
 2012. márciusi szám 
 

Civil forrásCivil forrásCivil forrásCivil forrás    
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Szolgáltató Központ Ingyenes Hírlevele 

Kedves Olvasó! 
 
Az elmúlt két hónap során bármelyik civil szervezet vezetıjével találkoztam, a második 
mondat már az új civil törvényrıl szólt. Az elmúlt egy hónap alatt több tájékoztató 
rendezvényen is részt vehettünk, ahol a törvény változásairól esett szó, de azt tapasztalom, 
hogy bár tisztul a kép, de még mindig sok kérdés fogalmazódik meg. A NEA civil 
jelöltállítási rendszerébe március 17-ig lehetett bejelentkezni, remélhetıleg minél több 
szervezet élt is ezzel a lehetıséggel. Az elektori győlések helyszínei a Kormányablakok 
lesznek, ahol az elektorok leadhatják majd a szavazataikat, elıször egy szimpátiaszavazáson, 
majd a konkrét jelöltekre. A Tanács és a Kollégiumok felállása után remélhetıleg a 
pályázatok is gyorsan kiírásra kerülnek. Kollégáimmal a Civil Házban várjuk továbbra is a 
segítséget igénylı szervezetek képviselıit. 
 
E havi tanulságos történetem a következı: 
 
A halász hazatér fatörzsbıl vájt csónakján és találkozik egy külföldi piackutató szakemberrel, aki 
ebben a fejlıdı országban dolgozik. A piackutató megkérdezi a halásztól, hogy miért jött haza ilyen 
korán. A halász azt feleli, hogy tovább is maradhatott volna, de elég halat fogott ahhoz, hogy 
gondoskodjon a családjáról. 
- Mivel tölti az idejét? – kérdezi a szakember. 
- Hát például, halászgatok. Játszom a gyerekeimmel. Mikor nagy a forróság, lepihenünk. Este együtt 
vacsorázunk. Összejövünk a barátainkkal és zenélünk egy kicsit. – feleli a halász. 
A piackutató itt közbevág: 
- Nézze, nekem egyetemi diplomám van és tanultam ezekrıl a dolgokról. Segíteni akarok magának. 
Hosszabb ideig kellene halásznia. Akkor több pénzt keresne és hamarosan egy nagyobb csónakot 
tudna vásárolni ennél a kis kivájt fatörzsnél. Nagyobb csónakkal még több pénzt tudna keresni és nem 
kellene hozzá sok idı, máris szert tudna tenni egy több csónakból álló vonóhálós flottára. 
- És azután? – kérdezi a halász. 
- Azután ahelyett, hogy viszonteladón keresztül árulná a halait, közvetlenül a gyárnak tudná eladni, 
amit fogott, vagy beindíthatna egy saját halfeldolgozó üzemet. Akkor el tudna menni ebbıl a 
porfészekbıl a fıvárosba, de akár Párizsba, vagy New Yorkba és onnan irányíthatná a vállalkozását. 
Még azt is fontolóra vehetné, hogy bevezesse a tızsdére az üzletet és akkor már milliókat kereshetne. 
- Mennyi idı alatt tudnám ezt elérni? – érdeklıdik a halász. 
- Úgy 15-20 év alatt- válaszol a piackutató. 
- És azután? – folytatja a kérdezısködést a halász. 
- Ekkor kezd érdekessé válni az élet – magyarázza a szakember – Nyugdíjba vonulhatna. Otthagyhatná 
a városi rohanó életformát és egy távol esı faluba költözhetne. 
- És azután, mi lenne? – kérdezi a halász. 
- Akkor volna ideje halászgatni, játszani a gyerekeivel, a nagy forróság idején lepihenni, együtt 
vacsorázni a családjával, és összejönni a barátaival zenélgetni egy kicsit. 
 
 

Pollákné Cser Edit 
             elnök  
          Contact MKSZ  
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MEGHÍVÓ 
 

 

A Kornéliusz Háza Missziós Egyesület és a Széchenyi Programiroda NKft. tisztelettel 

meghívja Önt és munkatársait Szolnokon, Az Európa étteremben megrendezendı 

szakmai fórumára. 

 TÁMOP, TIOP és KEOP pályázatok, 

aktuális kiírások, hamarosan várható pályázati felhívások. 

 

Idıpont és helyszín: 

2012. március 19. hétfı 16 óra 

Európa étterem 

5000. Szolnok, József Attila út 83. 

„D” épület 

A tájékoztató ingyenes! 

 

Szíves megjelenésére feltétlenül számítunk!  

