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Civil Forrás 2017. MÁRCIUS 
11. évfolyam 3. szám 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum ingyenes hírlevele 

TARTALOMJEGYZÉK—ÍZELÍTŐ A MÁRCIUSI SZÁMBÓL 
 
2. oldal  Ünnepi nyitva tartás 
3. oldal  JNSZ Megyei Civil Információs Centrum cím átadása 
4. oldal  NEA pályázatok módosítása és elszámolása  
7. oldal  SZJA 1% GYŰJTÉSE 
11. oldal  ÚJ SZOLGÁLTATÁSSAL BŐVÜLT A JNSZ MEGYEI CIC 
19. oldal  Civil Információs Centrum pályázatfigyelője 

Tisztelt Civil Forrás Olvasó! 

Az 1848-49-es szabadságharc Magyarország újkori tör-
ténetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti 
identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a 
polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a 
nemzeti mitológia részévé vált. A végső lökést a refor-
mok ügyében végül 1848. március 15-e jelentette. A 
bécsi forradalom hírére a pesti fiatalok a cselekvés út-
jára léptek. Szolnokon is emlékezzünk méltóan március 
15-re, látogassanak ki minél többen Szolnok Város 
március 15-i programjaira.  

Örömmel tudatjuk minden kedves Partnerünkkel, hogy 
a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat részé-
re az Emberi Erőforrások Minisztériumában Dr. Rétvári 
Bence parlamenti államtitkár úr, és Soltész Miklós ál-

lamtitkár úr átnyújtotta a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei Civil Információs Centrum címbirtokosi oklevelet, 
valamint a Szakmai Együttműködési Megállapodást. 
A civil szervezetek életében a NEA -16 -M-SZ pályázati 
programok módosításával és elszámolásával kapcsola-
tosan ebben az évben utoljára tartunk tájékoztató elő-
adást, kérjük figyeljék felhívásainkat. Minden regiszt-
rált civil szervezetünk részére új - komplett rendez-
vényszervezés és catering- szolgáltatással bővítjük kí-
nálatunkat, a részleteket a hírlevélben olvashatja. 

Jó munkát és szép tavaszt kívánunk minden egyes  
partnerünknek! 

Molnár Beáta, elnök  
CONTACT MKSZ 

http://www.contactmksz.hu/kezdolap 

Egyszer régen élt egy bölcs és boldog király. Egy bánata 
volt csupán: hogy nem születtek gyermekei. Sokat tör-
te a fejét, hogyan segíthetne magán, míg egyszer re-
mek ötlete támadt:"Kiválasztom az ország legbecsüle-
tesebb gyermekét és örökbe fogadom." - Aki ezekből a 
magvakból a legszebb virágokat neveli, azt fiammá 
vagy lányommá fogadom! 
Szon is szorgalmasan öntözte a magvakat, de hiába 
teltek a hetek, bizony semmi eredmény nem mutatko-
zott. Hamarosan felvirradt a nap, amikor a királynak 
meg kellett tekintenie a virágokat. A király sorra elha-
ladt előttük, de bizony egy szikrányi öröm se látszott az 
arcán. Az egyik ház előtt azonban megpillantotta a pi-
tyergő Szont.- Hát te meg mit állsz itt ilyen búsan ezzel 
az üres virágcseréppel? - kérdezte tőle. Szon hüppögve 

mesélte el, hogyan ültette el a magvakat, hogyan ön-
tözte, gondozta, de azok mégsem indultak fejlődésnek. 
A király ennek hallatára karjába kapta Szont, és boldo-
gan kiáltotta:- Ez az én becsületes kisfiam! Az emberek 
értetlenül nézték, mi történi. 
- Miért fogadod örökbe ezt a fiút az üres virágcserép-
pel? A király ekkor így szólt:- Minden virágmag, amit a 
gyermekeknek kiosztottam, főtt mag volt. Egy sem csí-
rázhatott ki közülük pedig, akik a pompás virágokat 
szorongatták, igencsak elszégyellték magukat hiszen 
valamennyien más magvakat ültettek el. Az emberek 
erre helyeslően bólogattak, a gyermekek pedig, akik a 
pompás virágokat szorongatták, igencsak elszégyellték 
magukat hiszen valamennyien más magvakat ültettek 
el. 

E havi tanulságos történet: A kisfiú meg az üres virágcserép  

http://www.contactmksz.hu/kezdolap


 

2 

 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Civil Információs Centrum  

és Önkéntes Centrum  

2017. március 15.-én (szerdán), 

nemzeti ünnepnap miatt  

ZÁRVA TART!  
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Átadásra kerültek a Civil Információs Centrumok Szakmai  

Együttműködési Megállapodásai 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Tükörtermében 2017. február 28-án 11:00 és 12:00 óra között ün-

nepélyes keretek között átadásra kerültek a Civil Információs Centrum címet elnyerő civil szervezetek számá-

ra a címbirtokosi oklevelek és a Szakmai Együttműködési Megállapodások. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Civil Információs Centrumot a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat elnöke, dr. Molnár Beáta 

képviselte. Az ünnepségen Dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár úr hangsúlyozta, hogy a Civil Információs 

Centrum címbirtokos szervezetek nyilvános pályázaton kerültek kiválasztásra, amelyek a 2017. illetve 2019. 

közötti időszakban „egy jól bevált rendszer folytatásának lehetnek a részesei", tájékoztatással és rendezvé-

nyekkel segíthetik a civil szféra erősödését, fejlődését. Szólt arról továbbá, hogy a feladatok ellátásához a 

Kormány idén bővülő keretösszeggel, azaz 315 millió forinttal támogatja a Civil Információs Centrumok mun-

káját.  

Soltész Miklós államtitkár úr hangsúlyozta, hogy a civil szervezetek munkája megsokszorozza a támogatás-

ként nyújtott forrásokat. Kiemelte a Civil Információs Centrumok határon túli tevékenységét is, amely az el-

múlt évek során mind hangsúlyosabban jelent meg a pályázati felhívásokban. Továbbá köszönetet mondott a 

jogszabályváltozásokhoz nyújtott támogatásért, amelynek köszönhetően a kormányzat és a minisztérium 

figyelembe tudja venni a jogos kérelmeket és észrevételeket. A beszédek után Dr. Rétvári Bence parlamenti 

államtitkár úr, illetve Soltész Miklós államtitkár úr átnyújtották a Civil Információs Centrumok képviselőinek a 

címbirtokosi okleveleket, valamint a Szakmai Együttműködési Megállapodásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Civil Információs Centrumok címbirtokosainak ezúton is sok sikert kívánunk így a Jász-Nagykun-

Szolnok megyei Civil Információs Centrumnak is ! 

Forrás és további információ ITT: http://bit.ly/2mDMSkL 

http://bit.ly/2mDMSkL
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NEA pályázatok módosítása és elszámolása  

2017.február 

21.-én került 

sor a 2016. évi 

Nemzeti 

Együttműkö-

dési Alap 

(NEA) pályáza-

tok módosítá-

sáról és elszá-

molásáról szóló tájékoztatóra.  

A rendezvényen a CONTACT MKSZ elnökhelyettese, 

és szakmai vezetője Mészáros Ágota köszöntötte a 

megjelenteket, és előadásában a tavalyi NEA műkö-

dési és szakmai pályázatokat érintő releváns informá-

ciókat osztott meg a civilekkel.  

A prezentáció a korábbi tapasztalatok, illetve az út-

mutató alapján lett összeállítva. A szakmai és pénz-

ügyi beszámolókat az Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszerben (EPER) Beadott pályá-

zatok/ Beszámoló beadása/ Új beszámoló fülön kell 

beadni. A kedvezményezettnek a honlap nyitóoldalán 

kell közzétennie a támogató logóit, a támogatott fela-

dat kivitelezése során a média megjelenéseknél, ren-

dezvényeken, kiadványokon. Az ezekkel kapcsolatos 

reklám és PR anyagokon köteles a Támogató, a NEA 

és az Alapkezelő teljes nevének, hivatalos grafikai 

logójának, valamint a támogatás tényének feltünte-

tésére. A támogatásból el nem számolható költségek 

az útmutató 8. oldalán olvashatók, többek között: 

beruházási– felújítási kiadások, adók, jogkövetkezmé-

nyek, egyes személyi jellegű kifizetések. Amennyiben 

eltérés van a költségtervben, és módosítási kérelem 

benyújtása nélküli az eltérés: akkor lefelé KORLÁT-

LAN MÉRTÉKBEN ELTÉRHET A KÖLTSÉGVETÉSTŐL 

 

 

 

 ABBAN AZ ESETBEN HA a fennmaradó összegről le-

mond és önkéntesen visszafizeti azt. A pályázati ki-

írásban meghatározott korlátok NEM sérülhetnek! Az 

előadó felhívta a figyelmet, hogy az EPER-ben rögzí-

teni kell valamennyi, a támogatás terhére elszámolt 

költséget igazoló számviteli bizonylatát és a pénzügyi 

teljesítést igazoló bizonylat adatait.  

Segítség az elszámoláshoz: 

 A szervezet könyvelésében elkülönített nyil-

vántartást kell vezetni. 

 AZ EPER-ben legutoljára jóváhagyott költség-

vetés áttekintése. A költségvetésből kiindulva 

kell összeállítani a pénzügyi elszámolást. 

 Ha összegyűltek a megfelelő számviteli bi-

zonylatok, társítsuk hozzájuk a pénzügyi telje-

sítést igazoló bizonylatokat. 

 A számlaösszesítőket kinyomtathatjuk, hogy 

ellenőrizzük az elvégzett munkát. 

 Ha minden rendben, CSAK akkor véglegesít-

sük a beszámolót. 

 Az ellenőrző listát célszerű használni, ami az 

útmutató 53-54. oldalán olvasható. 

 

A témában ebben az évben utoljára tartunk tájékoz-

tatót, figyeljék felhívásunkat! Pályázati és forráste-

remtési tanácsadásra időpont az 56/221-882 –es 

telefonszámon, illetve az info@contactmksz.hu  

e-mail címen kérhető. 

A rendezvényről készült képek megtekinthetők ITT: 

http://contactmksz.hu/kepgaleria-partnersegi-

informacios-rendezvenyek/ 

Civil Információs Centrum 

mailto:info@contactmksz.hu
http://contactmksz.hu/kepgaleria-partnersegi-informacios-rendezvenyek/
http://contactmksz.hu/kepgaleria-partnersegi-informacios-rendezvenyek/
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CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat NEA működési és  

szakmai pályázatainak megvalósítása 

A NEA-16-M-0034 számú pályázatunk megvalósítását 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erő-

forrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Együttműködé-

si Alap támogatta. Köszönjük támogatásukat!  

Egyesületünk 2016. évben is elnyerte a Jász-Nagykun-

Szolnok megyei Civil Információs Centrum címet, a 

címet az Emberi Erőforrások Minisztériuma adomá-

nyozza 18 megyei és 1 fővárosi civil szervezetnek.  

Magyarországon 

a Civil Informáci-

ós Centrumok 

megyei rend-

szerben működ-

nek. Azok a ki-

emelten jól mű-

ködő civil szer-

vezetek, akik ezt 

a címet elnyerik, azok az egyes megyéken belül segí-

tik a civil szervezetek szakmai és infrastrukturális 

munkáját pályázati kérdésekben, jogi kérdésekben, 

és a címhez hozzárendelt kötelező tanácsadásokon 

keresztül. Kiemelten fontos cél a Civil Információs 

Centrumok számára a magyarlakta, határon túli 

megyékkel való kapcsolattartás, és a közfoglalkoz-

tatásban nyújtott tanácsadói, lebonyolítási szerep.  

Szervezetünkhöz közel 650 civil szervezet van bere-

gisztrálva, akik napi szinten veszik igénybe szolgálta-

tásainkat. A pályázati forrás kis részét az Egyesüle-

tünk által üzemeltetett Jász- Nagykun- Szolnok Me-

gyei Civil Információs Centrum - Civil Ház telefonkölt-

ségére, valamint a ház bérleti díjára és riasztórend-

szerének havi díj költségére fordítottuk.  

