
 2012. januári szám  
 

Civil forrásC ivil forrásC ivil forrásC ivil forrás    
a Jász-N agykun-Szolnok M egyei C ivil Szolgáltató K özpont Ingyenes H írlevele 

Kedves Olvasó! 
 
A Civil Szolgáltató Központ megrendezte 2012. évi első rendezvényét január 11-én, 
amelynek témája az Országgyűlés által 2011. december 5-én elfogadott, az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
törvény volt. Az előadóként meghívott Kántorné Dr. Helle Gizella a résztvevőkkel ismertette 
az új civil törvénnyel kapcsolatos jelentősebb változásokat, továbbá a szervezetek ezzel 
kapcsolatos tennivalóit. A több mint két órás rendezvényen számos olyan gyakorlati kérdés is 
felmerült, amelyet remélhetőleg a továbbiakban megjelenő jogszabályok, vagy országos 
tájékoztató rendezvények megválaszolnak majd. A birtokunkba jutó információkat a 
továbbiakban is eljuttatjuk a szervezeteknek. 
 
E havi tanulságos történetem a következő: 
 
Valamikor hajdanán élt egy kicsiny kisleány. Egy szántó-vető házaspár gyermekeként látta 
meg a napvilágot. Nem voltak játszótársai, mert környezetükben csupa gazdagok éltek, akik 
nem engedték a szegény gyermek közelébe csemetéjüket. A kislány távolról figyelhette csak a 
többiek életét. Fájdalmai elől egy képzeletvilágba menekült. Kopott ruháján a foltokat 
ékszernek látta. Kukoricababáját hercegnőnek nevezte. A Nap izzó hevét simogató 
aranyzuhatagként élvezte, és amíg más árnyékba menekült, ő azt mondta:  
- Én a Nap leánya vagyok, és azért süt ilyen forrón rám, mert rettentő nagy szeretettel akar 
átölelni engem Napanyukám.  
Lassan-lassan megtanulta, hogy mindent a maga javára fordítson, mindenből hasznot 
kovácsoljon. Ha langyos nyári zápor hullott, szappannal a kezében, kiszaladt házuk udvarára 
és kacagva mosakodott, miközben vidám hangon kiabálta be édesanyjának:  
- Nézd, Anyu! Nekem is van zuhanyozós fürdőszobám. 
A szomszédok közül sokan bolondnak tartották őt, nem értették, miért tud mindennek örülni. 
Azt mondták róla: ennek a gyereknek visszájára fordította Isten az eszét.  
Teltek az évek. A kislány felnőtté vált. A falu bírója kihirdette, hogy vásárt rendeznek. 
Mindenki hozza el egy batyuban azt, amiből úgy érzi, olyan sok van neki, hogy másnak is 
szívesen adna át belőle. Megjelentek a gazdag szomszédok felnőtt gyerekei is. Batyujuk 
betegségtől, válópertől, könnyektől, és elégedetlenségtől duzzadt. A mi leánykánk 
csomagjában kacagás, boldogság, elégedettség volt található. Megkérdezték tőle:  
- Téged elkerültek a bajok, hogy nem tudtál hozni belőlük?  
- Nem. Csupán azokból nem tartok számon mást, mint a betegség után a gyógyulást. A 
vitákból a békülést. Vagy ha elveszítettem valamit, megőriztem afeletti örömömet, hogy 
pótolhattam veszteségemet. Az én batyumban is ugyanazok találhatók, melyek a tietekben, 
csak - tudjátok, én mindent a visszájára fordítva használok.  
 
 

Pollákné Cser Edit 
             elnök  
          Contact MKSZ  
 
 
 

 



 

Civil F orrásC ivil F orrásC ivil F orrásC ivil F orrás    
  6. évfolyam / 1. 

szám 
            2 

 

 Szilveszteri Óév Búcsúztató és Újévköszöntő  
  közös futás Szolnokon 

Immár hagyományosnak tekinthető a közös futás Szolnokon az év utolsó és az újév első 
napján. Nagy volt az érdeklődés a meghirdetett rendezvény iránt, többen előre jelezték 
részvételüket és 90%-a ott is volt. A futásra, kocogásra vállalkozók, jó kedvvel csatlakoztak 
az útvonalon és érkeztek a fordulóhoz, ahol meleg teával és forralt borral kedveskedtek a 
szervezők. 

 Pozitív tapasztalat, hogy évről évre egyre 
nagyobb az érdeklődés és létszám, s egyre 
több új arc is látható. Legutóbb Kengyelről és 
Zagyvarékasról is érkeztek a "közös futás 
élménye" miatt. 

Több kép található a Szoljon.hu kép-
galériában. 

Februárban "Farsangi futás" kerül 
megszervezésre. 

          Szabovik Zoltán 
 
További képek: www.szoljon.hu honlapon találhatók 
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Tájékoztató a civil törvényr ől 
 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Szolgáltató Központ meghívja Önt a 2011. évi 
CLXXV. törvénnyel (új civil törvény) kapcsolatos tájékoztató rendezvényre. 
Meghívott előadó:  

Szablics Bálint f őosztályvezet ő 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Civil Kapcsolatok Főosztálya 
 
Időpont: 2012. február 22. (szerda) 14 óra 
Helyszín: Civil Ház  Szolnok, Baross út 56. 
 
A későbbiekben részletes meghívót küldünk. 

