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Kedves Olvasó! 
 
Eltelt a nyár és még mindig nem születtek meg a várva várt NEA pályázati eredmények. A 
hozzánk befutó telefonok alapján egyre nagyobb a türelmetlenség a civilek körében.  
A nyár lezárásaképpen szeptember 1-jén szombaton idén is megszerveztük immár a X. Civil 
Kavalkádot a Szapáry úton. Úgy gondoljuk, hogy a rendezvény idén is jól sikerült, 50 
szervezet mutatkozott be. 
 
E havi tanulságos történetem a következő: 
 
Sok - sok évvel ezelőtt élt egy bölcs, aki azt mondta, hogy nagy titkot őriz egy varázsládikában, ami az 
élet minden területén sikeressé teszi és ezért a világ legboldogabb emberének tartja magát. Egy nap 
egy kisfiú toppant be hozzá és azt mondta: 
- Uram én is olyan boldog szeretnék lenni, mint Te. Megmutatod nekem, hogyan érjem el a 
boldogságot? 
A bölcs a gyermek tisztaságát és egyszerűségét látva így szólt: 
- Neked megmutatom a boldoggá válás titkát! Gyere velem és nagyon figyelj! Valójában két ládában 
őrzöm a boldogság titkát: a szívemben és az eszemben. A nagy titok pedig nem más, mint egy 
lépésekből álló sorozat, amit követned kell egész életedben. 
- Szeretned kell önmagad és minden lefekvéskor és felkeléskor ki kell jelentened: 
"Én fontos vagyok, képes vagyok, értékes vagyok, okos vagyok, kedves vagyok. Sokat várok 
magamtól. Nincs olyan akadály, amit le ne tudnék győzni." Ezt hívják: önbecsülésnek. 
- Gyakorlatban is megvalósítod, amit magadról állítasz. Vagyis: ha azt gondolod okos vagy, viselkedj 
okosan. Ha azt gondolod képes vagy, tedd meg, amit kitűzöl magad elé. 
Ha azt gondolod nincs akadály, amit le ne tudnál győzni, akkor tűzzél ki célokat és valósítsd meg őket. 
Ezt hívják motivációnak. 
- Ne irigyelj senkit azért amije van, vagy ami ő maga. Ő elérte célját, Te érd el a sajátjaidat! 
- Ne őrizz a szívedben haragot senki iránt, mert ez az érzés nem engedi, hogy boldog légy! Hagyd, 
hogy a törvények tegyenek igazságot, te bocsáss meg és felejts! 
- Ne vedd el azt, ami nem a tiéd, mert a természet törvénye szerint, ha valakitől elveszel valamit, akkor 
holnap elvesznek tőled valami értékesebbet, mint amit te elvettél mástól. Fizesd meg a tartozásodat, 
add vissza, ami nem a tiéd! Kérj bocsánatot, add oda mindenkinek azt, ami megilleti. Így biztosítod a 
békédet. 
- Ne bánj rosszul senkivel! A világ minden élőlényének joga van arra, hogy szeressék és tiszteljék. 
- Mindig mosolyogva kelj fel, fedezd fel a szépséget és a jót a téged körülvevő dolgokban. Döntsd el, 
hogy csodás napod lesz! Gondolj bele, hogy milyen szerencsés vagy, amiért annyi mindened van. 
Segíts a többieknek anélkül, hogy arra gondolnál, semmit sem kapsz cserébe. 
Figyeld meg az embereket és fedezd fel bennük a jó tulajdonságaikat. Nekik is add át a titkot, hogy 
győztessé váljanak és így boldogok legyenek! 
 

Pollákné Cser Edit 
             elnök  
          Contact MKSZ  
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X. Civil Kavalkád 
 
2012. szeptember 01-jén, a Szolnok Város napi programok keretében ismét megrendezésre 
került a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat szervezésében a X. Civil Kavalkád. 
Szerencsére az időjárás is kegyeibe fogadott bennünket, a nyári időben sokan kilátogattak a 
lezárt Szapáry útra, amely idén a programok helyszíne volt. Nagy örömünkre, meghívásunkra 
50 civil szervezet, mintegy 300 fővel jelezte a Kavalkádon való részvételét. A rendezvényt 
Dr. Kállai Mária alpolgármester asszony nyitotta meg. A jelentkezők egy része nívós színpadi 
produkció előadásával színesítette programunkat a Civil Színpadon, míg a többség a 
számukra biztosított, egységes megjelenésű sátrakban mutatta be szervezete tevékenységét a 
város lakosságának, illetve ismerkedhettek egymás munkájával. A rendezvény sikeres 
lebonyolításában 50 önkéntesünk vett részt.  
 
Az együttműködő szervezeteknek és az önkénteseinknek ezúton is köszönjük a 
munkájukat! 
 
 
Pollákné Cser Edit 
         elnök 
  Contact MKSZ 

   
 

  
 
 
Fotók: Kelemen Kata  
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A Bereczki Máté Gazdakör 
szakmai kiránduláson vett részt Kárpátalján 

 

Szokásához híven az idén is részt vettünk egy szakmai kiránduláson.  
Utazásunkat úgy terveztük, hogy a szakmai szempontok mellett az ismeretszerzés is helyet kapjon 
benne. Ezért a kárpátaljai nevezetességek közül sokat beiktattunk a programba. 
Beregszásszal ismerkedtünk meg az utazásunk első napján. A legnagyobb arányú magyarság ebben a 
városban lakik ezen a vidéken. ez a kirakatok, hirdetések magyar nyelvű felirataiból mindjárt 
szembetűnik. Magyar színháza, magyar nyelvű oktatási intézményei vannak egészen a főiskoláig és az 
egyetemi szintű képzésig. Az utcán, üzletekben mindenütt magyar beszédet lehet hallani. 