Egyesületünk 2016 augusztusa óta üzemelteti a Szol-

noki Élelmiszerbankot, amely naponta 500 rászoruló 

család számára nyújt napi élelmiszer adományt egy 

angol élelmiszerlánc jóvoltából. A napi adminisztráció 

ellátására 1 fő munkavállaló 4 órás bérköltségére 

fordítottuk a működési költségek jelentős részét.  

Egyesületünk 2010 év óta működteti a Jász- Nagykun 

–Szolnok megyei Önkéntes Centrumot, mellyel  

 

 

 

hozzájárulunk, 

hogy a közért 

való aktív cselek-

vés és az önkén-

tes szerepválla-

lás általánosan 

elfogadott érték-

ké váljon, mert e 

nélkül a társadalmi tőke nem tud kellőképpen meg-

erősödni. Több mint 200 civil szervezettel és Jász-

Nagykun-Szolnok megye Önkormányzataival, mint 

fogadó szervezettel és 3000 fő  

önkéntessel állunk folyamatos kapcsolatban. A napi 

adminisztrációs feladatok ellátásához 1 fő munkavál-

laló 4 órás bérköltségére fordítottuk a működési költ-

ségek nagy részét. 

A NEA-16-SZ-0083 számú pályázatunk megvalósítását 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erő-

forrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Együttműködé-

si Alap támo-

gatta. Köszönjük 

támogatásukat!  

Egyesületünk 

2016 augusztusa 

óta üzemelteti a 

Szolnoki Élelmi-

szerbankot, 

mely naponta 500 rászoruló család számára nyújt 

napi élelmiszer adományt egy angol élelmiszerlánc 

jóvoltából. 1 fő élelmiszer-banki asszisztens munka-

vállaló 4 órában, aki tevékenyen segíti az élelmiszer-

banki koordinátor munkáját: rendszerezi és feldol-

gozza a beérkező élelmiszer adománykérelmeket, 

előkészíti az együttműködési megállapodásokat. Ez az 

élelmiszerbank működtetéséhez elengedhetetlen, 

ezért a szakmai költségek nagy részét a bérköltségére 

fordítottuk.  

Egyesületünk 2016 évben is elnyerte a Jász-Nagykun-

Szolnok megyei Civil Információs Centrum cím birto-

kosi címet.  
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CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 

Kiemelten fontos cél a 

Civil Információs Centru-

mok számára a magyar-

lakta, határon túli me-

gyékkel való kapcso-

lattartás, ezért 2016. 

évben megrendezésre 

került a III. Kárpát-

medencei Civil konferen-

cia. A konferencián, 

résztvevő határon túli 

vendégeink szállás költségének egy részét, valamint a 

konferencián részt vevő országokat jelképező asztali 

zászlókat számoltuk el a szakmai támogatásból.  

Egyesületünk úgy tudja a civil szervezetek részére 

szolgáltatásai nagy részét ingyenesen biztosítani, ha a 

2020 pályázati ciklusban pályázatokat nyújt be, a pá-

lyáztatásban azonban előírás a minősített elektroni-

kus aláírás. Az elektronikus aláírás használatához 

többfajta szolgáltatásra és eszközre van szüksége: 

kártyára, kártyaolvasóra, tanúsítványra, aláíró prog-

ramra, időbélyegző szolgáltatásra, ez biztosítva lett a 

szakmai pályázaton elnyert támogatás egy részéből.  

Egyesületünk 2010 év óta működteti a Jász- Nagykun 

–Szolnok megyei Önkéntes Centrumot, mellyel hoz-

zájárulunk, hogy a közért való aktív cselekvés és az 

önkéntes szerepvállalás általánosan elfogadott érték-

ké váljon, mert e nélkül a társadalmi tőke nem tud 

kellőképpen megerősödni. Több mint 200 civil szer-

vezettel és Jász-Nagykun-Szolnok megye Önkormány-

zataival, mint fogadó szervezettel és 3000 fő önkén-

tessel állunk napi szintű kapcsolatban. Az önkéntesek 

és a szervezetek képzéséhez szükségünk van 1 fő 

szakemberre vállalkozói jogviszonyban, akinek a vál-

lalkozói díját fedeztük a szakmai támogatásból.  

Fotó és szöveg: CONTACT Mentálhigiénés  

Konzultációs Szolgálat 
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Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek  

a személyi jövedelemadó 1 százalékából? 2017.  

A személyi jövedelemadóról szóló tör-

vény szerint (A személyi jövedelem-

adóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 45. § ), külön 

törvényben (A személyi jövedelemadó meghatáro-

zott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasz-

nálásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény. 

(továbbiakban: Szftv.) meghatározott módon és felté-

telekkel minden adófizetőnek minden évben lehető-

sége van arra, hogy az összevont adóalapjának a ked-

vezmények levonása után ténylegesen megfizetett 

adójából 1-1 százalékot az általa meghatározott egy-

egy kedvezményezett javára juttasson.  

Kedvezményezettet két csoportból lehet választani, 

de mindegyikből csak egyet-egyet, azaz sem az egyik, 

sem a másik 1 százalék nem osztható meg, de nem is 

vonható össze.  

1. A kedvezményezettek egyik csoportját egyesü-

letek, alapítványok, közalapítványok, színhá-

zak, múzeumok, felsőoktatási intézmények és 

más, a törvény által egyedileg felsorolt szerve-

zetek alkotják. 

Ide tartoznak:  

 az egyesületek (Az egyesülési jogról, a köz-

hasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény (továbbiakban Civil. tv.) szerinti 

egyesület) (kivéve ebből a pártokat, a biztosító 

egyesületeket, továbbá a munkaadói és a mun-

kavállalói érdekképviseleteket), ha bírósági 

nyilvántartásba vételük a 2015. év előtt már 

jogerőre emelkedett,  

 2015. év előtt bíróság által nyilvántartásba vett 

alapítványok, közalapítványok, feltéve, hogy a 

székhelyük belföldön van és nyilatkozatuk sze-

rint közhasznú tevékenységet folytatnak.  

Az egyesületek, alapítványok és közalapítványok 

akkor lehetnek kedvezményezettek, ha közvetlen 

politikai tevékenységet nem folytatnak, szervezetük 

pártoktól független és azoknak anyagi támogatást 

nem nyújtanak.  

Az egyesületek, alapítványok, közalapítványok ked-

vezményezhetősége szempontjából fontos, hogy mi-

lyen tevékenység minősül közhasznúnak. A Civil tv. 2. 

§ 20. pontja határozza meg a közhasznú tevékenység 

fogalmát, mely szerint közhasznú tevékenység min-

den olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban 

megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy 

közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és 

az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.  

A civil kedvezményezettek 2017-ben csak akkor ré-

szesülhetnek a szja 1%-os felajánlásokból, ha legké-

sőbb 2016. szeptember 30-ig regisztráltak az adóha-

tóságnál. Az érvényesen regisztrált civil szervezetek 

listája megtalálható a NAV honlapján az alábbi lin-

ken: http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/

regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_2017  

Annak a civil szervezetnek, amely részesülni kíván az 

1százalékos felajánlásokból és még nem regisztrált, 

2017. szeptember 30-ig kell regisztrációs kérelmet 

benyújtania az adóhatósághoz a 17EGYREG nyom-

tatványon.  

A civil kedvezményezett akkor használja fel a közcélú 

tevékenységének megfelelően az 1 százalékos össze-

get, ha 

  az alapítvány, közalapítvány, egyesület alapcél 

szerinti közhasznú tevékenysége megvalósítá-

sára fordítja,  

 illetve az 1. pontban felsorolt további szerveze-

tek a létesítő okiratukban és a rájuk vonatkozó 

külön jogszabályokban alaptevékenységként 

meghatározott közcélú, közérdekű, közhasznú 

tevékenység megvalósítására fordítják azt. 

Lényeges arra is ügyelni, hogy a kedvezményezett 

fenntartásával, működésével kapcsolatos költségként 

elszámolható összeg együttesen sem haladhatja meg 

a felhasználás évében felhasznált összeg 25 százalé-

kát, de legfeljebb a 25 millió forintot  

Működési költségként a következők vehetők figye-

lembe: a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény  

 79. §-a szerinti személyi jellegű ráfordítások,  

 - 83. § (3) bekezdése szerinti fizetendő kama-

tok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi 

műveletek egyéb ráfordításai,  

http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_2017
http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_2017
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b) székhely, működési hely - kivéve, ha az valamely 

alapító, tag, vezető tisztségviselő, alkalmazott vagy 

ezek hozzátartozója által bármely jogcímen lakás cél-

jára használt ingatlana is egyben - fenntartásával és 

működtetésével kapcsolatos költségek, így különösen 

az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhe-

lő közműdíjak,  

c) postaköltség, telefon- és internet szolgáltatás alap-

díja,  

d) - költségvetési szervek esetében - személyi és do-

logi juttatások  

 

A civil kedvezményezettnek a javára juttatott összeg 

cél szerinti felhasználásáról, vagy esetleges tartaléko-

lásáról a nyilvánosság előtt kell számot adnia. 2008. 

január 1-jétől hatályban lévő fontos szabály az, hogy 

a kedvezményezett a részére átutalt 1 százalékos ösz-

szeg felhasználására vonatkozó adatokat nem sajtó-

közlemény útján teszi közzé. Ehelyett a kedvezmé-

nyezett köteles a részére juttatott összeg felhasználá-

sára vonatkozó adatokat az átutalást követő második 

év május 31-ig (tehát a 2017-ben átutalt összeg ese-

tén 2019. május 31-éig) az állami adóhatóság részé-

re, elektronikus formában, tehát az Ügyfélkapun 

keresztül megküldeni. 2017. május 31-ig kell teljesí-

teni a 2015-ben átutalt összegről az elszámolási köte-

lezettséget a 15KOZ jelű nyomtatványon. A nyomtat-

vány letölthető a NAV honlapjáról. A kedvezménye-

zettet jogutód nélküli megszűnése esetén soron kívü-

li, jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutó-

dot a jogelődre vonatkozó tartalmú és határidejű be-

számolási kötelezettség terheli (17MKOZ jelű nyom-

tatványon).  

A közleményben szerepelnie kell az 1 százalékos ösz-

szeg felhasználására vonatkozó adatoknak, ezen belül 

a cél szerinti és működési költségeknek külön-külön 

és összegszerűen is. Szintén szerepelnie kell a felaján-

lott összeg esetleges – legfeljebb az átutalást követő 

második év végéig terjedő – tartalékolására vonatko-

zó információknak is. 2017-től a köztartozásra átve-

zetett összeget is fel kell tüntetni a beszámolóban. A 

közlemény végén nagyobb terjedelmű szabadon gé-

pelhető rész található, melyben az 1 százalékos ösz-

szeg felhasználására vonatkozó részletes információk 

tüntetendőek fel.  

Az adóhatóság a közleményben szereplő adatokat 

átadja az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető 

miniszter részére, aki az adatokat minisztériuma hon-

lapján közzéteszi. Ezen túl azon szervezetek, amelyek 

saját internetes felülettel rendelkeznek, a felhaszná-

lást követő év május 31-ig kötelesek a közleményt 

ezen a felületen is közzétenni azzal, hogy a közle-

ményt 1 évig nem lehet onnan eltávolítani. 

Amennyiben a kedvezményezett a közleményre vo-

natkozó szabályoknak a) nem tett eleget, b) teljesíté-

se során számszakilag hibás adatot közölt, vagy nem 

az elszámolandó összeget szerepeltette, és az adóha-

tóság által az adatok javítására kitűzött határidőt el-

mulasztotta, vagy c) teljesítése során valótlan adatot 

közölt, az adóhatóság határozatával kizárja a határo-

zat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben 

tett felajánlásokból történő részesedésből.  

Nemzeti Adó- és VámhivataL 

Forrás és további információ ITT: 

http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/

regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_2017 

Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrumban a beregisztrált civil szervezetek részére  

pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadást nyújt többek között az SZJA 1%-ról is. 

A szolgáltatás a közelgő határidőre való tekintettel kizárólag előzetes időpont egyeztetéssel vehetők igénybe. 

Részvételi szándékát jelezze az 56/221-882 telefonszámon, az info@contactmksz.hu e-mail címen, illetve 

személyesen Szolnokon a Baross út 56. szám alatt.  