 

Tisztelettel: 

 

Buzás László 
regionális igazgató 

Széchenyi Programiroda Nkft. 
Észak-Alföldi régió 

 
 
 

 
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 
cím: 1053 Budapest, Szép u. 2., 2. emelet 
email: info@szechenyiprogramiroda.hu 

www.szechenyiprogramiroda.hu 
www.ujszechenyiterv.gov.hu  
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JNSZ Megyei Civil Szervezetek III. Konferenciája 

 
Idén immár III. alkalommal került megrendezésre a JNSZ Megyei Civil Szervezetek 
Konferenciája, amelyet a JNSZM Civil Szolgáltató Központ a JNSZM Esély Szociális 
Közalapítvánnyal közösen bonyolított le. 
A városháza dísztermében megtartott rendezvény iránt példátlan érdeklıdés mutatkozott, a 
megyei civil szervezetek mintegy 200 fıvel képviseltették magukat. 
A Konferenciát Dr. Kállai Mária  alpolgármester nyitotta meg, aki köszöntıjében kiemelte a 
civil szervezetek társadalomban betöltött szerepét. 
Szablics Bálint, a KIM Civil Kapcsolatok fıosztályának vezetıje elıadásában ismertette a 
civil szférára vonatkozó új jogszabályokat. 

  
Asztalosné Zupcsán Erika, a szociálpolitikáért felelıs helyettes államtitkár az Aktív idısödés 
és generációk közötti szolidaritás európai éve címmel tartott 
elıadást. 
Dr. Túróczi Imre , a Szolnoki Fıiskola rektora a Civil 
szervezetek beszámolási és adózási sajátosságai címő 
elıadásában a civil szervezetek gazdálkodásáról beszélt. 
A hallássérült részt vevık számára jelnyelvi tolmácsolást 
biztosítottak a szervezık. 

Az elıadásokat követıen a részt 
vevıknek lehetıségük nyílt kérdéseket 
feltenni, amelyre Szablics Bálint 
válaszolt. 
A konferencián elhangzott elıadások 
megtekinthetık a Civil Ház honlapján. 
http://szolnok.nonprofit.hu/ 
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DíjazottDíjazottDíjazottDíjazott    
 

Veszprémi Alapítvány a Cukorbetegekért kuratóriuma Lang Gusztáv díjat alapított. Az alapító 
a díjat, évente egy Magyarországos élı és tevékenykedı magánszemély, és egy civilszervezet, 
akik a cukorbetegek valamely közösségének megteremtésében, annak mőködtetésében, a 
diabetesszel élık oktatásában, életminıségének jobbításában kiemelkedı eredményeket értek 
el. 
A díj egy Herendi Porcelán Manufaktúrában készült 
emlékplakettet és 100.000 Ft-ot tartalmaz. 
Ezt a díjat felterjesztés alapján 2012. évben a 
Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület kapta. 
A Díj átadására 2012. március 3-án az Országos Civil 
fórumon került sor Budapesten. 
Nagyon büszkén vettük át ezt a díjat, több mint 500 fı 
elıtt, ez is bizonyítja, eddig végzett egészségnevelı 
munkánk nem volt hiábavaló. 
Természetesen ez a díj továbbra is arra ösztönöz, hogy 
minél több ismeretanyagunkat adjuk át azoknak a 
sorstársainknak, akiknek betegséggel kapcsolatban 
ismeretei szegényesebbek a mi  tudásunknál. 
„Együtt erısebbek vagyunk” szellemében civil 
összefogással dolgozunk tovább az elkezdett úton. 
 

 
 

ELLEN GOULD WHITE ÉLETREFORM KLUB  
 (CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, Szolnok, Baross út 56. ) 

 

Ki ne vágyna egészségesebb, nyugodtabb, boldogabb életre?  
A lehetıséget a megújított, újraformált életmódban keresse 

 
2012. március havi programjaiból: 

 
Március 20.  Az ember érzésvilágának kapcsolatai az egészségével I. 

A külsı és belsı hatásokra létrejövı érzelmek befolyásolják az egész emberi 
szervezetet. Az érzelmek változtatásával lehet-e alakítani az egészségi állapotunkon? 
Kétszer egy óra bepillantás a felvetett kérdésben. 

Dr. Horváth József nyugd. fıorvos 

Március 27.  A barátság  
“Az emberek semmire sem vágynak úgy, mint önzetlen barátságra. Reménytelenül 
vágynak erre.” (Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek) Vajon igaz-e ez? 

Elıadó: Simon Csaba teológus, lelkész 

Ha szeretne tenni az egészségéért, jelenlétével tegye teljessé beszélgetéseinket!  
Találkozzunk a Civil Szolgáltató Központban (Szolnok, Baross út 56.)  

keddenként: 17 - 19 óra között. 
A foglalkozásaink nyitottak, bárkit szeretettel várunk.  