  
Munkács Vára      Vereckénél 

A Máltai Szeretetszolgálat vezetője, Makuk János fogadta a Gazdakör tagjait és ő vállalta az 
idegenvezetést. A katolikus templommal kezdtük az ismerkedést és az előtte lévő Szent István 
szobortól indultunk. Az Arany Páva étterem előtti Petőfi szobrot is megnézhettük. A Vérke patak 
hídján átkelve a Kossuth Lajos utcán tekintettük meg az épületeket. A református templomba és a II. 
Rákóczi Ferenc Tanárképző Főiskola épületébe be is mentünk és egy picit körbenéztünk. Láthattuk, 
hogy a házak egy része fel van újítva, másik része elhanyagolt állapotban várja sorsa jobbra fordulását. 
Nagyon sok magyar vonatkozású emléktáblával, domborművel találkoztunk az utcákat járva. 
Komolyan ápolják a magyar vonatkozású hagyományokat. 
A szállásunk Benében volt családi házaknál, ahová Szuhán András polgármester személyesen 
kalauzolta el a vendégeket. 

  
A háziak bőséges és igen ízletes estebéddel fogadtak és készségesen bemutatkoztak. A továbbiakban 
gazdag reggelivel, pálinkás jó reggelt kívánva, kávét, teát is biztosítottak kívánság szerint. Nem 
lehetett panaszunk a figyelmes ellátásra. 
Este egy helyi pincébe mentünk el bort kóstolni. Parászka György, a gazda fogadott bennünket és 
nagy élményben volt részünk a borok bemutatása ürügyén. Elmondta a borról, a kertészetéről a 
tudnivalókat, közben mókázott, anekdotázott. két fia Gergő és Laci szakavatottan segítettek a borok 
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bemutatásában. Azt tartják itt, hogy a beregi borvidék a Tokajinak folytatása, hiszen nem messze van a 
kettő egymástól. A furmint itt is megaszúsodik, a jégbor is mézédes.  
Parászka úrról érdemes tudni, hogy a szőlőskertjében 250 fajta szőlő található, 10 féle művelési módot 
folytat, oltványok százaival segíti a helyi gazdákat a telepítésben. Több szép kitüntetésben részesültek 
borai. Tudományát a Corvinus Egyetem Beregszászi Főiskolára kihelyezett tagozatának hallgatói 
gyakorlati foglalkozások keretében leshetik el. Igazi élmény volt az este, szakmailag is értékes 
ismereteket szereztünk. Remek hangulatban ballagtunk haza. 
A következő napon Munkács felé vettük az irányt. Először egy pravoszláv kolostort – a Csernek 
hegyit- látogattuk meg. A templomban épp mise folyt, így az ottani szokásokat is megismerhettük. 
Tovább utaztunk Ungvárra és a várba kértünk bebocsátást. Beengedtek némi Hrivnya lefizetése után. 
Itt a múzeumi kiállításokat tekintettük meg, majd átmentünk a közeli skanzenbe. A gyűjtemény a 
kárpátaljai népi építészetnek állít emléket. Több parasztház és egy szép zsindelyfedésű templom is 
emlékeztet a múltra. 
A városban a bor- és sajtfesztivál eseményei zajlottak, itt ebédeltünk. 
Visszafelé Munkács vára volt a látnivaló. Több kiállítótermet látogattunk meg. A Zrínyi Ilona és II. 
Rákóczi Ferenc emlékein kívül emléktábla jelzi, hogy Petőfi Sándor is járt a várban. 
A város központjában is tettünk egy szép sétát és megtekintettük Munkácsi Mihály szobrát, a 
városházát, a Magyar színházat. 
A következő napon a Vereckei Hágó volt a cél, útközben fejet hajtottunk a szolyvai „siratófalnál”, 
ahová a kárpátaljai férfiakat gyűjtötték málenkij robotra. Az innen elhurcolta negyede tért haza sok év 
múlva, a többiek odavesztek a doni bányákban vagy Szibériában. 

  
  Templom    Szolyvai Emlékpark 
A Vereckei hágón megtekintettük az emlékművet, gyönyörködtünk a varázslatos Kárpátokban, majd a 
rettentő rossz úton leereszkedtünk Volócra, a patinás üdülőhelyre. Itt ebédeltünk meg, sok évvel 
azután, hogy Feszti Árpád és munkatársai itt készítettek vázlatokat a körkép Magyarok bejövetele 
részletéhez. 
Útközben Izki faluban megtekintettünk egy rekreációs központot. Itt keleti gyógyászattal, orosz 
fürdővel, szabadidő sportokkal, kirándulással, méhkúrával töltheti idejét a pihenni vágyó festői 
környezetben. Élmény volt ezeket a lehetőségeket megtekinteni. 
Ezután Benébe vettük az irányt, hogy mielőbb a kulináris örömöknek legyünk élvezői.  
Utolsó napunkon a reggeli elfogyasztása után Beregszászba utaztunk, ahol a Beregi Múzeum gazdag 
gyűjteményét Sepa János múzeumigazgató fergeteges és tanulságos előadással mutatta be. Sokáig 
emlékezni fogunk a szavaira, fanyar humorára, nagyszerű előadására. 
A határátlépés után Vásárosnaményban egy jó ebéd elfogyasztásával zártuk a programot, aztán meg se 
álltunk hazáig. 
 