Megértésüket köszönjük! 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  

Civil Információs Centrum 

http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_2017
http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_2017
mailto:info@contactmksz.hu
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Európai információk Brüsszelből az EU-ból, a Szolnokiaknak  

 

Digitális kihívások a vidéki területeken: egy nagy kihívás 
 
Mára már mindennapi életünk részét képezik a „hírlevelek”, hálózatok, Facebook, Twitter és Google oldalak, 
okos telefonok, és más hasonló kommunikációs csatornák. A jövő szempontjából nagyon fontos a 
digitalizáció fejlesztése és annak elterjesztése. Ma már elengedhetetlen az ehhez való hozzáférés, és min-
denkinek biztosítani kell a kapcsolódási lehetőséget – legyen, éljen vagy dol-
gozzon bárhol. 
 
Ezt a nagy kihívást most azzal illusztráljuk, hogyan írnak ketten egy nagy vidé-
ki, európai határokon is átnyúló kezdeményezésről, melynek neve: A NAGY 
RÉGIÓ. Ebben benne foglaltatik, Luxemburg, Lotaringia, a Saar-vidék, a Rajna-
vidék-Pfalz és Vallónia. Egy példaértékű európai tér kialakítása felé mutat 
ezen határmenti régiók hálózatba kapcsolása. 
 
A területi különbségek csökkentése 
Roger Cayzelle – a Nagy Régió Intézet elnöke 
 
A Nagy Régió Intézet hosszú évek óta küzd, hogy ez a speciális terület, amely 
az Ardennektől a Moselle-i és rajnai szőlőkig, Luxemburgon és Lotaringián keresztül húzódik, a gazdasági, 
társadalmi és környezeti fejlődés helyszíne legyen. 
 
Az IGR*az összes területet szeretné fejleszteni, nem tagadja a nagy városok fontosságát sem a Nagy Régió 
határokon átnyúló konstrukciójában. Ez is magyarázza, hogy társultak a RED* egyesülethez, hogy közösen 
képviselhessék a vallon kormánynál a vidéki tematikát. 
 
A vidéki területekre nem lehet másodlagos területekként tekinteni. Inkább egy integrált, határokon átnyúló 
megközelítésbe kellene őket helyezni, melynek középpontjában a digitális fejlesztések állnak. 
Ennek keretében az IGR és a RED kijelölte a munka főbb tengelyeit. A digitális lehetőségekre összpontosítva 
mobilizálnák a Nagy Régiót, egy olyan határokon átnyúló felület létrehozásával, amely összegyűjtené az ösz-
szes szereplőt, az együttműködésre, a helyi igényekhez jobban alkalmazkodó fejlesztéseket kidolgozva. Az 
IGR és a RED azt is javasolja, hogy azt is el kell érni, hogy a helyi képviselők is jobban odafigyeljenek, amely 
határozottabb politikai fellépést eredményezne a digitalizáció területén. A szolgáltatók szerepe szintén kulcs-
fontosságú – erről is fogalmazott meg pontos javaslatokat a két szervezet. 

 
A jelenlegi válságnak fontos elemét képezik a 
Nagy Régió határmenti területein a területi 
különbségek. Ezek megszüntetése sürgető 
kényszer.  
 
Egy sokkal harmonikusabb fejlesztésre van 
szükség, amely minden területet magában 
foglal, és nem csak a szolidaritás miatt, ha-
nem azért is, mert ez a közpolitika központi 
kérdése is. A digitalizáció elterjesztése a vidé-
ki területeken egy nagy kihívás. 

 
 

Kép: A négy régió területe 
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A vidéki pólusok mozgatórugója: a digitalizáció 
Gérard Peltre a Vidékiség-Környezet-Fejlődés (RED) nemzetközi egyesület elnöke 
 
A gazdaság, a társadalmi és kulturális élet, a városokban ugyanúgy, mint vidéken attól éled fel és 
fejlődik, hogy hálózatokban zajlik a kommunikáció és a munka. Ezek az új együttműködési hálózatok 
teljes potenciáljukat felhasználják, ha szélessávú infrastruktúra segíti őket. 
A digitalizáció azonban nem csak infrastruktúra és teljesítmény kérdése. Szem előtt kell tartani azo-
kat a célokat is, amelyek a vidéki területek felszereltségének szintre hozására irányulnak: életszínvo-
nal javítása, vállalkozók betelepítése, körkörös, együttműködő és szolidárisabb gazdaságra való átté-
rés… A vidéki közösségek számára nemcsak a megfelelő életszínvonalat kell garantálni, hanem új 
lakók érdeklődését is fel kellene kelteni, hogy jöjjenek vidékre lakni és dolgozni, mert ez a terület a 
jövő letéteményese. 
 
Igen, az innováció valóságos a vidéki területeken, ahol új fejlődési területek alakulnak ki a 
digitalizáció következtében. Már a Leader megközelítést is ez jellemezte, mivel alulról jövő és rész-
vételen alapuló volt, megpecsételte a területi intelligencia. A Közösségvezérelt Helyi Fejlesztés 
(CLLD) szintén olyan eljárás, amelyet a digitalizáció az „okos vidéki területek” irányába visz – hogy 
egy olyan kifejezéshez kanyarodjak vissza, amelyet a RED már évek óta támogat. 
A vidéki területek, a maguk sokszínűségével, valós lehetőséget jelentenek a gazdasági, társadalmi és 
kulturális felvirágoztatáshoz, amelyet nem ismernek eléggé fel, és alábecsülnek. A vidéki területek a 
fejlesztés és innováció pólusai, amelyek a digitalizáció hatására még jobban integrálódnak a vidéki 
területek hálózatába. Ma nincsen eléggé elismerve a bennük rejlő potenciál, különösen európai 
szinten, pedig az Unió céljai között szerepel a város-vidék egyensúlya és a területi kohézió. 
Ebbe az irányba mutat a RED azon kezdeményezése is – együttműködésben a Régiók Bizottságával 
és más nemzeti, regionális és európai hatóságokkal – amelyben a Vidék Európai Agendájának létre-
hozására szólítanak fel, amely a 2020 utáni programozási időszakról szólna. Ugyanehhez illeszkedik 
az Európai Vidék Mozgalom (MER) felhívása egy az európai vidékről szóló Fehér Könyv létrehozásá-
ról. 
 
A jelenlegi európai programozási időszak félidős értékelése is jó alkalom arra, hogy új irányokat ad-
junk a politikáknak, programoknak, amelyek jobban figyelembe veszik a vidéket: jó jel, hogy kötele-
zettséget vállaltak a vidék nagyobb teljesítményű és kiterjedtebb digitális ellátottságáért. 
A vidékbe, a vidékért befektetni azt jelenti, hogy abba a területbe fektetünk, amely a megoldásokat 
hordozza a társadalom egészének problémáira – mindezt pedig a digitalizációnak kell kísérnie. 
 
* IGR (Institut de la Grande Région) - Nagy Régió Intézet 
* RED (Ruralité-Environnement-Développement) – Vidékiség-Környezet-Fejlődés  
 

Brüsszelből Jelenti: Jean-Claude GAULLET-CEDIP, Belgium a szolnoki Agraria-APURE  
partnere. 

FIGYELEM! 

2017-ben a tavaszi óraátállítás március 26-án, vasárnap lesz, amikor 

is hajnali 2 óráról 3-ra kell átállítani az órákat! 
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ÚJ SZOLGÁLTATÁSSAL BŐVÜLT A JNSZ MEGYEI CIC 
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Magyar Gulyás Gasztro- Turisztikai Egyesület 

Kedves Hűséges Olvasóim!  

Nagy megtiszteltetés ne-

kem, hogy így tavasz kezde-

tén én írhatok a tavaszról, és 

adhatok tanácsot a civilek-

nek hogyan készüljenek a jó 

idő eljövetelére. Természe-

tes én szigorúan a konyhai 

felkészülésre gondolok, na 

meg a szabadtéri ételkészítésre. Mert bizony már 

nagyon nyakunkon van a szabadtéri főzési szezon. Az 

evés, ivásban rejlő közösségi összetartó erő. Na meg 

természetesen nyílik a természet. A fiatalok szerel-

mesek lesznek, beindulnak a fajfenntartó hormonok. 

Virágoznak a fák,bújnak elő a földből a zöldség növé-

nyek,fűszer növények,lehet bátran használni.  

Megjelenik a természet dísze a virágok, amelyek fel 

lehet használni a konyhában. Ha hiszik ha nem a leg-

többet használt virág a rózsa,napraforgó virág, bodza 

virág, akác virág. Jó helyen van a medvehagyma is. 

Egyre népszerűbb a virágokkal való főzés. Természe-

tesen két funkciója van. Nagyon szépen lehet díszíte-

ni, és egyik másiknak finom az íze is. Például a rózsa: 

rózsával kikevert vaj, rózsa mártás, rózsa szirommal 

sült csirkemell. Sok esetben művészi színvonalra 

emelik az ügyes kezű szakácsok a virágokkal való fő-

zést és tálalást.  

Tanácsolom bátran alkalmazzák a főzésnél, higgyék el 

nagy meglepetést tudnak okozni vele.  

Egy példa,Rizstorta tátikával.  

Hozzávalók: 0,50 kg rizs, 2 dkg só, 1 liter tej, 5 db to-

jás, 10 dkg vaníliás krémpor, 10 dkg kockacukor, 5 

dkg mazsola, 3 dkg vaníliás cukor,  

A mártáshoz: 15 dkg puncs pudingpor, 2 liter tej, 1/2 

dl rum, 1 marék ehető virág,10 dkg kristálycukor,5 

dkg vaníliás cukor.  

Elkészítése:Tojássárgáját a kockacukorral, a vaníliás 

cukorral,a sóval és a krémpor-

ral összekeverjük,majd hozzá-

adjuk a habnak felvert tojásfe-

hérjét és az áztatott mazsolát, 

és masszát készítünk. A masz-

szához a tejben kifőzött és már 

kihűlt rizst hozzáadjuk, és tor-

taformában helyezve 160 fokos sütőben sütjük majd 

kihűtjük. A puncs pudingport tejjel, vaníliás cukor-

ral,rummal,a virággal és a kristálycukorral mártás 

sűrűségűre készítjük. A tortát felszeleteljük, tejszín-

habbal díszítjük és a mártást mellé öntjük .  

Jó étvágyat kíván Csányi Sanyi ! 

Sziluett Művészeti és Alkotói Egyesület 

A Sziluett Művészeti és Alkotó Egyesület és a  
Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú  
Egyesület (SZefiSz) szervezésében Verstoborzó 
Tehetségkutató felolvasóest lesz 2017. március 
17.-én pénteken 17 órától. A rendezvény  
helyszíne Szolnokon a Batthyány u. 8. szám alatt 
lesz.  
Meghívott vendégek: 
 Hajdrik József, kortárs író/költő 
 Szabó Kata, előadóművész 
 SZÓFIA Irodalmi Kör 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
 

Fotó és szöveg: Kari Erzsébet 
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Kérünk minden szervezetet, amennyiben változás  történt a 

szervezet  

e-mail címében, telefonszámában, bejegyzett címében, honlapja  

címében, vagy a nevében azt nekünk az  

info@contactmksz.hu e-mail címen jelezze! Az elavult e-mail címekkel 

rendelkező szervezetek nem kapják meg a hírlevelet,  

illetve nem értesülnek az aktualitásokról! 

Köszönettel:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  

Civil Információs Centrum 

ÁGOTA Alapítvány 

Januári beszámoló: 

Az ÁGOTA Ala-

pítvány játszó-

házában, január-

ban is színes 

programokkal 

várta a gyerme-

keket. A rendszeres programjaik továbbra is aktívan 

megvalósultak, ilyen volt a csocsó, léghoki és ping-

pong, illetve a társasjáték partik, a tanoda program, 

ahol egyre több 

iskolást korrepe-

tálnak különbö-

ző tantárgyak-

ból.  

A januárt egy 

nagyon izgalmas 

vetélkedővel 

kezdték a Maradj talpon! társasjáték elevenedett 

meg a játszóházban.  