 
Eredményes összefogás 

 
Több mint négyszáz idős nyugdíjas társam nevében szeretnék köszönetet mondani 
Balázs Péter  úrnak, a szolnoki Szigligeti Színház igazgatójának idős-és kultúrabarát 
döntéséért, az értékes karácsonyi ajándékért. 
2010 márciusában történt, hogy személyes találkozásunkkor felvetődött a kérdés: 
lehetséges-e támogatást nyernünk egy újabb, kedvezményes nyugdíjas 
színházbérlet indításához, hiszen a 12 éve indult Dajka Margit nyugdíjas bérletet már 
„kinőttük”, kialakult annak stabil közönsége. Az azóta nyugdíjas státuszba kerültek 
kimaradtak egy kedvezményes színházlátogatási lehetőségből, igényüket évek óta 
jelezték és kérték annak megoldását. 
Direktor úr válasza korrekt és pozitív volt: fogjunk hozzá az igényfelméréshez, és 
aztán térjünk vissza a megoldás formáihoz. Az első válaszok összesítésekor 317 fő 
igazolta aláírásával a bérletre szóló igényét, majd a színház értesítése utáni 
időszakban két hét alatt 386 bérlet árát fizették be az új igénylők. Jelentkeztek a 
megye minden részéből, vállalva az utazási nehézségeket és azóta örömmel  vették 
kézbe az általunk kiosztott Sebestyén Éva nevét viselő négy előadásra szóló 
bérletet. Sokan karácsonyi ajándékként kapták családtagjaiktól, mások a nyugdíjas 
klubjuk közösségével ülnek buszra az előadási napokon – először 2012. január 31.-
én. 
Őszinte elismeréssel és tisztelettel köszönjük a színház vezetőségének döntését, a 
Szervező Iroda munkatársainak türelmes és precíz munkáját, a mindnyájuk részéről 
megnyilvánuló bizalmat, idős tagjaink aktivitását és Majer Jánosné elnökségi tagunk 
felelősségteljes regisztrációs munkáját! 
 
 
 
Tisztelettel: Demény Istvánné 
JNSZ Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesületének elnöke 
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A  JászA  JászA  JászA  Jász ----N agykunN agykunN agykunN agykun ----Szolnok M egyei IL C O  E gyesület életébSzolnok M egyei IL C O  E gyesület életébSzolnok M egyei IL C O  E gyesület életébSzolnok M egyei IL C O  E gyesület életébőllll d ecem beri esem ények decem beri esem ények decem beri esem ények decem beri esem ények     
 

Ebben az évben is megtartottuk a hagyományos, rendhagyó karácsonyi 
ünnepségünket, amelyben az első részben a hivatalos közgyűlésünk-, majd a nagysikerű és 
szép emlékekkel megmaradt fenyő ünnepségünket tartottuk meg. 
A klubnapokat 2011-ben is havonta megtartottuk. Ezeken mindig célokat tűztünk ki magunk 
elé. Hisz „Mindig úton kell lennünk”, hogy célba érjünk. Ez minket külön is érint, mivel 
gyógyulásunk és a társadalomba való visszailleszkedésünk a célunk. 
 Másik célunk a túlélés, mert egy komoly kórt, a RÁKOT győztük le. Igaz, nyoma 
maradt győzelmünknek, mivel sztómásak lettünk. A műtét után lelket kell önteni a betegekbe. 
Ezt a lelket sok esetben mi adjuk a gyógyulás útjára induló betegeknek, azzal, hogy eléjük 
állunk és bebizonyítjuk számukra, hogy sztómával is lehet teljes életet élni. Meglátogatjuk a 
műtéten átesett sorstársainkat a kórházban és otthonaikban. Magunk köré gyűjtjük őket, 
tanácsokkal látjuk el, így a sorstársaiktól tanulhatják, hogyan élhetik meg mindennapjaikat 
ebben a különös helyzetben. Motiváljuk őket, hogy a gyógyulás után ne féljenek újra 
közösségbe menni, visszailleszkedni a társadalomba. 
A 2011. év folyamán sok kulturális eseményen és rendezvényen is részt vettünk. 
 A Szolnoki Szigligeti Színházban megtekintettük a főpróbák előadásait. Különböző 
civil szervezetek által rendezett rendezvényeken jelentünk meg. Kirándulásainkon nagyon 
sokan vettünk részt és sok élménnyel gazdagodtunk. 
 Egész évben végzett önzetlen munkájukért emléklapokat és ajándékokat kaptak azok a 
sorstársaink, akik segítették egyesületünk munkáját. 
 

  
A közgyűlés hivatalos formái után elkezdődött a hangulatos karácsonyi műsor. A köszöntő és 
a karácsonyi vers a Szolnoki Cuháré Néptánc Együttes adott egy fergeteges műsort. 
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Ezután a Szolnoki Szent-Györgyi Általános Iskola diákjai adtak elő egy nagyon színvonalas 
zenés, verses karácsonyi műsort. 

 
Az iskola diákjai után Farkas Rozika ezüstkoszorús nótaénekes és Szabó Kálmán zenész 
szolgáltatta nagyon hangulatosan a karácsonyi rendezvény programjait. 
 

A pezsgős pohárköszöntő és az ebéd után zenével, tánccal, beszélgetésekkel, majd 
tombolasorsolással ért véget ez a szép, igazán nagysikerű rendezvény. 
 
         Szombathelyi László 
         Egyesületi elnök 

 
 

A Civil Városmarketing Kerekasztal 

(Az AURIGA Sport és Szabadidős Klub szervezésében) 

szeretettel meghív minden érdeklődőt soron következő 

„Házunk tája” 

“Szolnoki csaták” sorozatunk rendezvényére. 

Az előadás tárgya:  Az elfelejtett első Szolnoki csata 
 

Időpontja:                 2012.01.25. (szerda) 17 óra 
 

Helyszín:                   Civil Ház - Szolnok, Baross út 56.   
         

Előadó:                   Dr.  Bagi Gábor    
                                a  történettudományok  kandidátusa       

 

Kérjük, hírelje rendezvényünket ismerősei körében is. 
 

A szervezők 
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PÁLYÁZATOK 
 
Vissza az utcáról Kódszám: 2011 – UNY Kiíró: Hajléktalanokért Közalapítvány 
A Hajléktalanokért Közalapítvány 2011. december 21-én közzétette pályázati felhívását 
"Vissza az utcáról" címmel, az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentését célzó 
programok megvalósítására. http://www.hajlektalanokert.hu/ 
Pályázati határidő: 2012. január 31. 
 
ÉLETÚT-2011 „Kérdezzük meg nagyszüleinket, dédszüleinket!” Önéletírói pályázat 
időseknek, nyugdíjasoknak. Pályázók köre: 60 év feletti természetes személyek.             
Beadási határidő: 2012. február 15. 
 
Comenius iskolai együttműködések http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=933 
Az Európai Bizottság 2012-re is meghirdette az Egész életen át tartó tanulás program 
keretében a Comenius iskolai együttműködések pályázatát. 
Pályázati határidő: 2012. február 21. 
 
Comenius régió együttműködések http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=932 
Az Európai Bizottság 2012-re is meghirdette az Egész életen át tartó tanulás program 
keretében a Comenius régió együttműködések pályázatát. 
Pályázati határidő: 2012. február 21. 
 