 
Írta és a fotókat készítette: Demény István 
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Szex és Nyugdíj 
 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 
létrehozta a vállalkozó szellemű, játékot, szereplést, „színházcsinálást” szerető nyugdíjas 
hölgyekből és urakból társulatát a Senior Színházat. Olyan eredményes volt a kezdeti 
elhatározás és lendület, hogy  2011.-ben be is mutatták Sacha Guitri: A villa eladó című 
vígjátékát, sikeresen Szolnokon és több más helyszínen .A színjátszó csoport azóta is folytatja 
minden héten 1-1 próba nappal a felkészülést a további darabok bemutatásához szükséges 
szellemi és testi kondíció fejlesztésével.  
 
Rigó József a „Seniorok” rendezője folyamatosan kutat olyan művek után, amelyeket 
alkalmasnak talál bemutatni, így talált rá az amerikai Jane Juska írónő „Szex és Nyugdíj” 
című kétkötetes regényére. 
A 67 éves írónő saját élményeit írta meg, s aki szeretne megszabadulni magányától, élni 
társsal szeretetben, szerelemben. Hirdetés útján próbál ismerkedni férfiakkal, mindenféle 
dolgok történtek a találkozások során, más nők is elmesélték élményeiket. – női emlékezések, 
sok női szereplővel -. Ebből a regényből született meg a Senior Színház második bemutató 
előadása a „Szex és nyugdíj”. 

  
A két kötetes regényből Rigó József készített adaptációt. Létre hozott négy színpadszerű 
blokkot, amely dramaturgiailag követi a főszereplő Jane történetét.  
A színpadkép négy helyszíne – kávéház, park, az analitikus rendelője, az otthoni környezete- 
adja meg a keretet a játékhoz, négy életformát teremtve- tipikus idős korral járó helyzetekkel. 
 
A színpadi szöveg szerkesztése jó, a szereplők szépen beszélnek, segítik ezáltal is a nézőt a 
darab értelmezésében.  
A „Jane-k” hölgy szereplői karakteresek, az analitikus férfi szereplő kiegyensúlyozó szerepe 
ellenpontja a randevúzó jelenetben a felszínes, pimasz, rámenős férfinak.  
Üde színfolt, igazi női „csevej” az otthon jelenetben a barátnők megjelenése. 
A főszereplő Jane sokféle tapasztalatának summázása meggyőző erejű. 
A rendező szerint a próbafolyamatban a szereplők úgy találták meg a figurák karaktereit, 
hogy mindenkinek önmagával kellett szembesülnie saját szexuális életével, többször 
visszatérni személyiségük kibontására, saját magukban kutatni - első szerelem, csalódás után 
– amely hosszú, nehéz, de érdekes út volt. 
 
A dialógusok szerkesztése, minden elhangzó szöveg a remény szövege. A DARAB 
DINAMIKUSABB A REGÉNYNÉL, FEMINISTA ÜZENET. Meddig nő egy nő, addig amíg 
partnert akar magának? A történet fel van ütve, lehet a többit folytatni. 
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A mai világban, amikor sok minden a fiatalsággal, az üde egészséges szépséggel, a 
dinamizmusról, a szexről szól nem mindennapi furcsa sziget volt az előadás bemutatása a 
Szolnok HEMO-ban. Itt ahol az idősebb korosztály volt a szereplő és zömében a néző is, a 
róluk szóló ma még mindig tabu témának ható vágyakról és érzelmekről, intim gondolatokról 
beszéltek kendőzetlenül. 

  
Volt empatikus, befogadó néző és elutasító, de olyan is aki provokatívnak érezte, s aki a maga 
szabta függöny mögül kíváncsian kukucskált 
 
A bemutatók szándéka végül is ez volt, beszéljünk magányunkat feloldó érzelmeinkről, ha az 
ember elveszíti kapcsolatait, magányosan, nem érint férfit, kétségbe esik , ami egyszerre 
fájdalmas és komikus is lehet. 
 

  
 
A Senior Színház rendezője és szereplői a próbák során áldozatok, feszültségek, érzelmi 
emlékezetek felidézésével nagyszerű előadást adtak a közönségnek . 
 
Van jövőjük, csinálják!!! 
 
 
 
                                                                                 Bánfi Miklósné 
                                                     JNSZM Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 
                                                                                     Alelnök 
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Civil szervezetek összefogásával egészségnap a Városi Strandfürdőben   
2012. augusztus 28.Törökszentmiklóson 

 

Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület Önkormányzati pályázati lehetőség 
kihasználásával a törökszentmiklósi, szolnoki és tiszaföldvári cukorbeteg szervezetek 
összefogásával, 60 fő részvételével tartottak egészségnapi összejövetelt. 
A találkozó alkalmából a szervezetek beszámoltak arról, hogy kik, hogyan és mit tesznek 
betegségük kezelésére, szövődmények kialakulásának kivédésére. Nagyon sok hasznos 
gondolat került felszínre, melyeket a mindennapok során jól tudunk hasznosítani a jelentkező 
problémák kezelésében. Sok értékes gyakorlati téma megbeszélésére, megvitatására került 
sor. 
Szakmai előadás keretében dr Kiss Zsolt kardiológus, háziorvos előadásában mindenki 
számára jól, érthető formában kaptunk tájékoztatást, a szív működéséről, jelentkező 
problémák káros hatásairól, és a szövődmények kialakulásának kivédéséről, annak 
fontosságáról. 