A rendszeres kézműves foglalkozások ez alkalommal 

sem maradtak el. Első alkalommal mobiltelefon dí-

szeket készítettek, a következő alkalommal szoba 

szélcsengőket kreáltak a gyerekekkel, de a januári 

kézművesek alkalmával szobadekorációt is volt lehe-

tőségük készíteni a gyerekeknek.  

Januárban a tiniszórakozó estet megspékelték egy kis 

karakoke partyval ami nagy sikert aratott.  

A tiniszorakozóesten 50 gyerek vett részt. Reméljük a 

következő alkalommal is hasonló lesz a látogatottsá-

ga a tini estnek :) A gyerek zumba egyre népszerűbb 

ami nagy öröm számukra hiszen egyik fontos célkitű-

zésük a 2017-es évben hogy elősegítsék a gyermekek 

egészség fejlődését . 

Ebben a hónap sok közösség formáló játékot valósí-

tottak meg ilyen volt a Simon mondja és a Színkód 

verseny is. A 

korrepetálások 

nagyon népsze-

rűek. Jelenleg 

közel 20 gyerek-

nek biztosítunk 

ingyenes korre-

petálást a ját-

szóházunkban. 

Szerencsére a korrepetítorok száma is gyarapodott 

januárban. Jelenleg 12 korrepetítor segíti az ÁGOTA 

Tanoda programunkat.  

Forrás és további információ ITT: 

http://www.agotaalapitvany.hu 

FIGYELEM! 

mailto:info@contactmksz.hu
http://www.agotaalapitvany.hu
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület 

A tiszavárkonyi alkotóházért:  

Bizonyára értesült róla, hogy 

szomorú hírrel kezdődött az 

év a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Népművészeti Egye-

sület tagjainak, ugyanis szil-

veszter éjjelén leégett Tisza-

várkonyban, festői környe-

zetben található népművé-

szeti alkotóházuk, mely közel három évtizeden át a 

hagyományápolás, népművészeti értékek átadásá-

nak, és a gondtalan kikapcsolódás helyszíne volt.  

Az Alföld, a megye nagy múltú kultúrájának és nép-

művészeti értékeinek ápolása, a hagyományok eleve-

nen tartása az egyesület tagjainak küldetése, legfon-

tosabb feladata. A mai alkotók keze nyomán tovább-

élnek az évszázados mesteri formák, a remek és 

„beszédes” motívumok. A hímzők, fafaragók, fazeka-

sok, kovácsok, szövők, takácsok nemzedékről nemze-

dékre hagyományozták az ősi mesterségeket, a szak-

ma fortélyait, és a tárgyalkotó népművészet pótolha-

tatlan hangulatú elemeit. Ezeket a feledésbe merülő 

ősi kézműves mesterségek továbbadásának kiemelt 

helyszíne volt a tiszavárkonyi alkotóház.  

Sok százan vitték közel 30 éven keresztül magukkal a 

népi kézműves foglalkozások, játszóházak, gyermek- 

és ifjúsági táborok, felnőtt események színes emléke-

it. Mindez most a tűz martalékává vált.  

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŰVÉSZETI 

EGYESÜLET rendkívüli közgyűlése 2017. január 14-én 

úgy döntött, hogy építsük fel újra a tiszavárkonyi nép-

művészeti alkotóházat! Az alkotóház újraépítésért az 

egyesület adománygyűjtésbe kezd. 

Támogatást kérünk a megye lakosságától és vállalko-

zásoktól, vállalatoktól, intézményektől, mindazoktól, 

akik emlékeznek még az alkotóházban eltöltött órák-

ra, napokra, és azoktól, akik a jövőben szeretnék 

megismerni a népi kézművesség, a néphagyományok 

csodás világát bemutató alkotóházat és a benne majd 

újrainduló tevékenységeket.  

Kérem, hogy Ön is segítse, karolja fel ezt a kezdemé-

nyezést! Adja hírül ismerőseinek az adományozási 

lehetőséget, illetve erejéhez mérten támogassa az 

alkotóház újra felépítését.  

 A jogosult : JNSZ Megyei Népművészeti  

Egyesület TISZAVÁRKONY ALKOTÓHÁZ  

ÚJJÁÉPÍTÉSE  

 Bankszámlaszám: OTP Bank Zrt: 11745004-

21413926  

Kérem segítsen, hogy építhessünk!  

Köszönettel: Kenyeres Sándorné, elnök  

Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi  
és Kulturális Egyesülete 

Egészségügyi Kis akadémia Szolnokon: 

Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
és Kulturális Egyesülete, szolnoki MÁV Kórház és Ren-
delőintézet főorvosai, szakorvosai, eü. szak dolgozói 
az Aba-Novák Agóra Kulturális Központtal közösen az 
időskorúakat érintő ismeretterjesztő, egészség meg-
tartó, betegség megelőző, vagy konkrét betegségekre 
kitérő előadásokat tart, „Idősek egészségügyi kis aka-
démia“ címen, 17. éve. 

A helyszínen vérnyomás, vércukor, testzsír mérések-
kel, és tanácsadásokkal kezdődnek az előadások, me-
lyet a MÁV kórház szakdolgozói végeznek. A hagyo-
mányos előadás sorozat 2017. 02. 20.-án Dr. 
Cserenyecz Anita reumatológus szakorvos: A Derékfá-
jásról (a fájdalom okáról, megelőzéséről, kezeléséről) 

tartott közérthető 
előadást, melyre 
nagy volt az ér-
deklődés, 70 fő 
vett részt. Utána 
mint mindig a té-
mához kapcsolódó 
kérdések sokasá-
gát tették fel a 
jelenlévők: milyen a helyes testtartás, a derék kímélő 
mozgás? Az előadó átfogó részletes válaszait elége-
dettséggel nyugtázták a résztvevők. 

Fotó és szöveg: Deák Jánosné, elnök 



 

15 

A Tiszavárkonyért Kulturális Egyesület (TIKE) 2016. évi működéséről 

Egyesületünk 2016-ban rendszeresen tartott jógafog-

lalkozást a lakosság egészségének megőrzése, illetve 

javítása céljából. A program nyitott, azon bárki részt 

vehetett, vehet most is. A TIKE fizeti a terem bérleti 

díját. 

Vásároltunk 10 db tárgyalószéket, amely a Közösségi 

Színtérben került állandó elhelyezésre. Bár az ülőal-

kalmatosságok a TIKE tulajdonát képezik, azokat fo-

lyamatosan használhatja bárki, aki a Közösségi Szín-

térben valamilyen programot szervez, vagy azon részt 

vesz.  

Beszerzésre került egy HP 250 G4 laptop, amely Mic-

rosoft Windows 10 szoftverrel, továbbá egy HP 2800 

fejhallgatóval is ellátott. Ezek az eszközök segítik 

egyesületünk minden féle adminisztrációs munkáját. 

Honlapunkat folyamatosan üzemeltetjük. 

A 2016.05.28-án megrendezett Tiszavárkonyi Gyer-

meknap főszervezői: Tiszavárkony Község Önkor-

mányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nép-

művészeti Egyesület együttműködésével valósult 

meg, amelyet Egyesületünk támogatott:  

 

 

 

a TIKE biztosította a népszerű Kutyabemutatót, a Ku-

tyával Egy Mosolyért Alapítvány tagjai, önkéntesei 

és kutyái közreműködésével, és a színvonalas tánc 

műsort a szolnoki Magiszter Fényes Adolf Szolnoki 

Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium tehetsé-

ges növendékei szereplésével. 

Továbbá hozzájárultunk az Endre Király Általános 

Iskola 16 növendéke esetében a 2016.08.14-19. kö-

zött, Fonyódligeten megvalósult Erzsébet táborozási 

programjukhoz. Továbbá támogattuk Tiszavárkony 

Község Önkormányzatát 27 m3 tölgy fűrészáruval, 

amelyből Harangozó Márton tiszavárkonyi fafaragó 

csodaszép padokat varázsolt, amelyek a község több 

pontján kerültek elhelyezésre.  

A NEA-16-M-1195 számú pályázatunk megvalósítását 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erő-

forrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Együttműködé-

si Alap támogatta. 

Szöveg: Mészáros Ágota, TIKE elnökhelyettes 

SZOLDANCE Táncsport Egyesület 

A Szoldance TSE eddigi legsikeresebb Magyar  

Bajnoksága volt az idei! 

A Szoldance TSE 
eddigi legsikere-
sebb Magyar Baj-
noksága volt az 
idei! 
5 magyar bajnoki 
címnek 2 ezüstnek 
és 1 bronznak 
örülhettünk. 
Az eredmény az 

éremtáblázaton a 2017-es Magyar Bajnokságokon II. 

Helyre hozta a klubbunkat! 

Gyermek Standard MB 
Annus László – Bényi Hanna I. Hely 
Juhász Gábor – Kocsis Johanna II. Hely 
Gyermek Latin MB 
Annus László – Bényi Hanna I. Hely 

Juhász Gábor – Kocsis Johanna IV. Hely 
Gyermek 8tánc MB 
Annus László – Bényi Hanna I. Hely 
Juhász Gábor – Kocsis Johanna II. Hely 

Gyermek Standard MB 
Annus László – Bényi Hanna I. Hely 
Juhász Gábor – Kocsis Johanna II. Hely 
Gyermek Latin MB 
Annus László – Bényi Hanna I. Hely 
Juhász Gábor – Kocsis Johanna IV. Hely 
Gyermek 8tánc MB 
Annus László – Bényi Hanna I. Hely 
Juhász Gábor – Kocsis Johanna II. Hely 

Gratulálunk a párosoknak a  

szép eredményekhez!  

 

Forrás és további információ ITT: 

http://szoldancetse.hu/hirek/ 

http://szoldancetse.hu/hirek/
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Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi  

és Kulturális Egyesülete 

Szolnok városi nyugdíjas klubok farsangja: 

A Derűs órák, nyugdíjasok zenés, táncos délutánja farsangi mulatság jegyében telt az Aba-Novák Kulturális 

Központ aulájában. A kulturális központ immár 17. éve biztosítja a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok  

Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének ezt a lehetőséget. 

20 nyugdíjas klub képviseletében százan voltunk. A rendezvényünkön részt vett Szabó István alpolgármester 

és Szabó Lívia a Városi Idősügyi Tanács titkára. Deák Jánosné az egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, 

majd szólította farsangi felvonulásra a jelmezeseket. Klubtársainknak olyan jól választott jelmezeik voltak, 

hogy nem ismertük fel őket. Egymás után jöttek: Arab sejk, folyamatosan beszélt arabul, tudott arabul, segí-

tette őt a kezébe rejtett diktafon (Deák György Polgári klub). Bevonult a dáma nagy estélyiben, kecses lép-

tekkel (Bazsó Jánosné Baross klub). Ez után Zoli bohóc trampli járása, hatalmas cipője nagy derültséget kel-

tett (Terjéki Béláné Tisza Kertváros klub). Megérkezett a kéményseprő teljes felszerelésben (Csikós Imréné II. 

Rákóczi F. klub). Megnyugtatott mindnyájunkat Deák Jánosné, hogy „biztonságban vagyunk, vigyáz ránk“ a 

Terror Elhárító csoport egy tagja, aki félelmetes játék fegyverrel biztosította jó hangulatunkat (Menkó Mi-

hályné Szivárvány klub).  

Banyának ilyen fürgét ritkán lát az ember, aki táncol, verset mond (Fekete Andrásné Baross Klub) Meglepőd-

tünk mikor levették álarcukat. A műsor kezdetén Majoros Jánosné tárogatón játszott nagyon szépen, közkí-

vánatra még alkalmunk volt hallgatni kuruc nótákat a délután folyamán, a hangszer hangja betöltötte az au-

lát. Többen énekeltek is a muzsika hangjára. Csikós Imréné verset mondott, Deák György tangóharmonikán 

játszott mindnyájunk örömére. A farsangi mulatságon fellépő jelmezeseket, szereplőket kis ajándékkal jutal-

mazta az egyesület elnöke. 

Ez után elkezdődött a táncos mulatság. A tombola sorsolás sem maradhatott el. A polgármester és az alpol-

gármesterek ajándékai mellett kávé, tea, édesség, hasznos és praktikus tárgyak kerültek kisorsolásra. 