A belépés díjtalan! 
Tájékoztatás: 30/6631-176; czala@freemail.hu 
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A JászA JászA JászA Jász----NagykunNagykunNagykunNagykun----SzolnoSzolnoSzolnoSzolnok Megyei ILCO Egyesületk Megyei ILCO Egyesületk Megyei ILCO Egyesületk Megyei ILCO Egyesület    

    

FELKÉRÉSFELKÉRÉSFELKÉRÉSFELKÉRÉS    
 

Kedves Sorstársak és Olvasók! 
 
A vastagbélrák elleni hónap 2012. március.  
A program minden évben március elsı péntekén van. A program a vastagbél szőrés propagálásáról, a 
veszélyeztetett korosztály és a lakosság felvilágosításáról szól. Célja, hogy a vastagbélszőrés 
népegészségügyi programmá váljék.  
Amit a vastag-és vékonybélrákról tudni kell. 
Hazánkban évente nagyjából 900 új vastag és végbélrákos betegrıl lehet tudni. Sajnos több ezren 
halnak meg a betegség következtében, mert nem mennek el szőrésre. 
Mi a vastagbélrák? 
Kialakulásának oka nem pontosan ismert, de a betegek nagy részénél öröklıdést mutat. A betegség 
körülbelül 90%-ában a vastagbél falán növı polipokból alakul ki, ez a rákmegelızı állapot. Mivel 
nem lehet pontosan tudni melyik polip alakul át, így érdemes mindent idıben eltávolítani. 
Mik a tünetek? 
A vastag-és végbélrák kialakulása nagyon hosszú folyamat, akár 10-15 évig is eltarthat, mire 
megjelennek a jelei, azonban ezek a tünetek sem egyértelmőek. Sok más emésztıszervi betegségre 
utalhatnak. Tünetek lehetnek a megváltozott székelési szokások, szorulás és hasmenés váltakozása, 
puffadás és hasi fájdalom. Elırehaladott betegség esetén véres széklet és fogyás. 
Miért kell szőrni? 
A vastag és végbélrák azok közé tartozik, amelyek könnyen szőrhetık. Az idıben felfedezett 
daganatok 90%-a gyógyítható. 
Mikor kell szőrni? 
Ötven éves kor felett mindenkinek ajánlott elvégeztetni a szőrıvizsgálatot. Bizonyos esetekben, ha a 
családban elıfordult már polip, vastag-vagy vékonybélrák, nıgyógyászati, urológiai, vagy 
emésztıszervi daganat, akkor már jóval korábban érdemes szőrıvizsgálatot végezni. 
Milyen lehetıségek vannak? 
A leghatékonyabb szőrıvizsgálat a colonoscopia. Bár kellemetlen, nagy elınye, hogy a vizsgálat során 
azonnal eltávolíthatók a polipok, és szövetminta vételére is lehetıség van. Másik lehetıség a széklet 
vér vizsgálata, ami otthon tesztekkel is lehetséges, azonban ez a módszer nem teljesen megbízható, 
mert a daganatok és a polipok nem véreznek folyamatosan. 
Hol lehet elvégeztetni a vizsgálatot? 
Sajnos hazánkban jelenleg nincs kidolgozott szőrési program. A vizsgálatok csak térítés ellenében 
kérhetık, de nem szabad elfelejteni, hogy életet menthetnek.  

A Nyíregyházi ILCO Egyesület elsıként megszervezte a „legyen egy kék napod” rendezvényt, 
amely csendes felhívás „Egy rák nélküli jövıért”. Az aktivisták szórólapokat osztogatnak, amely a 
vastagbélrák tüneteirıl, annak megelızésérıl és a szőrési módszerekrıl szól. Az aktivisták „Kék 
szalagból formált csillag”-ot viselnek. Ez a vastagbél betegek emblémája. A „Kék csillag” egy kitőzı, 
egy új nemzetközi jelkép, a vastag és végbélrák elleni küzdelemben. Szimbolizálja azok emlékét, 
akiket elvitt a betegség, és akik még reménnyel néznek egy rák nélküli jövı felé. Reméljük, hogy 
elterjed a sztómás társadalomban, és úgy fogjuk viselni, mint ahogyan a mellrákosok a rózsaszín 
szalagot. 

Tegyünk azért, hogy évente ne haljon meg 5000 ember vastagbélrákban, hazánkban. 
 