Pályázat a Magyar – Francia Kétoldalú TéT Programban való magyar részvétel 
támogatására  
Az Új Széchenyi Terv keretében Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet a Magyar – 
Francia Kétoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködés (TéT) Programban való 
magyar részvétel támogatására, az NFÜ és az EGIDE közös nemzetközi kutatás 
együttműködési programja keretében kutatásfejlesztési projektek kutatócseréjének kiegészítő 
támogatására.http://www.nfu.hu/uj_palyazat_jelent_meg_a_magyar_francia_ketoldalu_tet_programb
an_valo_magyar_reszvetel_tamogatasara 
Pályázati határidő: 2012. február 28. 
 
Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának 
biztosítása  
ÁROP-2011/1.1.16 http://www.nfu.hu/content/8767 
Pályázati határidő: 2012. február 29. 
 
Roma felzárkózás módszertani támogatása  
ÁROP-2011/2.2.15 http://www.nfu.hu/content/8768 
Pályázati határidő: 2012. február 29. 
 
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségekben TÁMOP-
6.1.2/LHH/11/A.http://www.nfu.hu/megjelent_az_egeszsegre_nevelo_es_szemleletformalo_e
letmod_programok_a_leghatranyosabb_helyzetu_kistersegekben_cimu_palyazat 
Pályázati határidő: 2012. március 30. 
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European Prevention Prize 2012 
Az európai drog prevenciós díjat kétévente adják át olyan drogprevenciós projekteknek, 
amelyek ifjúsági aktív részvétellel valósulnak az Európa Tanács 47 tagállamában és a 
Pompidou Csoport egyéb országaiban. További információk: 
http://www.coe.int/t/DG3/POMPIDOU/Source/Newsletter/PrevPrize2012_en.htm 
Pályázati határidő: 2012. március 30. 
 
Visegrádi Alap – 2012 Visegrádi Stratégiai Program és STANDARD pályázatok - 2012 
Pályázati határidő: 2012. szeptember 15. 
Visegrádi Stratégiai Program 
A Visegrádi Alap meghirdette 2012. márciusi határidejű stratégiai támogatási pályázatát, 
amellyel hosszú távú, valamennyi visegrádi országot érintő projekteket támogat. A stratégiai 
támogatások összege a 2012-es évre 300 ezer euró. A elnyerhető támogatás összege a projekt 
költségvetésének legfeljebb 70%-a lehet. A pályázat keretében legalább 12, de legfeljebb 36 
hónapig tartó projekteket támogatnak. A Stratégiai Program 2012-es prioritásait nemsokára 
közzéteszik a Visegrádi Alap honlapján. 
Pályázati határidő: 2012. március 30. 
 
Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a 
program kísérése TÁMOP-5.2.1-12/1. TÁMOP-5.2.1-12/1. Gyerekesély program országos 
kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése  
Pályázati határidő: 2012. március 31. 
 
Előremutató infokommunikációs technológiák kutatásának támogatása, valamint a 
kapcsolódó IT szakember-utánpótlás biztosítása  Kódszám: TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV 
Pályázati határidő: 2012. április 27. 
 
„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési 
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében  
Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1 
Pályázati határidő: 2012. április 30. 
 

 
 

Ünnepi hangverseny 
 

2011. december 9. 
Ingyenes adventi hangversenyt adott az ünnepek előtt a 
Légierő Zenekar Szolnok, a városi Aba-Novák Kulturális 
Központban. Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis zenekara 
ajándékkoncertjén az érdeklődők ingyen vehettek részt. A 
műsorban lírikus hangvételű szerzeményeket szólaltattak 
meg. A fúvósok repertoárja új darabokkal bővült. A 
szerzemények kiválasztásánál lényeges szempont volt, hogy 
a karácsony hangulatát idéző művek szólaljanak meg.       

 
        forrás: www.szoljon.hu 
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Rövid tájékoztató a legfrissebb „civil” jogszabályo król 
 

Az „új civil törvényről” 2011. január 11-én tájékoztató rendezvény megtartására került sor a 
JNSZM Civil Szolgáltató Központban, ahol Kántorné Dr. Helle Gizella nyújtott betekintést a 
2011. évi CLXXV.- tv. részleteibe, kiemelve a változásokat. Egyúttal az alábbi összegzést 
bocsátotta a rendelkezésünkre: 

 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, vala mint a civil szervezetek 
működésér ől és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény ( 2011.évi MK.151.) 
Szóhasználatban alkalmazott rövidítése: Civiltörvény 
Jogi szaknyelvben alkalmazott írásbeli rövidítése: Ectv. 
Fenti törvény 2012. január 10. napjáig a Magyar Köz lönyben kihirdetett végrehajtási 
jogszabályainak jegyzéke, várható további szabályoz ások 

1. A civil szervezetek nyilvántartásáró l, és ezzel összefüggő egyes eljárási szabályokról 
szóló 2011. évi CLXXXI.  tv.(2011. évi MK.157.)  E törvény 97.§-ában adott 
felhatalmazása alapján várható  szintén eljárási szabályokat tartalmazó KIM rendelet. 

2. Civil szervezetek gazdálkodása és adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdései 
tárgyú 350/2011. (XII.30) Korm .sz. rendelet (MK 164. száma ) 

3. A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 342/2011.(XII.29.) Korm.r. 5. A számviteli 
törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló- készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. ( XII.19.) Korm.sz. rendelet 
módosítja (MK. 163. sz.) 

4. A Civiltörvény 73.§-ában kapott felhatalmazás  alapján – az ott megjelölt témákban 
(Civil Információs Centrum, Civil Információs Portál, Nemzeti Együttműködési Alapot 
működtető szervezetekre vonatkozó szabályozás) további miniszteri szint ű 
rendeletek várhatóak . 

5. Az egyesületek vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. IV.tv. (Ptk.) 
61-64.§-ai módosított szabályozása. (az Ectv.79. §-a módosította a Ptk-t.) 