Fotó és szöveg: Blazsek Zsuzsanna 
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Bereczki Máté Gazdakör Közhasznú Társadalmi Szervezet 

 

Újabb rekord a Bereczki Máté Gazdakör Nemzetközi Borversenyén! 

 

Megrendeztük Szandaszőlősön az idei, huszonötödik nemzetközi borversenyt. 

Hoztak bormintát a gazdakör tagjai, a szandai borkészítők, a kárpátaljai, vajdasági és szlovákiai borászok. 

Minden idők legnagyobb, rekord mennyiségű borfelhozatala volt: 96 mintát kellett a bírálóknak megismerni, 

elbírálni.  

A borbírálók két csoportban bíráltak:  

 az egyik csoport a fehér, 

  a másik a vörös borokat. 

Kemény munka volt, de megérte. Az eredmény: 19 arany,19 ezüst, 27 bronz minősítés és 5 különdíj. 

Amíg zsűri dolgozott, a külföldi vendégeket megismertettük a Damjanich János Múzeum kiállításaival, a 

rákóczifalvi Macimúzeum gyűjteményével. 

Délután következett az eredményhirdetés, melyet feszült figyelemmel vártak a borverseny résztvevői. 

Miután kihirdettek az eredményt és átadták az okleveleket, serleget, kultúrműsor következett. Itt többek 

között táncbemutatót tartottak a Rusvai- fiúk, akik a TV-ben is eredményesen szerepeltek. 

A műsorok után ízletes vacsorát fogyasztottak vendégeink és tagjaink, amihez a saját termésű nedűk is meg-

felelő alapozást biztosítottak.  

Izgalmas percek teltek a hagyományos borárveréssel, majd a felajánlott tombolatárgyak kisorsolásával is. 

A jelenlévők az együtt töltött időt hasznosan kihasználva ismerkedtek, beszélgettek, barátkoztak. Jó volt látni 

az emberek felszabadult együttlétét, a borok kínálását büszkeséggel, kedvességgel, a jó munka eredményé-

nek bizonyságával. 

A jó hangulatú rendezvény táncolással fejeződött be és késő éjjel ért véget.  

 

Tudósított: Demény István 
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Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület 

HÁZASSÁG HETE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON 

Nagy örömmel 

fogadta a meghí-

vást a Török-

szentmiklósi Cu-

korbetegekért 

Egyesület a Ke-

resztyén Értelmi-

ségek Szövetsé-

gének helyi csoportjától az egy hetes programban 

való bekapcsolódásra. 

Igyekeztünk a rendezvény sikeres megvalósításához 

aktívan bekapcsolódni és részese lenni. Részt vettünk 

a sütemény készítő versenyben szép eredménnyel. 

Egyesületünket Bíró Ferencné, dr Gácsi Alajosné, 

Ladnai Ferencné Mák Andrásné  és Buzás Sándorné  

10 féle süteménnyel képviselte. 

Csöröge fánk 

készítésben ki-

emelkedő ered-

ményt értünk el 

az első és a har-

madik helyezést. 

Színvonalas kiál-

lításnak és érté-

kelésnek voltunk részesei. 

Női kerekasztal megbeszélés egy nagyon megható 

történeteket felszínre hozó bensőséges beszélgetés 

részese voltunk az Egerből Laskay Anna újságíró  

vezetésével. Házasság intézménye konferenciának 

háttér munkáit vállaltuk, kínáló falatkákat készí-

tettünk és az ebéd zavartalan lebonyolításában segí-

tettünk. Színvonalas előadásokat voltlehetőségünk 

meghallgatni, 

melyekből sok 

hasznos tanúsá-

got tudtunk le-

vonni. 

 

Testi lelki egés-

zség előadásban dr Boros László Kaliforniai Egyetem 

kutató orvosa előadását hallgattuk meg. Minden kér-

désünkre válaszadással volt segítségünkre.  

Majd a Római Katolikus Templomban a jubiláló há-

zaspárok megáldása kapcsán egyesületünkből Fehér 

Mihályt és Fehér Mihálynét 55 éves, Busai Józsefet  

és Busai Józsefnét 45 éves házassági évfordulójuk  

alakalmával köszönteni.  

A rendezvény első alkalommal került megrendezésre, 

úgy ítéljük meg, hogy elérte célját, tartalmas, színvo-

nalas programok zökkenőmentesen a résztvevők 

megelégedésével zajlott. 

Szívből gratulálunk a KÉSZ Csoport kezdeményezésé-

hez, sikeres prog-

ram megvalósítá-

sához és öröm 

számunkra, hogy 

ennek mi is aktív 

részesei le-

hettünk. 

További sikeres 

munkát kívánunk a hagyományok évenkénti megis-

mételésével jó egészségben. 

 

Ránk a jövőben is számíthatnak, mert tudjuk, hisszük 

és valljuk: „Együtt erősebbek vagyunk.!” 

Szöveg és fotó: Buzás Sándorné 
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A Civil Információs Centrum pályázatfigyelője 
Pályázati felhívás az ifjúsági közösségek tevékeny-

ségének támogatására 2017 

Magyarország határain kívül élő magyarság szülő-

földjén való boldogulásának, Magyarországgal való 

sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének 

előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának 

megerősítése az ifjúsági közösségek támogatása ál-

tal.  

Határidő: 2017.03.18.  

 

Pályázat tudományos könyvek (és szakfolyóiratok 

tematikus számai) kiadásának támogatására 

A reformáció 500 éves jubileumára készülve a Refor-

máció Emlékbizottság nevében az Emberi Erőforrás-

ok Minisztériuma tudományos könyvek (és szakfo-

lyóiratok tematikus számai) kiadásának támogatásá-

ra kiírt pályázatot hirdet.  

Határidő: 2017.03.31. 

 

Pályázat nonprofit sportesemények megvalósításá-
nak támogatására 

A sportesemények megvalósítása során figyelembe 

veendő prioritások, célok:önkéntesség a sportban; 

társadalmi befogadás a sport révén; nemek egyenlő-

sége a sportban; egészségvédő testmozgás;az euró-

pai sporthét megvalósítása. 

Határidő: 2017.04.06. 

 

Informatika a köz szolgálatában 2017 

Lehetőséget teremt a közt szolgáló szervezetek és az 

általuk fenntartott intézmények számára, számító-

gépparkjuk bővítésére, asztali számítógépeket tar-

talmazó számítógépes szolgáltatáscsomagok segítsé-

gével, illetve segíteni a meglévő elavult számítógé-

pek és operációs rendszerek korszerűre váltását. 

Pályázók köre: Közigazgatási, egészségügyi, oktatási, 

szociális/közösségi, egyházi/ vallási tevékenységet 

végző egyesület, alapítvány, vagy BÁRMILYEN NEM 

PROFITORIENTÁLT SZERVEZET. 

Határidő: 2017. 04.09. 

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése 

A felhívás célja, a Szociális törvényben és Gyermek-

védelmi törvényben nevesített szolgáltatások elér-

hetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken 

élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának 

megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és 

már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésé-

vel.  

Határidő: 2017.05.31. 

 

A lakossági fogyasztók bevonása a fenntartható 

energiafelhasználás biztosításába 

Keretösszeg:5 000 000 EUR  

Támogatási forma: Vissza nem térítendő  

Támogatási intenzitás: 100%  

Kedvezményezett: Kutatóközpont (kutatóhely, egye-

temi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és 

középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szerve-

zet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intéz-

mény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági tár-

saság (pl. szociális szövetkezet). 

Határidő: 2017. 06.07. 

 

Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása / 
GINOP-5.1.4-17  

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul 

tűzte ki a hátrányos helyzetű csoportok aktivizálását, 

a munkanélküliek és inaktívak munkába állását segí-

tő aktív intézkedések megerősítését, ösztönzését és 

támogatását, amely elengedhetetlen a munkaerő 

versenyképességéhez és a társadalmi és gazdasági 

változásokhoz való folyamatos alkalmazkodáshoz. 

Az intézkedés fő célja a hátrányos helyzetű emberek 

munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése  

tranzitfoglalkoztatási – foglalkozatással egybekötött 

képzési – programok segítségével.  

Határidő: 2017. 09.15. 

 

További pályázatok a Civil Információs Centrum  

honlapján: http://bit.ly/1N4D3Ct 

Civil Információs Centrum 

http://contactmksz.hu/palyazatok/palyazati-felhivas-az-ifjusagi-kozossegek-tevekenysegenek-tamogatasara-2017/
http://contactmksz.hu/palyazatok/palyazati-felhivas-az-ifjusagi-kozossegek-tevekenysegenek-tamogatasara-2017/
http://contactmksz.hu/palyazatok/palyazat-tudomanyos-konyvek-es-szakfolyoiratok-tematikus-szamai-kiadasanak-tamogatasara/
http://contactmksz.hu/palyazatok/palyazat-tudomanyos-konyvek-es-szakfolyoiratok-tematikus-szamai-kiadasanak-tamogatasara/
http://contactmksz.hu/palyazatok/palyazat-nonprofit-sportesemenyek-megvalositasanak-tamogatasara/
http://contactmksz.hu/palyazatok/palyazat-nonprofit-sportesemenyek-megvalositasanak-tamogatasara/
http://contactmksz.hu/palyazatok/informatika-a-koz-szolgalataban-2017/
http://contactmksz.hu/palyazatok/szocialis-alapszolgaltatasok-infrastrukturajanak-bovitese-fejlesztese/
http://contactmksz.hu/palyazatok/szocialis-alapszolgaltatasok-infrastrukturajanak-bovitese-fejlesztese/
http://bit.ly/1N4D3Ct
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Civil Állásbörze Portál hírei 
A JNSZ Megyei Civil Információs Centrum újabb elérhető szolgáltatásokkal bővült, amit a megyei civil szerve-
zetek és magánszemélyek vehetnek igénybe. 
Bevezettük a „Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek” és a 
„Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás” elnevezésű szolgáltatásainkat, melyekről bővebben az alábbi linken 
http://bit.ly/1UqDnRz tájékozódhatnak. 
Létrehoztunk egy „civil állásbörze portált”, mellyel célunk a civilek közti munkaerő piaci kereslet-kínálat ösz-
szehangolása. 

Állást kínál : 

Árufeltöltő     3 fő 

Cukrász     2 fő 

Takarító (4 órás, délutános)   3 fő 

Karbantartó      2 fő  

 
 
 
 

Kérjük, hogy bármely igényt az  
onkentes.centrum.szolnok@gmail.com  
e-mail címen jelezze Nagy Alexandrának. Igényt kizá-
rólag írásban tudunk fogadni! Közvetítést pedig csak 
személyesen lehet igénybe venni a JNSZ megyei CIC-
ben.   

"Szent Márton Alapítvány" 

Farsang: 

A kunszentmártoni Római Katolikus Plébániában 

2017. február 18.-án 10-12 óra között került megren-

dezésre a farsangi mulatság. 

 

A rendezvényen lehetőség nyílt: 

 Jelmezversenyben részt venni 

 Kézműves foglalkozásba bekapcsolódni 

 Álarcot készíteni 

Továbbá volt farsangi fánksütés is.  

A farsang a vízkereszttől (január 6.) húshagyókeddig, 

más megfogalmazás szerint a másnapi hamvazószer-

dáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. 

Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatsá-

gok, népünnepélyek jellemzik. 

A farsang jellegzetessége, 

hogy a keresztény liturgikus 

naptárban nem kötődik hozzá 

jelentős vallási ünnep, alapve-

tően a gazdag néphagyo-

mányokra épül. 

Számos városban ekkor ren-

dezik meg a híres karnevált (riói karnevál, velencei 

karnevál), Magyarországon pedig a farsang legneve-

zetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.  

A legismertebb farsangi fánk a szalagos fánk, amely 

nevét a barna fánkon körbefutó, a fánk tökéletessé-

gét jelző fehér csíkról kapja. A farsangi szalagos fánk 

általában vizespohár nagyságú, aranybarna színű, 

gömbölyded. Szintén ismert még a csöröge, vagy for-

gácsfánk, és a rózsafánk, ezek elkészítése némileg 

egyszerűbb, de szintén olajban történő sütést igé-

nyelnek.  