 
Szombathelyi László 
Tagegyesületi elnök 
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Alapfokú számítógépes tanfolyam 
 

A civil szervezetek tagjai részére 5 napos számítógépes 
képzést tartunk kezdıknek. 
A képzés díja 2.000 Ft. 
Helye: Civil Szolgáltató Központ 
Ideje: várhatóan április elsı felében. 
 

Jelentkezni az 56/221-882-es telefonszámunkon lehet. 
 

 
 

Mit vár az IT technológiáktól? – Töltse ki felmérésünket! 
 
A TechSoup Global, a CivilTech Szoftver- és Hardveradományozói Program fı partnere 
szeretné jobban megismerni, hogyan használják a civil szervezetek a hagyományos és a felhı- 
alapú informatikai technológiákat és mik a jövıbeni terveik ezekkel kapcsolatban. 
 
Ön is hallassa hangját! A kérdıív kitöltésével lehetısége nyílik arra, hogy feltárja elıttünk 
technológiai szükségleteit! Kérjük, töltse ki felmérésünket, melyet a következı oldalon talál 
http://app.fluidsurveys.com/surveys/tsgmarcomm/ngo-cloud-survey/?l=hu ! Ez a rövid 
kérdıív mindazoknak szól, akiknek egy nonprofit szervezetnél vagy könyvtárnál lehetıségük 
van informatikai eszközök ajánlására, beszerzésére vagy mőködtetésére. 
 
Szeretnénk jobban megismerni az igényeket, hogy minél jobb technológiákat és eszközöket 
szolgáltathassunk partnereink segítségével! 
 
A felmérés 2012. március 23-ig tart, kérjük, ne szalassza el a lehetıséget, hogy elmondja 
informatikai szükségleteit. 
 
Mit csinálunk az eredményekkel? 

Késı tavasszal tesszük közzé a beszámolót, amely a kutatás eredményeit tartalmazza és az 
Egyesült Államok valamint a felmérésben részt vett 37 ország nonprofit szektorából érkezett 
válaszokra épül. Az eredmények az Önökéhez hasonló szervezeteket segítik a tudatosabb 
informatikai döntések meghozatalában, betekintést nyerhetnek az aktuális szükségletekbe, a 
felhı technológia adoptálásával kapcsolatos témákba, illetve hogy más civil szervezet hogyan 
használja a technológiát. 

Ha szeretné megkapni a kutatás eredményeit tartalmazó beszámolót, gyızıdjön meg róla, 
hogy megadta e-mail címét a kérdıív végén. Az adatok feldolgozása után, mely tavasz végére 
várható, elküldjük Önnek a beszámolót, amely ingyenesen is elérhetı lesz a honlapunkon. 
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PÁLYÁZATOKPÁLYÁZATOKPÁLYÁZATOKPÁLYÁZATOK    
 
Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzető 
kistérségekben TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A. 
http://www.nfu.hu/megjelent_az_egeszsegre_nevelo_es_szemleletformalo_eletmod_program
ok_a_leghatranyosabb_helyzetu_kistersegekben_cimu_palyazat 
Pályázati határidı: 2012. március 30. 
 
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 határidı: 2012. március 30. 
 
Visegrádi Alap – 2012 Visegrádi Stratégiai Program és STANDARD pályázatok - 2012 
Pályázati határidı: 2012. szeptember 15. 
Visegrádi Stratégiai Program 
A Visegrádi Alap meghirdette 2012. márciusi határidejő stratégiai támogatási pályázatát, 
amellyel hosszú távú, valamennyi visegrádi országot érintı projekteket támogat. A stratégiai 
támogatások összege a 2012-es évre 300 ezer euró. A elnyerhetı 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 határidı: 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 határidı: 2012. március 31. 
 
Elıremutató infokommunikációs technológiák kutatásának támogatása, valamint a 
kapcsolódó IT szakember-utánpótlás biztosítása  Kódszám: TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV 
Pályázati határidı: 2012. április 27. 
 
„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési 
szerepének erısítése az élethosszig tartó tanulás érdekében  
Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1 
Pályázati határidı: 2012. április 30. 

 
A bőnmegelızés szempontjából kiemelten fontos, bőnelkövetı vagy bőnelkövetés 
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése  
Kódszám: TÁMOP-5.6.1/B. 
Pályázati határidı: 2012. április 30.  Forrás, bıvebben: tamop-palyazat.hu 
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M e g h í v ó  
 
A „Tudatos fogyasztói szemlélet er ısítése ” érdekében a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület szervezésében a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatósággal karöltve fogyasztóvédelmi tárgykörben elıadást és azt 
követıen konzultációt tartunk a program szerinti tárgykörökben. 
 