 
A Civil Ház honlapján, a http://szolnok.nonprofit.hu/?q=content/dokumentumt%C3%A1r 
linken már megtalálhatók (letölthetők/olvashatók) a: 
� 2011. évi CLXXV. törvény 
� 2011. évi CLXXXI.  törvény  
� 350/2011. (XII.30.) Kormány  rendelet 

 
Fenti jogszabályok a www.magyarkozlony.hu internetes honlapon a megadott Magyar 
Közlöny számának megadásával tekinthetőek meg, illetve nyomtathatóak is. 
 

 
Alapfokú számítógépes tanfolyam 

 

A civil szervezetek tagjai részére 6 napos számítógépes 
képzést tartunk kezdőknek. 
A képzés díja 1.500 Ft. 
Helye: Civil Szolgáltató Központ 
Ideje: várhatóan február második felében. 
 

Jelentkezni az 56/221-882-es telefonszámunkon lehet. 
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A Szenátus ünnepi ülése a nemzetvédelmi egyetemen 

 

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
(ZMNE) dísztermében került sor a Szenátus ünnepi 
ülésére. Az ülés előtt – megemlékezés keretében – 
koszorút helyeztek el a katonatudósok 
emléktáblájánál. Az avatandók és a meghívottak 
jelenlétében az ülést prof. dr. Padányi József mérnök 
ezredes, a ZMNE megbízott rektora nyitotta meg. A 
Szenátus ünnepi ülése keretében adták át a Rector 
Emeritus, a Professor Emeritus, valamint a Pro 
Militum Artibus kitüntető címeket; adományoztak 
címzetes egyetemi docensi és egyetemi tanári címeket is, és átadták a Tanárky Sándor-díjat. 
Ugyancsak az ülésen került sor a habilitált és PhD doktorok avatására. 

A Pro Militum Artibus (a 
hadtudományért) kitüntető címet 
érdemelték ki munkásságukkal Kositzky 
Attila nyugállományú altábornagy, 
Mazán Pál mérnök vezérőrnagy és Furkó 
Kálmán nyugállományú ezredes, aki az 
Ejt őernyősök Szolnoki Szervezetében 
éveken át aktív tevékenységet folytattak. 
A Szenátus ünnepi ülését Padányi József, 
az egyetem megbízott rektora zárta, aki 
gratulált az elismerésben részesülteknek 
és a doktorrá avatottaknak.  

       
          honvedelem.hu 

 
 

Girnt Vilmos kiállítása 
 

Ismét „telt házas” megnyitóval vette kezdetét a Girnt Vilmos 
festményeiből rendezett kiállítás a HEMO-ban. A megnyitó kezdetére 
az I. emeleti kiállító teremben üres szék nem maradt. A kiállítást Márki 
Éva a Magyar Nyugdíjasok Országos Szövetségének kultúra referense 
nyitotta meg. A megnyitón közreműködött Rigó József. A tárlat 
november 25.-
ig volt meg-
tekinthető.  

 
  
  
  

     
     
     

          Kiss Antal 
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Keresd a Mikulást!   

Sikeres túraverseny a parkerdőben. A szolnoki Gördögök SE és a Nefag Zrt.  
 

 Szervezésében a rendezték meg a „Keresd a 
Mikulást!” elnevezésű gyalogos tájékozódás 
túraversenyt a Széchenyi-parkerdőben. A 
versenyközpont a vadaspark területén volt, 
ahol 2 db sárgarépával vagy vele, egyenértékű 
zöldségfélével lehetett nevezni. A rendezvény 
rajtjára a Mikulás magával hozta a napsütést, 
így a résztvevők ragyogó időben vághattak 
neki a feladat – bóják, illetve bójával nem jelölt 
ellenőrzőpontok megkeresése 90 perces 
szintidő alatt, térkép vagy GPS segítségével – 
teljesítésének. A több mint harminc induló 

között a gyerekektől a nyugdíjasokig minden korosztály képviseltette magát. A különböző 
pályákon mindannyian kiváló hangulatban kutatták fel a 8-10 bóját és a GPS-koordináták 
által jelölt pontokat. A legfiatalabbak nagy örömére a célban a Mikulás fogadta a beérkezőket 
és oklevél, valamint szaloncukor és más édességek képében a jutalom sem maradhatott el. 
Néhány órai kellemes és hasznos erdei tartózkodás után mindenki elégedetten és új 
élményekkel gazdagon távozott. 

   
A cikk a Grátiszban is megjelent, amelyet Szabovik Zoltán írt. 

 
 

A Civil Szolgáltató Központ (Szolnok, Baross u. 56.) TÉRÍTÉSMENTESEN felajánlja  
használt állapotú, felújításra szoruló  alábbi tárgyait: 

 

� 2 db kerekes szék, 
� 2 db járókeret, 

� 1 db szoba wc mozgássérült számára. 
 

ÉRDEKLŐDNI: hétköznapokon az 56/221-822 telefonszámon lehet. 
 

FIGYELEM! ÚJ e-mail CÍM! 
 

Ezúton is tájékoztatunk mindenkit, hogy az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete e-mail címe 
megváltozott! Az új e-mail címünk: ejtoernyosokszsz@gmail.com. A továbbiakban 
szervezetünk ezt a címet használja elektronikus levelezése során. Az előző e-mail címen a 
továbbiakban egyesületi levelezést nem folytatunk. 
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ESZSZ évzáró rendezvény 

 

Az előző évek hagyományainak megfelelően terveztük az évértékelő, évzáró társas 
összejövetelünket, ahol lehetőség volt közösen értékelnünk és elbúcsúztatnunk az évet „fehér 
(jelen esetben kék) asztal” és egy-egy pohár ital mellett. Rendezvényünknek immár 
hagyományosan a HEMO adott helyet. A Szervezet elnöksége szeretettel várt minden 
tagunkat az ünnepek előtt egy rövid együttgondolkodásra, melyre mintegy 35 fő jelent meg. A 
vacsora előtt a 3.TÉI jóvoltából „látogatási” csomagokat adtunk át, majd a 2011. év 
eseményeinek rövid összefoglalóját követően, kivetítőn megtekinthettük a szervezet 2011. évi 
rendezvényein készült képeket. 