  
Az előadás után a vendégek kérdésekkel halmozták el előadónkat,, melyre doktor úr  egyszerű 
válaszával megnyugtatta a hozzáfordulókat.  
A mozgás jelentőségének tudatosítása volt az egyik kiemelt téma a cukorbetegség kezelésére. 
A kellemes vizű medencében Pozderka Zoltán jól megmozgatott bennünket, mely mindenki 
számára nagyon jól esett a délelőtti egész napos ülés után. 
Délben a Borostán Tájház szakácsa által bográcsban főzött finom diabetikus ebédet 
fogyasztottunk, melyről mindenki nagy elismeréssel beszélt. 
Köszönjük Berta Jánosnak, hogy főztjükkel, szervírozásukkal, tálalásukkal ilyen n agy 
örömöt okoztak a résztvevők számára. 
A program után a fürdőzés következett, a vendégek nagyon jól érezték magukat és nem is 
tudtak róla, hogy ilyen a mi strandfürdőnk, kellemes hideg és a gyógyhatású meleg víz 
megnyerte tetszésüket. Kértük, hogy az itt tapasztaltakat vigyék tovább, adják át 
ismerőseiknek és még sokszor találkozzunk ezen az egyszerű, de nagyszerű strandon. 
Végül megállapíthatjuk, hogy a találkozó elérte célját, sok hasznos ismerettel gazdagodtak a 
résztvevők, és ha az itt szerzett ismereteket elviszik sorstársaiknak, ismerőseiknek az 
valamennyiünk számára hasznossá válik. 
Bízunk a találkozó folytatásában, mert „Együtt erősebbek vagyunk.” 
 

Törökszentmiklós, 2012. augusztus 31. 
 

Buzás Sándorné 
egyesület elnöke 
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Kirándulás a Nemzeti Történelmi Emlékparkba 
 

A szolnoki Belvárosi Nyugdíjas klub tagjai a KOR-TARS pályázaton elnyert támogatás és a 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának segítségével valósították meg kirándulásukat 
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba 2012.junius 20-án. 
Klubtagjaink a meleg időjárás ellenére nagy lelkesedéssel indultak el a Nemzeti Történeti 
Emlékpark megtekintésére - 44 fő klubtag és 4 fő unoka -, hogy láthassuk a magyarság 
történelmének, múltjának, identitás – tudatának fontos helyszínét. 
Az Emlékparkba belépésünkkor az Árpád emlékmű képe tárult elénk. A nemzeti Történelmi 
Emlékpark fő szimbóluma, melyet az első országgyűlés emlékére állíttattak. 
Elsőként megcsodáltuk Feszty Árpád és festő társai alkotását. Elvarázsolt bennünket a maga 
nemében egyedülálló, monumentális alkotás, mely hat egymásba kapcsolt jelenetben mutatja 
be a magyarok bejövetelét a Kárpát medencébe. 

  
A körkép megtekintése után kisebb csoportokba tekintettük meg a Rotunda épületében lévő 
kiállításokat, ki-ki érdeklődési körének megfelelően. 
Így az Emlékpark történetét, ahol a park születésének történetét ismerhettük meg a kiállított 
dokumentumok, korabeli fényképek segítségével. 
A Promenád 1896 (Viselettörténeti kiállítás) 
A promenád az akkori városok korzója volt, ahol a társadalmi élet ünnep-és hétköznapjai 
egyaránt kifejezést nyertek. A társasági, üzleti kapcsolatok, a szórakozás sajátos formái 
bemutatásra kerültek. 
A Rotunda épületében lévő kiállítások megtekintését követően a park területén lévő Skanzent, 
a Koronás jurtát az Ökumenikus kápolnát tekintettük meg. Sajnos a Csete épületek felújítási 
munkák miatt zárva voltak. 
A Skanzenben emlékeket idéztek fel az iskola épületében, a falusi házakban látottak. A 
szatócsbolt, a pékség. 
Betekintést kaptunk a posta tevékenységébe a Postatörténeti kiállítás által. A vízügyi 
szakemberek munkájába a Gátőrház megtekintésével. 
Klubtagjaink a meleg ellenére érdeklődéssel és „hősiesen” végjárták a park területén lévő 
látnivalókat. 
Haza utazásunk során kissé elfáradva, de tele élményekkel folytak a beszélgetések az 
autóbuszon. Szolnokra az esti órákban érkeztünk. Klubtagjaink és az unokák a kirándulás 
során maradandó közös élményeket szereztek, jelentősen bővítették ismereteiket. Fárasztó, de 
szép napunk volt. 
 

Parács Mária 
klubvezető 
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Napsugaras Ősz programja 2012. évre 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok  

Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 
Szeretettel meghívja Önt és családját az alábbi ren dezvényeire 

 

Augusztus 31.  18 óra (péntek) 
„A XIX. század női polgári divatja” kiállítás. Tóthné Szabó Terézia viselet- és csipkekészítő 
iparművész alkotásaiból 
Helyszín: Szolnok, Sütő u. köz Kaid Art Shop 
A kiállítást megnyitja: dr. Kaposvári Gyöngyi múzeum ig.h. 
 

Szeptember 01.  9 óra 
Közös bemelegítő torna a Kossuth tér színpad előtti részén a város polgármestere, Szalay 
Ferenc vezényletével, majd a start ellövése után az „V. Senior Maraton váltófutás” megtétele. 
A hagyományos maratoni táv megtétele sportkedvelő idős emberekkel váltó futó rendszerben 
Szolnok kijelölt belvárosi útvonalán. Közös befutás a térre. 
Helyszín: Szolnok, Kossuth tér 
Szervező: Kővári László sportvezető 
 

Szeptember 12.  10-15 óra (szerda) 
„Szépkorúak Országos Költészeti Szemléje” A regionális elődöntők utáni országos döntő a 
verskedvelő idősek számára. 
Helyszín: Szolnok, Városháza Díszterem (Kossuth tér 9. ) 
Szervező: Márki Éva kultúra referens 
 

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: Gulyás Katalin muzeológus(Az „Idősek Népfőiskolája” 
turnuskezdő foglalkozása) 
 

Szeptember 20.  17 óra (csütörtök) 
„Sex és Nyugdíj” a Híd-Senior Színház bemutatója Jane Juska amerikai írónő azonos című 
regényéből készült forgatókönyv alapján. (Csak felnőtteknek!) 
Helyszín: Szolnok, helyszín: megjelölése a napi médiákban 
  

Szeptember 28.  15 óra (péntek) 
„Idősek világnapi gálaműsora” Kulturális műsor. Kitüntető címek átadása. 