 

 

 

 

 

 

Forrás és további információ ITT: 

http://szentmarton.plebania.hu/ 

http://www.mngsz.com/hirek/a-farsang-tortenete 

 

mailto:onkentes.centrum.szolnok@gmail.com
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAshagy%C3%B3kedd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hamvaz%C3%B3szerda
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hamvaz%C3%B3szerda
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyb%C3%B6jt
http://szentmarton.plebania.hu/
http://www.mngsz.com/hirek/a-farsang-tortenete
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Jásztánc Alapítvány 

Farsangi mulatság: 

2017. február  

18-án került 

megrendezésre 

a Jásztánc Alapít-

vány Farsangi 

Mulatsága, 

melyre szép 

számmal érkez-

tek a telet búcsúztató táncosok és családjaik. Ötlete-

sebbnél ötlete-

sebb maskarát 

láthattunk felvo-

nulni a jelmez-

versenyen. A 

zsűrinek nagyon 

nehéz dolga volt 

a döntéshozatal-

ban. Az est fo-

lyamán a Bajkó zenekar gondoskodott a talpalávaló-

ról. Köszönjük a Pájer Antal Művelődési Háznak a 

rendezvény megvalósulását. Minden jelenlévőnek 

köszönjük, hogy velünk mulattak ezen az estén.  

Jótékonysági Bál: 

2017.02.11-én került megrendezésre Jászapáti Általá-

nos Iskola Jótékonysági bálja, melynek a Pájer Antal 

Művelődés Ház adott otthont. A bált a Jásztánc Ala-

pítvány Pántlika Néptánccsoport legényei Somogyi 

kanásztáncokkal 

és a lányokkal 

kiegészülve 

Moldvai körtánc-

okkal színesí-

tették és nyi-

tották meg a mű-

sort!A táncokat 

betanítottak Fecske Fanni és Andrási István csoport-

vezetők. 

Kiállítás megnyitón: 

2017. február 3-án a szolnoki Aba-Novák Agóra Kultu-

rális Központjá-

ban került meg-

rendezésre So-

mogyi Győző 

festőművész 100 

MAGYAR LOVAS 

festmény kiállítá-

sa, melyen a 

Jászapáti Jász-

tánc Alapítvány táncosai kápráztatták el a kiállításra 

érkező vendégeket. A kiállítást megnyitotta és a tár-

latvezetést bemutatta Borbás Ferenc Jászkun főkapi-

tány úr.  

Forrás és további információ ITT: 

https://www.facebook.com/alapitvany.jasztanc/ 

Szolnoki Kodály Kórus 

Közgyűlés: 

A Szolnoki Kodály Kórus Közhasznú Kulturális Egyesü-

let 2017.február 7-én megtartott rendes közgyűlésén 

a vezetőségét egyhangúlag újra választotta. 

 

 Elnök: Rácz Zoltán 

 Titkár: Aszódiné Erdélyi Szilvia 

 Művészeti vezető: Molnár Éva. 

A vezetőség nevében köszönöm a támogató együtt-

működést, és mindannyiinknak kívánok sikeres felké-

szülést, fellépé-

seket a jubileumi 

év programjai-

ban! 

A közgyűlést kö-

vetően jó hangu-

latú női kari próbát tartottunk a most belépett fiatal 

kórustagokkal. 

Forrás és további információ ITT 

http://www.szolnokikodalykorus.hu/ 

https://www.facebook.com/alapitvany.jasztanc/
http://www.szolnokikodalykorus.hu/
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Szolnok Városi Polgárőr Egyesület 

Központi pályázatot nyertek: 

Az önkéntes 

mentőszerveze-

tek számára kiírt 

központi pályá-

zaton nyertek jó 

minőségű bakan-

csokat 

(védőfelszerelést) a Szolnok Városi Önkéntes Mentő-

csoport tagjai, így tagszervezetként a Szolnoki Városi 

Polgárőr Egyesület Tiszai Mentőcsoportjának tagjai is. 

Tíz pár bakancsot vett át 2017.02.08.-án Bódi Andor 

egyesületünk elnöke és Zölei Istvánné szolgálatvezető 

Nagy Róbert tű. alezredestől, a szolnoki kirendeltség-

kirendeltség vezetőjétől-tájékoztatott a mai ese-

ményről S. Tóth Anikó, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-

gyei Katasztrófa-

védelmi Igazga-

tóság sajtószóvi-

vője.  

A Tiszai Önkéntes 

Mentőszervezet 

részt vesz a ka-

tasztrófavédelem 

által szervezett gyakorlatokban, és, ha kell, akkor 

mozgósíthatók kárelhárítási, helyreállítási munkák-

ban is. Például a jászladányi lépfene ügy után ők segí-

tettek az érintett terület befedésében, semlegesíté-

sében és elkerítésében. Legutóbbi (októberi) Megyei 

Védelmi Bizottsági gyakorlatban is részt vállaltak.  

 

Forrás és további információ ITT: 

http://szolnokpolgaror.blogspot.hu/ 

AURIGA Életmód, Rekreációs és Tömegsport Egyesület 

Nőnapi virágfutás és túra Szolnokon: 

Szolnokon második alkalommal hívták rendezvényük-

re - Nőnap alkalmából hölgyeket - és természetesen 

kísérőjüket - mozgásra a Széchényi Ökoturisztikai 

Parkerdőben 2017.03.05. 09:00-12:00 között. A  

résztvevők különböző hosszúságú "szirmok" körvona-

lán teljesíthették az útvonalat futva vagy gyalogolva 

és minden szirom legtávolabbi pontján választhattak 

az ott lévő "virágokból" az ünnepeltek. A kiindulási 

illetve visszaérkezési pont az erdei játszótéren lévő 

esővédők alatt volt. A résztvevők ott lerakhatták a 

csomagjaikat és a hozott energia pótlókat. Az egyesü-

let frissítőt és forró teát biztosított. 

 

 

Szolnoki terep félmaraton és váltó futóverseny 

2017.: 

2017. március 12.-én vasárnap került az egyesület  

szervezésében a Szolnoki terep felmaraton és váltó 

futóverseny. A Versenyzés célja volt biztosítása kö-

zép- és hosszútávfutók, illetve más sportágak műve-

lői és az amatőr futók részére, valamint a futás és az 

egészséges életmód népszerűsítése. Biztosítani a csa-

ládok részére jó környezetben „a mozgás örömét át-

élni". 

Korcsoportok: (egyéniben női és férfi kategória): 

 19-40 év (1977 – 1998) 

 41-50 év (1967 – 1976) 

 51-60 év (1957 – 1966) 

 61 év felettiek ( 1956-ban illetve korábban  
született versenyzők) 

Váltó kategóriái: 

 Ifjúsági 45 

 Junior 60; 

 Felnőtt 120;felnőtt 180;felnőtt 180+; 

 Családi 120; Családi 150. 

 

Fotó és szöveg: Szabovik Zoltán István,  

http://szolnokpolgaror.blogspot.hu/
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Magyarországi Régiós Közösségek ( MARK ) Egyesület 
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Határon túli partnereink hírei 

Beregszász Járási Máltai Szeretetszolgálat 
A Tavaszcsalogató gyermekfarsang tervezése: 

A BJMSZ Ifjúsági 
csoportja február 
2-án gyűlt össze 
megbeszélni a 
tavaszcsalogató 
gyermekfarsang 
programmene-
tét, aminek meg-
szervezése és 
lebonyolítása 
idén az ő feladatuk. Miközben folyt a tervezgetés, 
Prófusz Marianna lepte meg őket ínycsiklandozó far-
sangi fánkokkal. Ezután még vidámabb hangulatban – 
falatozással, beszélgetéssel – telt a délután. Köszönik 
Mariannának a finomságot, és remélik, még számos 
ilyen csodálatos délutánt tölthetnek együtt a csoport 
tagjai!  

Közgyűlés: 

A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSz) 
2017. februárjában tartotta meg soros közgyűlését a 
Csilla von Boesselager ház nagytermében. Elsőként 
Makuk János, a BJMSz elnökének beszámolóját hall-
hattuk a 2016-os évi tevékenységükről. Volt miről 
beszámolnia, ugyanis a szeretetszolgálat folyamatos 
segítséget nyújt a rászorulóknak.  

2015 decemberében bevezettük az Egészségtámoga-
tói-kártya elnevezésű programunkat, ami által a rá-
szoruló betegeink a mai napig kedvezménnyel vásá-
rolhatják meg gyógyszereiket. Ez nagyon nagy előre-
lépés, hiszen tudjuk, milyen sok a szegénysorban élő 
ember. Mára 65-en élhetnek ezzel a lehetőséggel – 
mondta. Kifejtette, egy évvel ezelőtt a karantén miatt 
elmaradt a hagyományos farsangi bál, de a rajzpályá-
zat nyerteseit, összesen 33 gyermeket így is megaján-
dékoztak. Húsvétkor élelmiszercsomagot adtak a rá-
szoruló családoknak, márciusban és júliusban részt 
vettek az adományok eljuttatásában a Munkácsi Ka-
tonai Kórháznak. 

Ami a rendezvényeket illeti, áprilisban részt vettünk 
Kijevben a Máltai Szeretetszolgálat Ukrajnai konfe-
renciáján, az április végi Lourdes-i zarándoklaton is 
képviseltettük magunkat. Lembergi kollégáink három 
kurzusban tartottak több napos elsősegélynyújtó és 
életmentő tanfolyamot, melyet májusban Bereg-
szászban kezdtek el, júniusban és szeptemberben 
Lembergben folytatódott. A programot szeptember-
ben zártuk egy nemzetközi elsősegélynyújtó verseny-
nyel Beregszászban. 

Forrás és további információ ITT: 

http://malta.uz.ua/ 

HÍD—Szebeni Magyarok Egyesülete 

Dsida est Marosán Csaba tolmácsolásában: 

2017. február 4-

én délután szép 

számban gyűl-

tünk össze a Sze-

beni Polgári Ma-

gyar Művelődési 

Egyesület termé-

ben, hogy meg-

tekintsük Maro-

sán Csaba színművésznek Dsida Jenő életéről és mun-

kásságáról szóló összeállítását. A fiatal tehetségnek, 

Dsida Jenőnek már 12 évesen jelentek meg első ver-

sei. Nagy lelkesedéssel fogadják az akkori nagyok, 

Áprily Lajos, Molter Károly, Koós Károly, Wass Albert, 

Reményik Sándor és még sokan mások, akik lelkesítik 

és versírásra buzdítják, mert önzetlenül meglátják 

benne a kibontakozó tehetséget.  

Reformáció 500 - Kiállítás és előadások a Teutsch 

Házban: 

A Reformáció 500. éves jubileumi ünnepek alkalmá-

ból tematikus kiállítást lehet megtekinteni, 2017. 

március végéig a nagyszebeni evangélikus egyház mú-

zeumában, a Teutsch Házban (Mitropoliei 30.). Ugya-

nakkor, négy erdélyi vonatkozásokat bemutató elő-

adást mutatnak be az intézmény kurátorai.  

Forrás és további információ ITT: 

http://szeben.ro/ 

http://malta.uz.ua/
http://szeben.ro/
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Délvidéki Civil Portál 
Folytatódik az együttműködés: 

Az összejövetel 

2017.02.03-án, 

Szent Balázs nap-

ján kezdődött. A 

KÉK és a KÉSZ 

tagjai a Szent 

Teréz-

székesegyházban 

részt vettek a 

szentmisén, majd az Augustinianumban folytatódott 

az este vacsorával és kötetlen beszélgetéssel. A közös 

KÉK-KÉSZ elnökségi ülést szombaton tartották meg 

ugyanott.  

A tanácskozás után városnézésre és ismerkedésre is 

maradt idő. A KÉK-KÉSZ-együttműködésnek köszön-

hetően az idén is lesz lehetőség zarándokutakon, ta-

nácskozásokon, előadásokon és más aktivitásokon 

való közös részvételre.  