 

  
 

  
 

Az egyesület hagyomány teremtő céllal meghívta azon egyesületek képviselőit, amelyekkel 
közös programokon tevékenykedett. Az AURIGA SSK részéről Gulyás Judit elnök, a 
GÖRDÖGÖK SE részéről Oskó Imre elnök fogadta el a meghívást. A bőséges vacsorát ebben 
az évben Mádi Sándor bajtársunk finom töltött káposztája jelentette. A vacsorát követően 
kellemes hangulatú bajtársi beszélgetéssel, a jövő évi lehetséges programok előtervezésével 
telt az idő. A közelgő ünnepekre való tekintettel jelképesen egy-egy szaloncukorral 
köszöntöttük a megjelenteket. Szervezetünk a 2011.-es évet is egy jól sikerült rendezvénnyel 
zárta.            
           Kiss Antal  

 
Hagyatéki adomány átvétele 

 

Hagyatékból származó emléktárgyakat adományozott szervezetünknek Balogh Sándor 
zászlós. Az adománnyal nagyban hozzájárult ahhoz, hogy szervezetünk rendezvényeit 
megfelelő mennyiségű tombolatárggyal tudjuk majd ellátni.     
           Kiss Antal 
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ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 
 

2012 AKTÍV ID ŐSÖDÉS ÉS A GENERÁCIÓK KÖZÖTTI 
SZOLIDARITÁS EURÓPAI ÉVE 

 
A kezdeményezés célja, hogy segítsen létrehozni a jobb 
munkalehetőségeket és a munkakörülményeket a növekvő 
számú idős ember számára Európában, segítve őket abban, 
hogy vállaljanak aktív szerepet a társadalomban, és 
ösztönözze az egészséges öregedés. Az európai politikusok 
hosszú ideje birkóznak a folyamatosan elöregedő társadalom 
és annak hatásainak vizsgálatával az állami szolgáltatásokra 
és a pénzügyekre.  Ezért keres megoldásokat az Európai 
Parlament és a Tanács kezdeményezés jóváhagyásával. 
 

Az EU-ban jelentős a népesség elöregedése. 2012-től, az európai munkaképes korú népesség 
elkezd zsugorodni, míg 60 éven túli népesség száma továbbra is növekedni fog, évente   
mintegy két millió fővel. A legerősebb nyomás várhatóan 2015-35 időszakban lesz, amikor az 
úgynevezett baby-boom generáció lép majd nyugdíjba.  
Ez egy komoly kihívás, ami a fenntartható államháztartást, különösen az egészségügyi ellátás 
és a nyugdíjak finanszírozását illeti, amely gyengíti a generációk közötti szolidaritás.  
 A javasolt AKTÍV ÖREGEDÉS EURÓPAI ÉVÉNEK célja, hogy szolgálja a 
figyelemfelkeltést, és népszerűsítsék a jó gyakorlatokat.  
  
Aktív öregedés esélyteremtés is az idősek számára, hogy továbbra is dolgozzanak, hogy 
egészségesek maradjanak, és továbbra is hozzájáruljanak a társadalom gazdagodásához, 
például önkéntes támogatni kell a széles körű politikák valamennyi kormányzati szinten.   
Az Évhez kapcsolódóan 24 millió forint keretösszeggel szabadidős programok, így például 
kulturális és sportrendezvények, utazások, tanfolyamok, író-olvasó találkozók megtartására írt 
ki pályázatot időskorúak számára a Nemzeti Erőforrás Minisztérium.  
 
A tárca meghirdetett egy önéletrajzírói pályázatot is, ez ugyancsak az aktív idősödés európai 
évéhez kapcsolódik. E pályázaton 60 év felettiek vehetnek részt, akik akár a személyes 
múlttal, akár történelmi eseményekkel, például az 1956-os forradalommal kapcsolatos 
történeteiket megírhatják, legfeljebb 20-30 oldalon, géppel vagy kézírással. A pályamunkákat 
február 15-éig lehet benyújtani; azokat a "generációk közötti együttműködés" jegyében a 
nagyszülők akár az unokájuk segítségével is elkészíthetik, például interjú formájában.  
Az "Életút" elnevezésű pályázaton 16 díjat osztanak ki, az első helyezett bruttó 400 ezer 
forintot kaphat.  
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         Jogi eseteinkből 
       Dr. Kossuth Borbála írása  

 

  
AAzz  eeggyyeennllőő  bbáánnáássmmóódd  kköövveetteellmméénnyyéééérrtt  sszzóótt  eemmeelltt  ddoollggoozzóókkaatt  

bbüünntteettttee  aa  kköözzlleekkeeddééssii  vváállllaallaatt  
 

 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) 
eljárását olyan panaszosok is 
kezdeményezik, akiket azért ér „re-torzió”, 
mert szót emeltek az egyenlő bánásmód 
megsértése miatt vagy közreműködtek egy 
erre irányuló eljárásban. A megtorlás 
megállapítása  a hatóság jogalkalmazó 
tevékenységében mindig egy időben elváló 
másik diszkriminációs kapcsolódik. 
 
Megtorlás valószínűsítésére került sor abban az 
ügyben, melyben a panaszos azt sérelmezte, 
hogy munkáltatója, egy közlekedési vállalat, az 
általa és munkatársai által indított munkaügyi 
per miatt mind őt, mind a perben résztvevőket 
„megfosztotta” a rájuk bízott feladatok 
ellátásától és emiatt teljesítmény alapú havibére 
is jelentős mértékben lecsökkent.  
A sérelmet szenvedettnek emellett forda (más 
néven járműforduló) szerinti munkáját is 
megszüntették, így a jutalmakból, és az év végi 
prémiumokból is kimaradt. A munkáltató azt is 
közölte a panaszossal, hogy a jövőben a 
jutalmakból és ösztönzőkből csak akkor 
részesül, ha nem perli a céget a ki nem fizetett 
munkaidő után járó jövedelmei miatt.  
Panaszost emellett áthelyezték a szomszédos 
településre, így napi 70 kilométeres utazásra 
kényszerült, fizetését tisztázatlan okból 
lecsökkentették, ennek szóvá tétele miatt pedig 
végezetül tartalékszolgálatba helyezték.  
 