16,30 óra 
„Nagymami süteményes receptje” pályázat zsűrizése 

17 óra 
Szüreti vacsora. Színes, szórakoztató műsorral, zenével, tánccal. Sülyi Károly nótaénekes és 
zenekara 
Helyszín: Tisza Szálló étterem Szolnok Verseghy park 
 

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. 
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Október 16.  9 óra (kedd) 
„Vetítettképes Úti beszámoló a világ legszebb tájairól” 
Előadó: Kardos Tamás fotóművész, a Fotogruppe ügyvezető igazgatója 
Helyszín: Szolnok, Civil Ház (Baross u. 56.) 
A foglalkozás az „Idősek Népfőiskolája” programsorozat keretében zajlik. 
 

Demény Istvánné 
Egyesület elnöke 

 
Elérhetőségünk: 5000 Szolnok, Szapáry u. 19. fsz.8. (TESZ Székház) 

    Telefon: 56/ 344-626 
    E-mail: jnszmnyugdegy@gmail.com 

 
 

 

 
 

MEGHÍVÓ 
 

SVÁJCI MAGYAR CIVIL ÉS ÖSZTÖNDÍJ ALAPOK 
 

INFORMÁCIÓS NAP 
 

Időpont: 2012. szeptember 19. (szerda) 10-17 óra 
Helyszín: Civil Információs Centrum (5000 Szolnok Baross út 56.) 

 
Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért 
Alapítvánnyal (DemNet) és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttműködve a 
Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásainak felhasználásával pályázatot fog 
hirdetni civil szervezetek és marginalizált gyermekek támogatására! 
 
1) A CIVIL ALAP  célja a szociális és környezetvédelmi területen tevékenykedő civil 
szervezetek megerősítése, kapacitásaik növelése Észak-Magyarország és Észak-Alföld 
régiókban az alábbi két témakörben: 

A) Szociális szolgáltatások nyújtása 
B) Környezeti kihívásokra adott válaszok 

 
2) AZ ÖSZTÖNDÍJ ALAP célja olyan komplex projektek támogatása amelyek marginalizált 
helyzetű1 diákokat segítenek középfokú tanulmányaik elkezdésében vagy folytatásában, hogy 
sikeresen befejezhessék tanulmányaikat, tovább tanuljanak, szakmát szerezzenek. 
Az első körben meghirdetésre kerülő pályázatokról és az információs napokról 
bővebben 2012. szeptember 14-től a www.svajcivil.hu honlapon olvashatnak. 
 

 
                                                 
1 Marginalizált csoportba tartozik az, aki a társadalom peremére szorul. 
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PÁLYÁZATOK 
Pályázat közművelődési és népművészeti programokra 
Pályázatot hirdet a 2013. január 1. és augusztus 31. közötti időszakra közművelődési és 
népművészeti programok megrendezésének támogatására a Nemzeti Kulturális Alap 
Közművelődés és Népművészet Kollégiuma. 
Pályázati határidő: 2012. szeptember 27. 
 

Pályázat szakértői tanulmányutak szervezésére 
Pályázatot hirdet a 2013/2014-es pályázati évre magyarországi tanulmányutak szervezésére az 
Egész életen át tartó tanulás program Szakértői tanulmányutak akciója keretében a Tempus 
Közalapítvány. 
Pályázati határidő: 2012. szeptember 28. 
 

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. 
 

Pályázat az EU Kulturális Örökség Díjára 
Az Europa Nostra és az Európai Bizottság pályázatot hirdet a 2013-as Európai Unió 
Kulturális Öröksége Díjak / Europa Nostra Díjak odaítélésére. 
Pályázati határidő: 2012. október 1. 
 

Önkéntességért Díj 2012 
Önkéntes Központ Alapítvány 
Az Önkéntes Központ Alapítvány az elmúlt évek hagyományaihoz híven az idén is 
meghirdeti az Önkéntességért Díj 2012. pályázatot. 
Pályázati határidő: 2012. október 4. 
 

Pályázat a roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és 
termékek elérhetővé tételének támogatására 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
A pályázat kódja: ROM-RKT-12 
Pályázati határidő: 2012. október 8. 
 

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. 
 

Magyar civil szervezetek pályázhatnak ismét az ERSTE Alapítvány Társadalmi 
Integrációs Díjára 
ERSTE Alapítvány 
610 000 EUR értékű pénzjutalmat oszt ki az ERSTE Alapítvány 33 kelet-közép európai 
társadalmi integrációs projekt között.  
Pályázati határidő: 2012. november 11. 
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KPMG Felelős Társadalomért Program, 2012  
A KPMG 2012-ben is meghirdeti pályázati programját, együttműködési lehetőséget kínálva 
civil szervezetek részére. Pályázhatnak oktatási vagy egészségügyi területen működő, 
Magyarországon bejegyzett, közhasznú vagy kiemelten közhasznú non-profit szervezetek. 
Pályázati határidő: 2012. november 16. 
 

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. 
 