Bábról, bábelőadásokról: 

2017.02.09.-én 

Vajdasági Ma-

gyar Óvodape-

dagógusok 

Egyesületének 

(VMÓE) szerve-

zésében három-

napos bábkurzus 

kezdődött Kishegyesen, a Kátai-vendégházban. A 

képzésre közel 20 óvónő érkezett különböző vajdasá-

gi óvodákból, közülük sokan visszatérőnek számíta-

nak ezen a képzésen. A kurzus résztvevőivel neves 

bábszakember foglalkozik. A VMÓE háromnapos báb-

kurzusának idáig nincs alapítványi támogatója, vi-

szont a magyarországi Emberi Erőforrások Miniszté-

riumának Határon Túliak Hivatala támogatja az egye-

sület munkáját. Ebből a támogatásból a képzéssel 

kapcsolatos munkára is jutnak eszközök.  

Emling Róza sorsa közösségi sors: 

Minden várakozást felülmúló érdeklődés nyilvánult 

meg Friedrich Anna újságíró, publicista első regényé-

nek, a Miért? Warum?-nak a zombori bemutatója 

iránt. A Magyar Polgári Kaszinóban tartott rendez-

vényre a környező falvakból is beutaztak, így mond-

hatni, megtelt a 

nézőtér, ami 

napjainkban ha-

sonló esemény-

ről igen ritkán 

mondható el.  

Az itteni bemuta-

tó megelőzte a 

budapestit, holott a kötetet a Keskenyúton Délvidéki 

Tragédiánk 1944/45 Alapítvány adta ki Cseresnyésné 

Kiss Magdolna kuratóriumi elnök kezdeményezésére. 

A kiadó szervezte bemutatóra a kommunizmus áldo-

zatainak emléknapja keretében, február 22-én kerül 

sor Budapesten, a Polgárok Házában.  

Az írónőtől hallottak alapján megállapítható, hogy 

nemcsak a regény helyszínei hitelesek, de a valós sze-

mélyek alapján megformált szereplői is, akik lehet, 

hogy térben eltérő helyen élték életüket, de a hason-

ló sorshelyzetek Friedrich Anna tolla nyomán egy tör-

ténetbe terelik őket, némiképp oldva a második világ-

háború után németek és magyarok elszenvedte gyöt-

relmek elhallgatásából keletkezett feszültséget. A 

történet felidézi a polgári lét emlékeit is, mindazzal a 

velejárójával, ami egy kisgyereknek, majd egy serdülő 

lánynak útravalónak számított abban a világban. E 

békés, barátságos miliő foszlott szerte és helyébe ér-

zelmeket kiirtó, normális emberi aggyal felfoghatat-

lan dolgok léptek.  

Lehet-e egészségesen táplálkozni? 

Az Eleki Életmódközpont ötödik előadását tartotta 

Magyarkanizsán. Az egyre látogatottabb és népsze-

rűbb sorozatban most a gyógynövényekkel, azok fel-

használásával foglalkoztak. A Somogyi Lehel és So-

mogyi Balog Magdolna által létrehozott és vezetett 

délkelet-magyarországi életmódközpontot azért ala-

kították meg, hogy a civilizációs betegségekben szen-

vedőknek nyújtson segítséget akképpen, hogy a he-

lyes életmód lehetséges változataira tanítják az oda 

jelentkezőket.  

Forrás és további információ ITT: 

http://www.civilportal.rs/hu/hirek/ 

http://www.civilportal.rs/hu/hirek/
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Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) 

Kulturális Ifjúsági Filmnapok: 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági 

Szervezete (EMKISZ) filmes pályázatot hirdet erdélyi 

fiataloknak. A pályázat célja, hogy egy olyan fórumot 

biztosítson a fiatal filmes szakembereknek, ahol egy-

részt a nagyközönség előtt is bemutathatják munkái-

kat, másrészt neves rendezőktől, operatőröktől és 

egyéb szakemberektől kaphatnak építő javaslatokat a 

technikájuk és tudásuk fejlesztésére.  

Határidők: 

 2017. április 20., 23:59 Jelentkezési űrlap, szi-

nopszis (HU, RO), filmelőzetes beküldése 

 2017. május 31., 23:59 Teljes film beküldése. 

További részletek, illetve a teljes 2017-es felhí-

vás azEMKISZoldalán olvasható! 

Borbély László: A politika színpadán – Könyvbemu-

tató: 

Borbély László a romániai rendszerváltó nemzedék 

egyik meghatározó képviselője, közgazdász, politikus, 

parlamenti képviselő, Románia közmunkaügyi és te-

rületrendezési miniszteri tisztségét töltötte be 2004-

2008 között. A csíkszeredai 

Alutus kiadó gondozásában 

megjelent A politika színpa-

dán című beszélgetőkönyv, 

amelyben Ágoston Hugó új-

ságíró kérdéseire válaszol 

Borbély László, betekintést 

engedve kisebbségi politizálá-

sunk kulisszáiba, de saját hét-

köznapi életébe is. Szervező 

az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület. 
Könyvturi 2017-ben is! 

A harmadik kiadásához érkezik a Könyvturi 

élőKönyvtár program az EMKISZ szervezésében, idén 

március 31.–április 1-jénl esz a Bethlen Bástyában! A 

harmadik kiadásához érkezik a Könyvturi 

élőKönyvtár program az Erdélyi Magyar Közművelő-

dési Egyesület Ifjúsági Szervezete rendezésében. Idén 

az esemény kétnapos lesz, az érdeklődők március 

31.–április 1. között a Bethlen Bástyában frissíthetik 

fel offline könyvtárukat és találkozhatnak személye-

sen a sztereotípiáikkal. A Könyvturi élőKönyvtár idén 

sok újdonsággal bővül, többek között gyerekprogra-

mokkal, könyvbemutatókkal és a Perspektíva diáklap 

egész napos programjával várjuk majd a látogatókat. 
Ami változatlan és elengedhetetlen, az a könyvekre 

fektetett hangsúly. 

Forrás és további információ ITT: 

http://www.emke.ro 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 
A Zrínyi Magyar Kultúr-

kör közvetítésével az 

Eszéki zenés szerda kon-

certsorozat keretén belül 

a pécsi THE WING 

SINGERS GOSPEL CHOIR 

kórus fellépésére került 

sor. A rendezvényen 

Balásy Szabolcs és 

Pastika Hermann is közreműködött a 2017. február 

22.-én 19 órai kezdettel a Radosne vijesti-templom (a 

volt alsóvárosi zsinagóga) épületében adtak koncer-

tet.  

A rendezvény Inkei-Farkas Márton, a Rijeka Baráti 

Egyesület prokurátora kezdeményezésre jött létre. 

Nem nevezhető éppen szokványosnak a mai huszoné-

vesek körében, ha valaki szabadidejében vallási témá-

jú dalokat énekel, ráadásul kórusban. Pedig Pécsen él 

három tucatnyi olyan egyetemista és középiskolás, 

akiknek a gospel-éneklés az egyik fő hobbijuk, ők a 

WING SINGERS GOSPEL CHOIR. Céljuk, hogy a gyüle-

kezet által vallott és megélt hitet, értékeket a dalokon 

keresztül közvetítsék, reményt adva ezzel az érték-

vesztett és céltévesztett fiataloknak és szüleiknek is.  

Forrás és további információ ITT: 

http://bit.ly/2mvjNYL  

https://www.emkisz.ro/kulturalis-ifjusagi-filmnapok
https://www.emkisz.ro/
https://www.emkisz.ro/
http://www.emke.ro/
http://bit.ly/2mvjNYL
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Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) 

A Felvidéken is megnyílt a Kodály-emlékév: 

Kodály Zoltán 

születésének 

százharmincöt, 

halálának ötve-

nedik évfordulója 

alkalmából az 

idei évet az 

UNESCO Kodály 

Zoltán–

emlékévvé nyilvánította. Ez alkalomból Felvidék-

szerte is több rendezvényre sor kerül. A Kodály-

emlékév felvidéki megnyitóját február 22-én tartották 

meg Pozsonyban a Csemadok Rákosi Ernő termében. 

Az emlékév megnyitója alkalmából a résztvevők meg-

tekinthették Tavaszy Noémi kiállítását is.  

Áprilisban startol az ötödik V4 kerékpárverseny: 

Április 22-én 

Budapesten raj-

tol és Pannon-

halmán ér véget 

a V4 kerékpár-

verseny magyar 

szakasza, amely 

idén egyúttal a 

Visegrádi Csoport országai által közösen szervezett 

hagyományos versenysorozat nyitóversenye. A táv 

176,3 kilométer, helyenként 15 százalékos emelke-

dőkkel – cserébe viszont pazar „díszlettel”.  

Bős környékén próbálják ki az iskolabusz programot: 

Az oktatási és a 

közlekedési mi-

nisztérium tár-

gyalásokat foly-

tat az iskolabusz 

program beindí-

tásáról, kezdet-

ben csak próba-

üzemben, de ha beválik, nagyban is bevezetnék az 

iskolabuszokat.  

Nem kérnek a gyengébb minőségből: 

Rendkívüli kormányfői csúcstalálkozón foglalkozik a 

négy visegrádi ország – Csehország, Lengyelország, 

Magyarország, Szlovákia – azzal a problémával, hogy 

a nagy nemzetközi cégek eltérő összetételben, minő-

ségben forgalmazzák azonos márkájú élelmiszerter-

mékeiket Nyugat-, illetve Kelet-Európában – jelen-

tette be Robert Fico szlovák miniszterelnök csütörtö-

kön Pozsonyban.  

Szakértők korábban sajtóban közölt álláspontja sze-

rint egy ilyen intézkedés jelenleg nagy valószínűség-

gel sértené az európai uniós jogot. Szlovákiában a 

közelmúltban hozták nyilvánosságra azoknak a labo-

ratóriumi teszteknek az eredményeit, amelyekben a 

nemzetközi üzletláncok Szlovákiában, illetve Ausztriá-

ban forgalmazott azonos élelmiszertermékeit elemez-

ték és hasonlították össze. A több mint kéttucatnyi 

termék minősége Ausztriában magasabb és jobb volt, 

mint Szlovákiában, ez elsősorban az üdítőkre, a hús-

termékekre, a teákra vagy a fűszerekre vonatkozik. 

Rendhagyó nyitott nap a kassai Márai Sándor Gim-
náziumban: 

A sokszínű egész napos rendezvényre több mint tíz 

vidéki alapiskola diákjai látogattak el. A kilencedike-

sek az októberi Márai-feszt után ismét a kassai régió 

legmagasabb színvonalú magyar gimnáziumába ér-

keztek. Az iskola idén tízéves művészeti tagozata az 

iskola egyik von-

zerejének szá-

mít. A Máraiból 

induló felnőttek 

négy különböző 

pályatípust mu-

tattak be, illetve 

képviseltek. 

Hangsúlyozták a napi rendszeresség kialakításának 

fontosságát és mindazon tudás jelentőségét, melyet 

a magyar gimnáziumban kaptak, azokat a termé-

szettudományi, művészeti és idegen nyelvi ismerete-

ket, melyek szakmailag és emberileg is formálták 

őket.  

Forrás és további információ ITT: 

http://felvidek.ma/friss-hirek/ 

http://felvidek.ma/friss-hirek/


 

28 

Sziluett Művészeti és Alkotói Egyesület 

Sárkány Andrea grafikáiból már egy… 

 

„A kiállítás lezárásaként, múlt hét szombaton, ki-
húzta a fellépő művész a szerencsés nyertes nevét. 
A kérdés a kiállítással kapcsolatban, fel kellett fe-
dezni a képek és a generációs molinók között ha-
sonlóságot. 

A megfejtés a bányász volt... 

Ez úton is szeretnék gratulálni Nagy Judit -nak, a sike-
res megfejtéshez. Természetesen, a portré a tiéd. :-)” 

Üzenete a Facebook közösségi oldalon Sárkány 
Andrea, akinek ez a remek ötlete és kezdeményezé-

se továbbra is folytatódik a kiállítással egybekötött 
generációs előadások alkalmával. 

 

Fotó és szöveg: Kari Erzsébet 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesülete 

Taggyűlési híradó 

Egyesületünk 2017. február 15-én 14-órakor a szoká-
sos helyén a BM. Csónakházban tartotta meg az éves 
beszámoló taggyűlését. A taggyűlési meghívóból már 
értesültek tagjaink arról, hogy nem a szokványos 
éves értékelés és az évi tevékenységről lesz csak szó, 
hisz a 20. évfordulóra készülve fontos kérdések ügyé-
ben is dönteni kellett. 