A hatóság előtt indult eljárásban a munkáltató 
(mint eljárás alá vont) védekezésében 
elsődlegesen arra hivatkozott, hogy azt a 
korábbi, több mint hetven munkavállaló által 
munkaügyi bíróságra benyújtott keresetlevelet - 
melyhez a panaszos is csatlakozott - a bíróság 
idézés kibocsátása nélkül még 2009 áprilisában 
elutasította, és mivel jelenleg a kérelmezőnek 
nincs folyamatban a munkáltatóval szemben 
munkaügyi pere, vagyis nincs másik 
diszkriminációs eljárás, így a panasz indoka és 
alapja valótlan. Ezeken kívül hivatkozott arra is, 
hogy a sérelmezett forda-áthelyezéshez 
kérelmező fordatársának lebetegedése is 
hozzájárult, jutalmazásának elmaradására pedig 
a panaszos igazolatlan távolléte miatt került sor. 

 
                 Képünk illusztráció 
Az eljárás alá vont általánosságban elmondta, 
hogy az elvégzett munka mennyisége és 
minősége is arányosan változó, így a 
matematikai átlag alapján a járműfordulók fele 
„jobban fizet”, míg a másik fele „rosszabbul”, de 
ezzel együtt a hozzájuk tartozó munka és 
teljesítmény is változik. Hangsúlyozta azt is, 
hogy a szükségszerű vezénylésmódosítás nem 
jelent feladat ellátástól „megfosztást”, mindenki 
köteles a vezénylésnek eleget tenni, és szükség 
szerint tartalék-szolgálatot is ellátni. 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a tény-állás 
tisztázása érdekében tartott tárgya-lásokon 
tanúkat, illetve védett tanúkat hallgatott meg. 
Utóbbiak megerősítették, hogy a munkáltató 
2009. szeptemberében „elbeszélgetett” azon 
munkavállalókkal, köztük kérelmezővel is, 
akikről tudta, hogy perben állnak. A dolgozók 
elmondták, hogy azokkal szemben, akik nem 
léptek vissza a pertől a vállalat különböző 
szankciókat alkalmazott. Az egyik védett tanú 
pedig közölte: a panaszost fordatársától még 
annak sérülése előtt szétválasztották, és más 
járműfordulóra helyezték. 
A hatóság a nyilatkozatok, tanúvallomások és 
csatolt statisztikai adatok alapján megállapította, 
hogy a munkáltató kérelmezőnek jogsérelmet, 
azaz munkabércsökkenést okozott és ezzel 
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megvalósította a megtorlás törvényi tényállását. 
Az EBH e tekintetben kiemeli, hogy a megtorlás 
tényállása arra helyez hangsúlyt, hogy a 
tilalmazott magatartás olyan személy ellen 
irányuljon, aki az egyenlő bánásmód 
követelmény mellett fellépett, szót emelt. A 
tényállás megvalósulásának azonban nem 
követelménye, hogy a panaszos a kérelem 
benyújtásakor perben álljon a bepanaszolt 
munkáltatóval, ahogyan az sem, hogy az alap-
diszkriminációs ügy megalapozott, vagyis sikeres 
legyen.           Az a keresetlevél pedig, melyhez 
kérelmező csatlakozott, és amely mellett a 
munkáltatóval folytatott beszélgetés alkalmával 
is kiállt, tartalmazta az egyenlő bánásmód 
követelményét.       

 
Az EBH az eljárás alá vont kimentését nem 
tartotta minden kétséget kizáróan alkalmasnak 
annak igazolására, hogy az egyenlő bánásmód 
megsértése miatti fellépés nem szolgált - akár 
más okok mellett is - kérelmező 
fordaáthelyezésének, azaz a hátrány 
elszenvedésének indokául. A hatóság az ok-
okozati összefüggés hiánya miatt elutasította a 
kérelem azon részét, amely a jutalomból való 
kimaradást és a tartalékszolgálatra vezénylést 
sérelmezte. 
A Fővárosi Bíróság a hatóság döntését helyben 
hagyta. 

 

NNIINNCCSS  EEGGYYEEDDÜÜLL!!  
  

OOtttt  vvaaggyyuunnkk  aazz  ÖÖnn  kköözzeelléébbeenn  
--  pprroobblléémmááiivvaall  kkeerreessssee  mmeeggyyeeii  rreeffeerreennsseeiinnkkeett!!  

EEggyyeennllőő  BBáánnáássmmóódd  HHaattóóssáágg  

JJáásszz--NNaaggyykkuunn--SSzzoollnnookk  mmeeggyyéébbeenn  
DDrr..  KKoorrmmáánnyyooss  NNóórraa  vváárrjjaa  aa  ppaannaasszzoossookkaatt  

hhééttffőőnnkkéénntt  99--1133  óórrááiigg  aa  
MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ééppüülleettéébbeenn..  

 

SSzzoollnnookkii  EEssééllyyeekk  HHáázzaa  ●●  55000000  SSzzoollnnookk,,  KKoossssuutthh  LL..  uuttccaa  22..  ffsszztt..  5511..  
 

EEllőőzzeetteess  bbeejjeelleennttkkeezzééss,,  iinnffoorrmmáácciióó::  
06 56/514-947●  06 20/251-5192 

e-mail:  nora.kormanyos@gmail.com 
 
  

  
  

OOrrsszzáággooss  rreeffeerreennssii  hháállóózzaatt  
  

TTÁÁMMOOPP--55..55..55//0088//11      
AA  ddiisszzkkrriimmiinnáácciióó  eelllleennii  kküüzzddeelleemm  ––      
aa  ttáárrssaaddaallmmii  sszzeemmlléélleettffoorrmmáállááss  ééss  hhaattóóssáággii  mmuunnkkaa  eerrőőssííttééssee  
  

                                                   
 

                                   Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
                        www.ujszechenyiterv.gov.hu 

                                                                              06 40 638  638
 

 
 

 

 
 

NNIINNCCSS  EEGGYYEEDDÜÜLL!!  
  

OOtttt  vvaaggyyuunnkk  aazz  ÖÖnn  kköözzeelléébbeenn  
--  pprroobblléémmááiivvaall  kkeerreessssee  mmeeggyyeeii  rreeffeerreennsseeiinnkkeett!!  

EEggyyeennllőő  BBáánnáássmmóódd  HHaattóóssáágg  

JJáásszz--NNaaggyykkuunn--SSzzoollnnookk  mmeeggyyéébbeenn  
DDrr..  KKoorrmmáánnyyooss  NNóórraa  vváárrjjaa  aa  ppaannaasszzoossookkaatt  

hhééttffőőnnkkéénntt  99--1133  óórrááiigg  
aa  MMeeggyyeehháázzáánn..  