 
 

M e g h í v ó 
 

Az „Autómentes Nap” alkalmából a Civil Városmarketing Kerekasztal kerékpáros körutat szervez 
Szolnokon 2012.04.22-én 15.00 órai kezdettel. Gyülekező a Kossuth téren 14.30-tól, ahol a 
biztonságos kerékpáros közlekedésről, a városban meglévő kerékpárutak használatáról és állapotáról 
valamint a tervezett kerékpár sávok és utak megépítéséről hangoznak el tájékoztatók. 

 
Első ütem útvonal: Kossuth tér – Baross u. – Mátyás kir. út – Thököly út-Széchenyi krt.-Pozsonyi út- 
Szántó krt.- Várkonyi tér- Szolnok Ispán krt. –Pólya T. út - Szabadság tér – Kossuth L. utca – Kossuth 
tér. 

Második ütem útvonal: Kossuth tér - Szandaszőlős, Lengyel Antal tér – Vörösmező út - Kossuth tér 

A szervezők – AURIGA SSK, GÖRDÖGÖK SE, Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete - nevében kérem, 
hogy a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében a tájékoztatót minél több ismerőséhez jutassa el. 
Segítségét és támogatását előre is köszönöm. 

Elérhetőségeim: mobil:06-30-8155725; email: zolfut@gmail.com 

                                                                                    Szabovik Zoltán 

                                                                        Civil Városmarketing Kerekasztal 

                                                                                              Elnök 
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Gyes alatt nem foglalkoztatták a kismamát 
A pénzintézet anyasága miatt diszkriminálta a munkavállalóját 

 

 
Képünk illusztráció, nem a cikk szereplőit ábrázolja Fotó: Anne Hirsch 

 

Amíg az OECD-országokban a háromévesnél fiatalabb gyereket nevelő nők fele dolgozik, 
addig itthon mindössze a 15 százalékuk. A kisgyermekesek nem azért nem dolgoztak, 
mert ez szerintük az anyasággal nem fér össze. A gyes sokszor megnehezíti a nők 
munkába állását, gyakran a munkáltató nem tesz ez idő alatt eleget a kötelezettségének. 
A kismamák életében gyakori probléma, amikor egy-két év babázás után újból 
szeretnének munkába állni, de nem tudják, mihez van joguk és mihez nincs, mit kell 
elfogadniuk és igaz-e az, amit a munkáltatójuk állít az átszervezésről, az üres álláshelyek 
számáról vagy éppen a létszámleépítésről.  
A cikkünkben szereplő jogeset panaszosa gyermeke hároméves koráig kért fizetés nélküli 
szabadságot gyed, gyes igénybevétele miatt a pénzintézettől, ahol dolgozott. Ugyanakkor 
a gyermek másfél éves kora körül már jelezte a munkáltatónak, hogy a fia második 
életévének betöltését követően szeretne ismét munkába állni. A kismama szerint a 
munkáltató az anyasága miatt részesítette másoknál kedvezőtlenebb bánásmódban. A 
cég a gyes alatt nem engedte a kérelmezőt a munkaszerződése szerinti munkahelyén 
dolgozni, de annak lejártát követően – már a hatósági eljárás időtartama alatt –
visszavette eredeti munkahelyére. […] 
A munkáltató tehát a gyes alatt nem engedte kérelmezőt a munkaszerződése szerinti 
munkahelyén dolgozni. Az eljárás során tisztázódott, hogy más munkavállalóknál a 
pénzintézet nem kezdeményezte a munkaszerződés módosítását: a munkavégzés 
helyének megváltoztatását, más településen történő munkavégzést. Ugyanakkor az is 
kiderült, hogy egy másik munkavállaló is szeretett volna a gyes alatt munkába állni, de a 
cég neki sem biztosított munkát.  



 

Civil ForrásCivil ForrásCivil ForrásCivil Forrás     6. évfolyam /8. szám             17 

 

 

Valós sérelem érte a kismamát  
 
A pénzintézet kimentésképpen csupán arra hivatkozott, hogy a panaszos eredeti 
munkahelyén az adott időszakban nem volt szabad munkahely, és nem volt 
munkaerőhiány. Ez az állítás azonban nem bizonyult helytállónak. A kismamát mégsem 
vette vissza a munkaszerződés szerinti munkahelyére, holott a kérelmező helyére felvett 
munkatárs határozott idejű munkaviszonya éppen az adott időszakban járt volna le, így a 
kérelmezőt minden gond nélkül visszavehette volna. […]  
A hatóság az eljárás során megállapította: a kismamát valós sérelem érte azáltal, hogy a 
munkáltató nem biztosított számára munkát eredeti munkahelyén. A panaszosra nézve 
eleve kedvezőtlen, ha a munkaszerződés szerinti, eredeti, meg-szokott munkahelye 
helyett egy másik településen kell munkát végeznie. Az EBH azt is megállapította, hogy – 
a lakóhelytől való távolságot, a tömegközlekedési menetidőt, a járatsűrűséget is 
figyelembe véve – a felajánlott munkahely egyébként is kedvezőtlenebb volt az anyára 
nézve. Továbbá a hatóság kimondta, hogy a panaszost ért sérelem egyúttal hátrányt is 
jelentett a többi (nem gyeses) munkavállalóhoz képest, mivel más munkavállalókat nem 
ért ilyen sérelem, náluk a munkáltató nem kezdeményezett munkaszerződés módosítást, 
őket munkaszerződés szerinti munkahelyükön foglalkoztatta.  
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az elszenvedett sérelem és a védett tulajdonság közötti 
okozati összefüggés vizsgálata során arra az álláspontra jutott, hogy az „anyaság”, mint 
védett tulajdonság nem csupán az anyaság elvont fogalmát jelenti, hanem minden olyan 
körülményt, amely az anyasággal szorosan összefonódik. Például, hogy a terhes nő 
rendszeresen orvoshoz jár, és esetleg nem tud a korábbival azonos értékű munkát 
végezni; a szüléshez kapcsolódó problémák és az ezt követő esetleges gyengébb fizikai 
állapot. Valamint az, hogy a szülést követően az anya túlnyomóan a gyermekével 
foglalkozik, szülési szabadságon, gyeden, gyesen van és hosszabb időre kiesik a 
munkából, majd utána nehezebben illeszkedik vissza; illetve, ha beteg a gyermeke, 
szabadságra megy, és esetleg elkéredzkedik az óvodai ünnepségekre.  
 
