Csaba hozzátette: azért döntöttek a gyors változtatás mellett, hogy ne tartsák 
bizonytalanságban a civileket. Álláspontja szerint így tervezhetővé és biztonságossá vált a civil 
szervezetek működése. A civil szervezetek támogatási rendszerének átalakításakor elsődleges 
szempont volt a pályázat minősége, valamint az, hogy a pályázó milyen munkát végez valójában. Az 
új törvény megalkotásakor egyeztettek az Állami Számvevőszékkel is, így sikerült kiiktatni a korábbi 
támogatási struktúra anomáliáit - tette hozzá. 

Latorcai Csaba hangsúlyozta: nincs fix, alanyi jogon járó állami támogatás, hanem az elvégzett 
munkát kívánják segíteni. A támogatási források 60 százalékát a civil szervezetek a működési 
költségeik fedezésére igényelhetik. Ez egészül ki az egyes programok és projektek után járó 
támogatással, valamint az egyes közfeladatok ellátása után járó normatív támogatással. Ez a hazai 
forrás bővül ki az alapvetően programokat segítő uniós támogatásokkal. A többletforrások mögött 
olyan támogatási formák állnak, amelyeket korábban csak gazdasági társaságok és önkormányzatok 
kaphattak. 

A helyettes államtitkár emlékeztetett rá, hogy a működési pályázatok beadási határideje lejárt. 
Összesen több ezer, kollégiumonként körülbelül 1500 pályázat érkezett. Mint elmondta: 
Magyarországon jelenleg hozzávetőleg 30 ezer valóban működő civil szervezet van. A második 
félévre készül el a pontos nyilvántartás, és folyamatosan frissítik, így naprakészen tartalmazza majd a 
civil szervezeteket. A nem működő szervezetek száma több ezerre tehető. Latorcai Csaba szerint a 
jövő év közepére lehet vége a tisztulási folyamatnak. 

Latorcai Csaba kitért a második félévben felálló Civil Információs Centrumokra is, amelyekkel 
leginkább a kis civil szervezeteket kívánják segíteni. A megyei szinten működő centrumok feladata 
lesz tájékoztatást adni a támogatási lehetőségekről, szükség esetén elkészítik a pályázatot, tanácsot 
adnak a pénzügyi beszámolási, valamint egyéb jogi kötelezettségekről, és akár a konkrét 
kivitelezésben is segítenek. Az új centrumok infrastruktúrát és informatikai hátteret is biztosítanak 
majd a civil szervezeteknek. Ezen szolgáltatásokat ingyenesen vehetik majd igénybe a civilek - fűzte 
hozzá a helyettes államtitkár. 

Latorcai Csaba nagyon jó döntésnek nevezte, hogy a civil ügyek a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumból átkerülnek az Emberi Erőforrások Minisztériumához. Mint mondta, ennek "szép 
és komoly oka" van, eddig nagyobb részben a jogi munkák folytak, most viszont a gyakorlati döntések 
következnek. A megújuló minisztérium fókuszában az ember van, a közösségek alapvető szintjét 
jelentő civil szervezeteknek pedig ott a helyük, ahol az emberrel foglalkoznak - fogalmazott a 
helyettes államtitkár.       Forrás: kormany.hu 
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Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete 
2011. évi Közhasznúsági jelentése  Adószám: 18834071-1-16 

 

A 2011. évben végzett tevékenységeink célszerinti kiemelkedően közhasznú tevékenységek voltak. 
Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk Támogatás jogi személyektől 873 eFt, 
Magánszemélyéjektől rendezvényekre befizetést 653 eFt összegben könyveltünk, 1%-os SZJA 
támogatás 39 eFt, Tagdíj és egyéb bevétel 72 eFt induló pénzeszköz (2011. január 01.) 364 eFt.  
Bevétel összesen: 1637 eFt. 
Támogatások célszerinti felhasználása tárgyévben megvalósult. Vezető, tisztségviselők és könyvelő 
anyagi támogatásban nem részesült. Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt. Közhasznú 
tevékenységeink kiadásait működési költségek képezték, 1860 eFt összegben. A kiadást teljes 
egészében fedezte 2011. évi 1637 eFt bevételünk. Munkabér, anyagi juttatás kifizetésére nem került 
sor. TB-adó kötelezettségünk nem volt. Posta, telefon, irodaszer költség 390 eFt, bankköltség 37 eFt, 
Egészségügyi, szociális, sport rendezvények költsége 1433 eFt, mintegy 1.400 fő részvételével. SZJA 
1%-os 38.636 Ft-ot előírás szerintiarányban működésre, szociális, egészségügyi célokra fordítottuk. 
Egyesületünk tevékenységével, feladatainak egyre magasabb szintű ellátásával hozzájárult a szociális, 
egészségügyi programok teljes körű megvalósításához, tagjaink érdekvédelméhez. 
Az egészségügyi kisakadémia előadássorozaton havonta 30-50 fő vesz részt, 30-40 fő az egészségügyi 
szűréseken. Ipolytarnóc kiránduláson 43 fő, Derűs Órákon az ANKK-ban 100-260 fő a résztvevő. Az 
ANKK-ban a kiállításokat 135 napon keresztül mintegy 250 fő ügyelte. Cél szerinti támogatásokkal 
szerződés szerint elszámoltunk. A közhasznúsági jelentés tartalmát, adatait a közgyűlésen ismertettük. 
 

Deák Jánosné 
elnök 

Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete 
 

 
Megtalálhatók: 
http://szolnok.nonprofit.hu/?q=content/2011-%C3%A9vi-k%C3%B6zhaszn%C3%BAs%C3%A1gi-
jelent%C3%A9sek#overlay-context=niok_main_empty_page%3Fq%3Dniok_main_empty_page 
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I N V I T Á LÓ 

Hölgyekre Hangolva Program 

avagy: Titkok, Ízek, Remények 

  

Helyszín: TiszapArt Mozi 

2012. május 19.  10.00- 13.30 

  

Szeretettel várunk Mindenkit az Első Szolnoki Női Szalon nyitott 
rendezvényére. 

Fedezzük fel együtt nőiségünk értékeit, szépségeit, kihívásait, 
tápláljuk testünket- lelkünket- szellemünket, úgy ahogy nekünk 
nőknek szükségünk van rá! 

Vendégeink:  Bozóki Márta  coach,  Kopasz Árpád 
természetgyógyász, Pócs Margit örömtréner,   Szoó Judit ,a 
"Kilófaló” könyvek szerzője, Tónai-Kas Éva szociálpolitikus, Vargáné 
Bende Erika  AVIVA- módszer oktató 

A beszélgetést vezeti:  Sebestyén Andrea 

Örömmel invitálunk minden hölgyet, lányt, nőt, asszonyt, édesanyát, 
nővért, húgot, akinek fantáziáját megérintik a fenti témák. 

  

Belépő: egy mozijegy ára 790 Ft/ fő 
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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. június 15. 
 
 

Támogató: 
 

  
  

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Civil Szolgáltató Központ (Szolnoki Civil Ház) 

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

E-mail: szolnok@ciszok.t-online.hu 
ÚJ 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 
 
 

 