 

EEssééllyyeekk  HHáázzaa  ●●  55000000  SSzzoollnnookk,,  KKoossssuutthh  LL..  uuttccaa  22..  
 

EEllőőzzeetteess  bbeejjeelleennttkkeezzééss,,  iinnffoorrmmáácciióó::  
06 56/514-947●  06 20/251-5192 

E-mail: nora.kormanyos@gmail.com 
  

OOrrsszzáággooss  rreeffeerreennssii  hháállóózzaatt  
wwwwww..eeggyyeennlloobbaannaassmmoodd..hhuu//ttaammoopp  
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298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 

bérminimum megállapításáról 
 

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 17. § (1) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el. 

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra. 
2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi 

alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2012. 
január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 93 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 21 400 
forint, napibér alkalmazása esetén 4 280 forint, órabér alkalmazása esetén 535 forint. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai 
végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott 
munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2012. január 1-jétől 
havibér alkalmazása esetén 108 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 24 850 forint, napibér 
alkalmazása esetén 4 970 forint, órabér alkalmazása esetén 621 forint. 

(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes 
munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi 
munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér 
együttes) 

a) (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2012. január 1-jétől 93 000 forint, 
b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2012. január 1-jétől 108 000 forint. 
(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 

óránál 
a) rövidebb [Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 

117/B. § (2) bekezdés], arányosan növelt mértékben, 
b) hosszabb [Mt. 117/B. § (3) bekezdés], arányosan csökkentett mértékben 

kell figyelembe venni. 
(5) Részmunkaidő esetén 
a) az (1)-(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő 

mértékével arányosan csökkentve, 
b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve 

annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével 
kell figyelembe venni. 

3. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2012. 
január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni. 

(2) E rendelet alkalmazásában 
a) munkáltatón a költségvetési szervet, 
b) munkavállalón a közalkalmazotti, a közszolgálati és a kormánytisztviselői jogviszonyban 

állót, 
c) személyi alapbéren a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt, a 

közszolgálati és a kormánytisztviselői jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az 
illetménykiegészítés együttes összegét 
is érteni kell. 

(3) Hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. 
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Megkezdődött a kormányhivatalok járási hivatalainak kialakí tásáról szóló 
társadalmi egyeztetés 

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a 
járási rendszer kialakításáról szóló elképzeléseit. Országosan 168 járás, Budapesten pedig hét 
úgynevezett körzet létrehozását tervezik.  

A kormányhivatalok járási hivatalainak legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb 
szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz, minden magyarországi állampolgár 
számára elérhető közelségben és magas minőségben. A járások és járási (körzeti) 
kormányhivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kezdhetik 
meg működésüket 2013. január 1-jével. 

A tervekről a kormany.hu honlapon lehet olvasni és január 20-ig lehet azokat véleményezni.  
Az Országgyűlés elé várhatóan 2012 februárjában kerül a törvényjavaslat, a járási 
székhelyeket és illetékességi területet meghatározó Kormányrendeletet pedig várhatóan június 
végén fogadja el a Kormány. 

Forrás: www.kormany.hu 
 

 

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSEN AZ ESÉLYEGYENL ŐSÉGI 
CÉLCSOPORTOK A GAZDASÁGBAN – MEGVÁLTOZOTT 

MUNKAKÉPESSÉGŰEK INTEGRÁCIÓJA A MUNKAER ŐPIACON CÍM Ű 
FELHÍVÁS 

Elindult az Új Széchenyi Terv keretében megjelenő az Esélyegyenlőségi célcsoportok a 
gazdaságban – megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon című 
(GOP-2012-3.5.1/A, illetve KMOP-2012-1.4.4/A kódszámú) pályázati felhívás társadalmi 
egyeztetése.  
A kiírás célja az 1998. évi XXVI. Esélyegyenlőségi törvénnyel összhangban a megváltozott 
munkaképességű személyek átlagos foglalkoztatási színvonalának növelése, egyenlő esélyek 
teremtése a munkaerő piaci elhelyezkedésben és munkavégzésben, az integrált munkavégzés 
elősegítése. A pályázaton keresztül olyan munkahelyi körülmények megteremtése a cél, ezen 
belül olyan szolgáltatások bevezetése a magyar vállalkozások körében, amelyek biztosítják 
ezen csoportok számára az egyenlő esélyeket a hatékony munkavégzéshez, illetve amelyek 
segítik ezen csoportok integrációját a munkaerőpiacon. Országosan a támogatásra 
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,5 milliárd forint , míg a Közép-magyarországi 
régióban a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 500 millió forint  a 2012-13. évekre.  

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás: mikro-, kis-, és 
középvállalkozások esetében minimum 1 millió Ft, maximum 20 millió Ft, nagyvállalkozások 
esetében minimum 1 millió Ft és maximum 10 millió Ft lehet.  

A társadalmi egyeztetés keretében a véleményeket 2012. január 26-ig várjuk.  
 
Forrás: www.nfu.hu 
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TÁRSADALMI EGYEZTETÉSEN AZ ESÉLYEGYENL ŐSÉGI CÉLCSOPORTOK A 
GAZDASÁGBAN – NŐI MUNKAVÁLLALÓK ÉS GYES/GYED-R ŐL 

VISSZATÉRŐK INTEGRÁCIÓJA A MUNKAER ŐPIACON CÍM Ű FELHÍVÁS 

Elindult az Új Széchenyi Terv keretében megjelenő az Esélyegyenlőségi célcsoportok a 
gazdaságban – női munkavállalók és GYES/GYED-ről visszatérők integrációja a 
munkaerőpiacon a részmunkaidő, távmunka és osztott munkaidő alkalmazása révén 
című (GOP-2012-3.5.1/B, illetve KMOP-2012-1.4.4/B kódszámú) pályázati felhívás 
társadalmi egyeztetése.  
 