Különbségtétel az anyaság miatt  
 
Az EBH az eljárást lezáró határozatában megállapította, hogy a munkáltató megsértette 
az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a kérelmezőt anyasága miatt – gyes 
időtartama alatt – kérelme ellenére nem foglalkoztatta a munkaszerződése szerinti 
munkahelyén, és kedvezőtlenebb munkahelyet ajánlott fel neki.  
[…] (A cikk részlet az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012. június júliusi hírleveléből Dr. 
Varga Judit főreferens [EBH Hatósági és Jogi Főosztály]írása;) Szakmérnökök és  

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 
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A Civil Városmarketing Kerekasztal 

(Az AURIGA Sport és Szabadidős Klub és az Ejtőernyősők Szolnoki Szervezete 
szervezésébe)/ 

 
szeretettel meghív minden érdeklődőt soron következő 

 

„Házunk tája” 

“Szolnoki csaták” sorozatunk rendezvényére 

 

Az előadás tárgya:  A szolnoki vár a kurucok a történelmi korában. 

 
 
Időpontja:                 2012.09.25. (szerda) 17 óra 
 
Helyszín:                   HEMO Szolnok, Táncsics út 5-7.   
         
Előadó:                   Dr.  Bagi Gábor    
                                 történettudományok  kandidátusa       
                                                                        
 
 

A szervezők 
 

 
 

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. 
(2012. szeptember 30-ig tudjuk fogadni a régi e-mail címen is üzeneteiket.) 
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Vallás és Hitvallás 
 

Rettenetesen bosszant, hogy nem ismerem a mindennap látott szolnoki épületek nevét és történetét. 
Ezért is örültem az Auriga Klub által, a Kulturális Örökség Napjához kapcsolódóan meghirdetett 
Liturgia túrának, vagyis a város templomait érintő kerékpáros városnézésnek. Nem indultunk túl sokan 
az Újvárosi Szentlélek templom elől vasárnap délután, de komolyan mondom, mindenki bánhatja, aki 
lemaradt. 

   

Nagyon kíváncsi voltam már a temető bejáratánál épült Szentlélek templom belsejére is, amelyet most 
nyitva, találtuk. A templom gondnoka bemutatta, a Kőrösi úti épületet. Az 1934-37 között, a szolnoki 
iparterületen, neoreneszánsz stílusban épült templomot Chiovini-freskók és gyönyörű üvegablakok 
díszítik. Továbbá itt élték túl a Csáklya utca környékén egykor állt, és 1966-ban lerombolt Nepomuki-
kápolna egyes elemei az elmúlt évtizedeket. Megtekintettük az elektromos orgonát és egésze közelről 
a fakazettás mennyezetet. Az altemplom elhelyezkedő sírkamrák feliratait olvasva találkoztunk Láng 
István nevével, aki a 100évet megélt Cukorgyárat építette. 

A temetőtől a Partos kápolnához tekertünk, ahol a vasút tövében megbújó a város egyik legrégebbi 
Templomát néztük meg. Jaczkó György görög katolikus parókus mutatta be az épületet.Több mint 
három órája voltunk már úton amikor érintettük a Görög katolikus templomot, a megszépült épületet 
mely ebben az évben kapott Ikonosztázt. 
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK 
 

DANTON MKKE Közhasznú tevékenysége 2011. évi gazdasági értékelése: 
 
2011. évben végzett tevékenységeink célszerinti közhasznú tevékenységek voltak. Vállalkozási 
tevékenységet nem folytattunk. 
Támogatást jogi személyektől és magánszemélyektől 21.026.166,-Ft összegben kaptunk. A célszerinti 
tevékenységeink bevétele 2.837.000,-Ft, egyéb bevételeink összege 236,- 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 24.888.713,-Ft értékben. 
Bankszámla egyenlegünk év végén 1.621,- Ft volt. 
Vagyoncsökkenés összege 1.060.000,-Ft volt. Ezen belül a pénzeszközök értéke, 1.060.000,-Ft-tal 
csökkent. 
Ennek megfelelően az előző évi 1.112.000 Ft-ról 52.000 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. 
 
Szolnok, 2012.05.18. 
          Sülyi Károly 
               elnök 

 
 

Kamasztanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület 
Közhasznú tevékenysége 2011. évi gazdasági értékelése: 

 
2011. évben végzett tevékenységeink célszerinti közhasznú tevékenységek voltak. 
Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. 
Támogatást jogi személyektől és magánszemélyektől 30.874.522,-Ft összegben kaptunk. 
Egyéb bevételeink összege 17.207,-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 30.774.756,-Ft értékben. 
Bankszámla egyenlegünk év végén 949.936,-Ft volt. 
Vagyoncsökkenés összege 2.217.000,-Ft volt. Ezen belül a tárgyi eszközöké 1.134.000,-Ft-tal 
csökkent, a követelések értéke 81.000,- Ft-tal növekedett, a pénzeszközök értéke, pedig 
1.164.000,-Ft-tal csökkent. 
Egyesületünk tevékenységével, feladatainak egyre magasabb szintű ellátásával /mennyiségi és 
minőségi változás / hozzájárult a szociális és egészségügyi programok teljes körű 
megvalósításához. 
 