A kibővített elnökség 2017. január 25-én ülésezett, 
ahol a taggyűlést előkészítette. Minden Egyesület 
életében fontos esemény a beszámolás. Igyekeztünk 
tagjaink érdeklődését felkelteni, minél többen tisztel-
jék meg jelenlétükkel rendezvényünket. Éves beszá-
moló taggyűlésünk határozatképes volt, de ennek 
ellenére mondhatjuk nagyobb megjelenésre számí-
tottunk. A meghívást elfogadta a Tiszai Vízi rendésze-
ti Rendőrkapitányság Kurdics Zoltánr r.alezr.Úr Kapi-
tány helyettes,a BEOSZ. Régió Vezetője Fekete István 
ny.hv.ezr.Úr, a Magyar Repülők Bajtársi Egyesülete 
Nemes Imre ny.hv.alezr.Úr.  

Napirendi pontok: 

1. Elnökségi beszámoló a 2016-évről. 

2. Számvizsgáló Bizottság beszámolója. 

3. Hozzászólások. 

4. A 2017-évi Költségvetési terv ismertetése, 
elfogadása 

5. A 2017-évi Munkatervhez javaslatok begyűj-
tése, elfogadása. 

6. Szövetségi, tagsági viszonyról szavazás. 

7. Az Egyesületünk történetének feldolgozásáról 
tájékoztató a 20. évfordulóra készülődés. 

8. Egyéb: (BEOSZ. küldöttválasztása) Bizottság 
választása a 2018-évi tisztségviselő választás-
ra. 

A beszámo-
lók elhang-
zása után 
került sor a 
hozzászólá-
sokra.  
A beszámo-
lót is érintő 
hozzászólá-
sok a nyug-
díjas közös-
ségek fontosságát emelték ki. Egyesületünk a rendvé-
delmi nyugdíjasok körében igen úttörő feladatot lát 
el.  

Ez évi Munkatervünk kissé szűkre szabott a korábbi 
évekhez képest, hisz az anyagi lehetőségeink jócskán 
megcsappantak. A nagyobb mértékű fiatalítás nem 
valósult meg, de ez ügyben is némi előrelépés tör-
tént. A BEOSZ-nak, a REHOSZ-nak továbbra is a tagjai 
maradun. Mind ezek mellett volt időnk köszönteni a 
kerek évfordulós tagjainak és névnapját ünneplő 
Sutus Mihályné (Julikát). Közben már elkészült a 
„taggyűlési csülökpörkölt”- megbízott séfünk jóvoltá-
ból, melyet jó ízűen fogyasztva az ünnepelt figyelmes 
megvendégelése követett.  

Voltunk többen, akik a rendezvény sikeres és ered-
ményes lebonyolításában végeztük dolgunkat, de 
külön ki kell emelni, hogy a zsúfolt száraz napirendi 
pontok szakszerű lebonyolítását segítette a Levezető 
elnök – P á l József Úr, illetve a jegyzőkönyv vezető-
je Sárkány Béla Úr. 

Fotó és szöveg: Kovács Károly, Elnök 
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Szolnoki Közalkalmazott Természetbarátok Turista Egyesülete 
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Terembérlés Szolnokon a JNSZ Megyei Civil Információs Centrumban 

Jó megközelíthetőségünk mellett minőségi szolgálta-
tásainkat kínáljuk a nonprofit szervezeteken túl a 
civil szervezetekkel kapcsolatban álló társaságok/
intézmények körében is!  

 

Szolnok, Baross u 56. szám alatt található, kertkap-
csolattal rendelkező, jól felszerelt modern termünk, 
barátságos kialakítása, családias hangulata miatt 
tökéletesen alkalmas tanfolyamok, workshopok, tár-
gyalások, tréningek, vagy éppen tanácsadások meg-
szervezésére. Az általános székes asztalos berende-
zés mellett, olyan plusz szolgáltatásokat nyújtunk, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy Ön mint bérlő és 
vendégei tökéletesen érezzék magukat.  

Áraink tartalmazzák: WIFI és flip-chart tábla haszná-
latát. Szükség esetén Catering szolgáltatás is igényel-
hető (menü, hidegtálak, szendvicsek stb.), és külön 
díj fizetése mellett 400 Ft/db/óra áron bérelhetők 

elektronikus eszközök (pl. laptop, projektor).  
A konyhában lehetőség van forró italok készítésére. 

Az udvarban tűzrakásra alkalmas hellyel is rendelke-
zünk. A terembérlés ára hétköznapokon: 3.000 Ft/
óra, mely magában foglalja korlátozott mennyiség-
ben a helyszínen elkészített meleg italok fogyasztá-
sát. Hétvégén a terembérlés 5.000 Ft/óra, kert és 
sörpad bérléssel együtt 6.000 Ft/óra.  

 

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és Forintban érten-
dők! A foglalási igényeket az alábbi elérhetőségeken 
várjuk: Civil Információs Centrum, 06-56/221-882,  
e-mail: info@contactmksz.hu. 

 

Civil Információs Centrum 

Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete 

„Honismereti előadás” sorozatunk következő  

előadása:  

Az Ejtőernyősök 

Szolnoki Szerve-

zete – A 10 éves 

Civil Városmar-

keting Kerekasz-

tal tagja –

Tisztelettel meg-

hívja Önt a 2017 

03. 16. 17.00-kor tartandó rendezvényére. 

Helyszín: Verseghy könyvtár  

Szolnok, Kossuth tér 2. 

Előadó: Muri László  

„ A magyar katonai ejtőernyőzés története szorosan 

összefügg a katonai repülés történetével. Az első ma-

gyar katona, aki 

ejtőernyővel ug-

rott, Boksay An-

tal főhadnagy 

volt. A nagy há-

ború pilótája 

1918. március 

23-án Pergine 

(Dél-Tirol) repülőterén önként vállalkozott egy rend-

szeresítésre váró német gyártású pilóta-mentőernyő 

kipróbálására, ugyanis addig a pilóták ejtőernyő nél-

kül repültek, nem volt eszköz az élet mentésére.” 

/Orosz Zoltán altábornagy/ 

 

Fotó és szöveg: Szabovik Zoltán István, elnök 

 

  

mailto:info@contactmksz.hu
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Egyházi hírek 

Adózói teendőink 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2016. januártól 
elérhető, a NAV által vezetett egységes 

folyószámla adatok elektronikus lekérésére és meg-
tekintésére csak akkor lesz jogosult, ha a NAV-hoz 
jelenleg bejelentett, folyószámla kivonat lekérdezé-
sére kapott meghatalmazását a meghatalmazója e 
tekintetben módosítja/kiterjeszti, azaz mind az adó-, 
mind a vámszámla lekérésére és megtekintésére 
feljogosítja.  

A meghatalmazás módosításának tényét az erre a 
célra szolgáló EGYKESZ adatlapon kell bejelentenie 
az adóhatóságnak. Abban az esetben is be kell nyúj-
tania az EGYKESZ adatlapot, ha korábbi meghatal-
mazása eredetileg is kiterjedt mind az adó, mind a 
vámszámla lekérésére és megtekintésére, azonban 
képviseleti jogosultságát korábban csak az egyik tí-
pusú folyószámla tekintetében jelentette be a NAV- 
hoz.  

Az EGYKESZ adatlap kizárólag a NAV egységes folyó-

számlával kapcsolatos elektronikus hozzáférési jogo-
sultság egyszerűsített bejelentésére szolgál. Abban 
az esetben, ha a képviseleti jogosultsága terjedelmé-
ben, vagy a terjedelmét nem érintő egyéb adatok-
ban is történt változás, akkor nem elegendő az 
EGYKESZ adatlap benyújtása, hanem az egyéb válto-
zásokat az erre a célra szolgáló EGYKE adatlapon 
külön is be kell jelentenie.  

Az EGYKESZ adatlap benyújtására 2015. október 16-
ától kezdődően van lehetősége. Az adatlap kizárólag 
az Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton nyújtha-
tó be. Kérjük, hogy a fentieknek megfelelően a NAV 
által vezetett folyószámlához történő 2016. január-
tól elérhető hozzáférési jogosultságának zökkenő-
mentes biztosítása és a bejelentés mielőbbi feldol-
gozhatósága érdekében az EGYKESZ adatlapot lehe-
tőség szerint mielőbb nyújtsa be. EGYKESZ adatlap 
benyújtásának hiányában 2016. januártól a folyó-
számla információk elektronikus lekérésére és meg-
tekintésére nem lesz jogosult. 

2017. március hóban 2 egyházi ünnepünk is lesz.  
19.-én Szent József, Szűz Mária jegyese (főünnep) és 
25.-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe.  

SZENT JÓZSEF a Boldogságos Szűz Mária jegyese - 
főünnep: 

Dávid családjából származott 
Mária jegyese volt, amikor az 
egybekelésük előtt Mária mé-
hében fogant a Szentlélektől. 
József jó ember volt, sok töp-
rengés után az angyali jelenés 
nyomán mégis feleségül vette 
jegyesét. Az összeírás idején 
Betlehemben megszületett a 
gyermek Jézus . 

A szent engedelmesség, a családi gondoskodás és a 
szerény alázatosság példaképe. 1870-ben IX. Pius 
pápa az Egyház védőszentjévé tette. A Habsburg-ház 
Bécs 1683-as, majd Buda 1686-os felszabadítását 
részben Szent József közbenjárásának tulajdonítja. A 
munkások védőszentje, és a jegyesek pártfogója.  

Bár az őskeresztények szép emléket állított Szent Jó-
zsef tiszteletének, mégis ünnepe csak a 10. századtól 
kezdve szerepel a nyugati naptárakban. A 9. század-
ban született reichenaui kolostor "szentek listáján" 
szerepel. Március 19 megünneplése a 14. században 
kezdett terjedni a nyugati országok templomaiban. 
1621-ben XV. Gergely pápa tette általánossá az ün-

neplését.  
Példája:Te is ott állsz észrevétlenül a kialakuló Jézus 
mögött, segíts Józsefnek! 
 
Gyümölcsoltó Boldogasszony (főünnep):  

A Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony katolikus ünnep március 
25.-én, amikor a közösség Jé-
zus fogantatását ünnepli.  

A katolikus egyház ezen a na-
pon emlékezik az "angyali üd-
vözletre", vagyis arra a bibliai 
történetre, hogy Gábor főan-
gyal megvitte Názáretbe Máriának a megtestesülés 
örömhírét: „… az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea 
Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid 
házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és 
Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és meg-
szólította: - Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van 
az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.”  

A magyar vallásos néphagyományban: 

Az az asszony aki ezen a napon érintkezik a férjével, 
biztosan áldott állapotba kerül.  

 

Forrás és további információ ITT: 

http://bit.ly/2l4INEz ; http://bit.ly/2l4JTQP  

http://www.mariamagdolna.hu/het-szentje/2012-12/szent-jozsef-a-boldogsagos-szuz-maria-jegyese-founnep
http://www.mariamagdolna.hu/het-szentje/2012-12/szent-jozsef-a-boldogsagos-szuz-maria-jegyese-founnep
http://bit.ly/2l4INEz
http://bit.ly/2l4JTQP
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Civil Forrás 2017. MÁRCIUS 
11. évfolyam 3.szám 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum ingyenes hírlevele 

TÁMOGATÓK: 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Köszönjük az eddig beküldött írásokat és fotókat. Kérjük a szervezeteket, hogy a következő hírlevelet is színe-
sítsék híreikkel, információikkal, felhívásaikkal!  

A következő szám lapzártája: 2017. április 14. (péntek) 08:00 óra. 

Az anyagokat elektronikusan a info@contactmksz.hu címre várjuk! A beküldött anyagok tartalmáért, illetve a 
képek minőségéért felelősséget nem vállalunk! 

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 8-19 óráig 

Kiadja a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat - Civil Információs Centrum 
Cím: 5000 Szolnok, Baross út 56. Felelős Kiadó: Contact MKSZ 
Telefon, fax: +36 (56) 221-882 
Szerkesztő: Mészáros Ágota, Gráner Alexandra 
E-mail: info@contactmksz.hu  
Honlap: www.contactmksz.hu  
Facebook: www.facebook.com/CivilInformaciosCentrumSzolnok 