A konstrukció célja, az 1998. évi XXVI. Esélyegyenlőségi törvénnyel összhangban a pályázat 
célcsoportjainak foglalkoztatási színvonalának növelése, az egyenlő esélyek megteremtése a 
munkaerő piaci elhelyezkedésben és munkavégzésben, az integrált munkavégzés elősegítése. 
A pályázaton keresztül olyan munkahelyi körülmények megteremtése a cél, ezen belül olyan 
szolgáltatások bevezetése a magyar vállalkozások körében, amelyek biztosítják ezen 
csoportok számára az egyenlő esélyeket a hatékony munkavégzéshez, illetve amelyek segítik 
ezen csoportok integrációját a munkaerőpiacon.  

A női munkavállalók, illetve a pályázat célját kiterjesztve a GYES/GYED-ről visszatérők 
integrációjának elősegítése a munkaerőpiacon társadalmilag és gazdaságilag egyaránt 
előrelépés. A pályázat célja, hogy a vállalkozások számára tegyen elérhetővé forrásokat, 
amelyekkel egyenlő esélyekhez juttatják a pályázat célcsoportjait a Lisszaboni Növekedési és 
Foglalkoztatási Stratégia céljainak a részmunkaidő, távmunka és osztott munkaidő bevezetése 
és alkalmazása révén. Országosan a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,5 
milliárd forint , míg a Közép-magyarországi régióban a rendelkezésre álló tervezett 
keretösszeg 500 millió forint  a 2012-13. évekre.  

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás: mikro-, kis-, és 
középvállalkozások esetében minimum 1 millió Ft és maximum 20 millió Ft, 
nagyvállalkozások esetében minimum 1 millió Ft és maximum 10 millió Ft lehet.  

A társadalmi egyeztetés keretében a véleményeket 2012. január 26-ig várjuk.  
 
Forrás: www.nfu.hu 

 
Megjelent a 2011. évi CXCI. törvény 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról, valamint  

a 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási 

szabályokról 
 

A http://www.orszi.hu/index.php?ID=79 oldalról letölthető az 
NRSZH tájékoztatója a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak 

2012. január 1-től hatályba lépő főbb változásairól. 
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Elindult a kormanyhivatal.hu 

A kormany.hu honlapcsalád legújabb tagjaként megkezdte működését a kormanyhivatal.hu 
oldal, ahol a 19 megyei, illetve a budapesti Kormányhivatal információi találhatóak. 

Hírek, közérdekű adatok, elérhetőségek mellett egy "Hol intézzem?" alkalmazás is segíti a 
felhasználót az általa keresett tartalom legegyszerűbb megtalálásában. 

Forrás: www.kormanyhivatal.hu  

 

Civil szervezetek által kezdeményezett projektek 

A pályázaton civil társadalmi szervezetek vehetnek részt.  

A pályázónak a programban részt vevő országok egyikében székhellyel kell rendelkeznie. 
Egy projektben legalább két szervezetnek kell részt vennie, két különböző országból. Egy 
projekt legfeljebb 18 hónapig tarthat. 

Támogatható tevékenységek: 

A különböző országokban működő civil szervezetek projektjeinek tárgya lehet: 
• egy konkrét tevékenység: pl. szeminárium, tematikus műhelymegbeszélés, kiadvány, 

információs kampány, művészeti műhely, amatőr sporthoz kötődő tevékenység, 
képzés, kiállítás, stb.; 

• vita: bevonva pl. a részt vevő szervezetek tagjait, más civil szervezeteket, egyéb 
szervezeteket, döntéshozókat, állampolgárokat, stb.; 

• közös gondolkodás: az európai értékekről, az európai polgárságról és a demokráciáról, 
bevonva szakértőket, döntéshozókat, polgárokat, pl. egy kollokvium keretében; 

• hálózatosodás: az adott területen működő több szervezet tartós hálózata.  

A projekteknek 2012. augusztus 1. és 2013. január 31. között kell megvalósulniuk. 

Beadási határidő: 2012. február 15. 

Bővebb információ: http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=824 
 

 

Változás a Mobilitásnál 

2011. december 17-től Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet - Mobilitás Országos 
Ifjúsági Igazgatóság néven folytatja tevékenységét a korábbi Foglalkoztatási Hivatal - 
Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálata.  

A névváltozással a feladataik nem változnak, továbbra várnak minden érdeklődőt Budapesten, 
a XIII. kerület, Tüzér utca 33-35-ben, a II. kerület Zivatar utca 1-3-ban, illetve a regionális 
irodákban. 
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JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítványa 

Esélyegyenlőségi Iroda Esélyek Háza 
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2., Telefon/Fax: 56/514-947, WebSite: www.eselyfk.hu 

 
 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

a JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítványa Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza által 
szervezett 

Kistérségi Információs Napra 
Időpont: 2011. január 26. (csütörtök), 14.00 óra 

Helyszín: Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Pódium terem 
     Kunhegyes, Szabadság tér 7. 

Időpont: 2011. január 31. (kedd), 14.00 óra 

Helyszín: Jászsági Többcélú Társulás III. emeleti nagytárgyaló 

  Jászberény, Szabadság tér 16. 
 

A rendezvény programja: 

 

Téma: 2012. I. félévében megjelenő pályázatok civil szervezetek és intézmények részére 

Előadó: Széchenyi Programiroda munkatársa 

Téma: Aktualitások az új Civil Törvény kapcsán  

Előadó: Pollákné Cser Edit Civil Szolgáltató Központ vezetője 

Téma:  2012 Aktív Idősödés és a Generációk Közötti Szolidaritás Európai Éve  

Előadó: Lázár Edit Esélyek Háza esélyegyenlőségi munkatársa 

A rendezvényen a részvétel ingyenes.  

Bízunk benne, hogy a program felkeltette érdeklődését. Kérjük, a mellékelt jelentkezési lap 
visszaküldésével jelezze részvételi szándékát. A jelentkezési lapot visszaküldheti postán 
(5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.), faxon az 56/514-947 számra, ill. e-mailben a 
lazar.edit@eselyfk.hu  címre. Jelentkezési határidő: 2012. január 25. 
 

 
Szolnok, 2012. január 16. 

 

Tisztelettel:  
              Kugler - Rácz Viktória  

                             Esélyek Háza irodavezető  
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Köszönjük az eddig beküldött írásokat és fotókat. 
 

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

 
 

A következő szám lapzártája: 2012. február 15. 
 
 

Támogató: 
 

  
  

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 
 

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

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

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

 
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 8-19 óráig 

 
Kiadja a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 

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

Szerkesztő: Mészáros Ágota 
 
 

 