Szolnok, 2012. 04. 23. 
         Tóth Ferencné 
               elnök 
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Civil Regionális Társulás  
Közhasznú tevékenysége 2011. évi gazdasági értékelése: 

 

2011. évben végzett tevékenységeink célszerinti közhasznú tevékenységek voltak. 
Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. 
Támogatást jogi személyektől és magánszemélyektől 9.185.580,-Ft összegben kaptunk. 
Célszerinti tevékenység bevételeinek összege 1.627.455,- Ft. Egyéb bevételeink összege 
227.184,-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 8.097.833,- Ft értékben. 
Bankszámla egyenlegünk év végén 864.510,- Ft volt. 
Vagyonnövekedés összege 682.000,-Ft volt. Ezen belül a tárgyi eszközöké 55.000,-Ft-tal 
csökkent, a követelések értéke 0,- -Ft,  a pénzeszközök értéke, pedig 737.000,-Ft-tal 
növekedett. 
Ennek megfelelően az előző évi 1.669.000 Ft-ról 2.351.000 Ft-ra növekedett a saját tőke 
értéke. 
Társulásunk tevékenységével, feladatainak egyre magasabb szintű ellátásával /mennyiségi és 
minőségi változás / hozzájárult a szociális és egészségügyi programok teljes körű 
megvalósításához. 
 
Szolnok, 2012. 05. 13. 
         Tóth Ferenc 
               elnök 
 

 
 

Újszász 2000 Alapítvány 
Közhasznú tevékenysége 2011. évi gazdasági értékelése: 

 
2011. évben végzett tevékenységeink célszerinti közhasznú tevékenységek voltak. 
Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk.  
Egyéb bevételeink összege 166.365,- Ft volt. 
A támogatások cél szerinti felhasználása a tárgyévben megtörtént. 
Tartós adományozásra szerződés nem történt.  
Közhasznú tevékenységeink kiadásait egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások és egyéb 
költségek képezték 83.900,-Ft értékben. 
Bankszámla egyenlegünk év végén 322.981,-Ft volt.  
Vagyonnövekedés összege 82.465,- Ft volt. A pénzeszközök értéke 82.000,- Ft-tal 
növekedett. 
Ennek megfelelően az előző évi 332.000 Ft-ról 414.000,-Ft-ra növekedett a saját tőke értéke. 
Alapítványunk tevékenységével, feladatainak egyre magasabb szintű ellátásával /mennyiségi 
és minőségi változás/ hozzájárult a programok teljes körű megvalósításához. 
 
Újszász, 2012. 05. 03. 
 
  Kaló Istvánné 
 elnök 
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Térinformatika az Önkormányzatokért Alapítvány  
Közhasznú tevékenysége 2011. évi gazdasági értékelése: 

 

2011. évben végzett tevékenységeink célszerinti közhasznú tevékenységek voltak. 
Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. 
Támogatást jogi személyektől és magánszemélyektől 4.310.936,-Ft összegben kaptunk. 
Egyéb bevételeink összege 1.528.801,-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 5.846.650,- Ft értékben. 
Bankszámla egyenlegünk év végén 16.407,- Ft volt. 
Vagyoncsökkenés összege 7.000,-Ft volt. Ezen belül a tárgyi eszközöké 0,- Ft, a követelések 
értéke 0,- Ft,  a pénzeszközök értéke, pedig 7.000,-Ft-tal csökkent. 
Ennek megfelelően az előző évi 111.000 Ft-ról 104.000 Ft-ra csökkent a saját tőke értéke. 
 
Alapítványunk tevékenységével, feladatainak egyre magasabb szintű ellátásával /mennyiségi 
és minőségi változás / hozzájárult a szociális és egészségügyi programok teljes körű 
megvalósításához. 
 
Szolnok, 2012. 05. 13.     Tóth Ferenc 
              Elnök 

 
Bizalom Mentálhigiénés Egyesület Adószám: 19219323-1-16 

2011. évi Közhasznúsági jelentése 
 

Az Egyesület a 2011. évben az alábbi források felhasználásával gazdálkodott: 
Megnevezés 2010. év 2011. év változás % változás Ft 
Támogatások     
Közp. ktsgvetésből 2052 1126    54,9   -926 
Egyéb forrásból 1000 1060   106      60 
Pályázati úton nyert támogatás 1250    350    28   -900 
Közhasznú tev. árbevétele     0      0   
Tagdíjbevétel      42       30      71    -12 
1 %      62     112     180,6       50 
Egyéb    131         64       48,8     -67 
Közhasznú tev. bev. összesen 4537   2742       60,4   -1795 
Vállaltozási tev. bevétele    0      0       0        0 

 
A mérleg szerinti eredmény -554 eFt, szemben a 2010. évi 426 eFt-tal. 
Egyesületünk tevékenységével, feladatainak egyre magasabb szintű ellátásával lehetőséget 
nyújtott a térségünkben bajba jutott emberek lelki egészségének megóvásához, az 
öngyilkosság megelőzéséhez, a mentálhigiénés kultúra terjesztéséhez. 
A közhasznúsági jelentést a szervezet közgyűlése 2012. április 27-én elfogadta. 
Szolnok, 2012. május 31. 
 
                                                                         Egedi Ilona 
                                                                              elnök 

 
 



 

Civil ForrásCivil ForrásCivil ForrásCivil Forrás     6. évfolyam /8. szám             24 

 

 

 
 
 
 
 

Köszönjük az eddig beküldött írásokat és fotókat. 
 

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

 
 

A következő szám lapzártája: 2012. október 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 
 
 

 