Program: 
 

1. A fogyasztóvédelem hatás-, és jogköre 
2. A közüzemi számlák tartalmának értelmezése, aktuális problémák 
3. Szavatosság, jótállás idıszerő kérdései 
4. Termék bemutatók, fogyasztói csoportok szervezésével, tevékenységükkel 

kapcsolatos fogyasztóvédelmi feladatok 
5. A Békéltetı Testület tevékenysége 

 
 

Az elıadás helye és id ıpontja:  
 

A szolnoki TESZ székház (Szolnok Szapáry u. 19.) 
 

2012. március 21. szerda 9 óra 
 
                                                            

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület 
 

 
 

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. 

 

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

 
 
2012. március 5-én megalakult az Önkéntes Fiatalok Klubja  - ÖFIK néven, ahova 
olyan fiatalokat várnak 14-29 éves korig, akik szívesen önkénteskednek, nem csak a 
nagy rendezvények keretein belül, hanem rendszeresen. Legközelebbi 
összejövetelünk:  
2012. március 28.-án, szerdán 16:30 órakor  lesz a Szer-telen Ifjúsági Ház ban (a 
Pláza mögött, Batthyány u. 8.) 
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ESÉLYEGYENLİSÉGI MELLÉKLET 

Fogyatékos emberek díjazták az akadálymentes magyar városokat 

Salzburg a 2012-es év akadálymentes európai városa. A 2011-ben másodszor meghirdetett pályázaton 
az elismerést 23 tagállam 114 városa közül nyerte el. A pályázók között négy hazai megyeszékhely is 
volt, akik bár az EU-s értékelés során nem lettek díjazottak, de Magyarországon mégis jó példával 
járnak elıl. Tevékenységük bemutatása céljából és elismerése jeléül a Fogyatékos Emberek 
Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) díjat adott át képviselıiknek február 28-án a Parlamentben. 

Az Akadálymentes Város díjat a 2010-es spanyol EU elnökség idején hozták létre azzal a céllal, hogy 
elismerjék a fogyatékos emberek befogadása és egyenlı hozzáférése érdekében az európai városok 
vezetése által tett törekvéseket, illetve, hogy ezekkel a pozitív példákkal ösztönözzék a többi város 
döntéshozóit is az akadálymentesítés fontosságának elismerésére és gyakorlati elımozdítására.  

Minden állampolgár számára fontos, hogy a város, amelyben él, olyan várospolitikát folytasson, és 
olyan környezetet teremtsen, amely lakosai életkörülményeinek javulását szolgálja. A fogyatékos 
emberek ugyanolyan igényekkel élnek, önállóan szeretnék intézni napi ügyeiket, mint a közösség 
többi tagja. Ehhez azonban arra van szükség, hogy az akadálymentes környezet és az egyenlı esélyő 
hozzáférés biztosítva legyen számukra mindazon szolgáltatásokhoz, amelyeket egy város kínál. 

A városoknak akadálymentesítési törekvéseiket négy területen kellett bemutatniuk: az épített 
környezet és közterület, a közlekedés és kapcsolódó infrastruktúra, az információ- és kommunikációs 
technológia, valamint a középületek és közszolgáltatások hozzáférhetısége egyaránt szempont volt a 
döntés meghozatala során. 

2011-ben négy magyar város, Kaposvár, Nyíregyháza, Pécs és Szolnok is pályázott, akik most 
bemutathatták az akadálymentesítés területén kifejtett tevékenységeiket és eddig elért eredményeiket. , 
Szolnokot dr. Kállai Márai alpolgármester és dr. Versitz Éva, az Egészség- és Családügyi Osztály 
vezetıje képviselte az ünnepségen. 

dr. Kállai Mária, Szolnok alpolgármester szerint ez a díj attól igazán értékes, hogy azoktól kapták, 
akikkel együtt érték el az elismert eredményeket. 

Kövér László, a Magyar Országgyőlés elnöke beszédében a 
„magyar szolidaritás” létrehozására buzdította a megjelenteket. 
Mint mondta, a fogyatékos emberekben jelen van az életkedv, az 
akaraterı és az alkalmazkodási képesség, ami a mai magyar 
társadalomból hiányzik, mégis ritkán említik ıket egy mondatban 
a sikerrel vagy gondolnak rájuk erıforrásként. A cél tehát, hogy 
egy mindenki számára hozzáférhetı Magyarországot rendezzünk 

be, ahol a fogyatékos emberek segítése mindannyiunk érdeke.   Forrás: www.szolnok.hu 
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Bizalom és munka mintaprogram indul Szolnokon is 

A „Szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élık 
komplex lakhatási és képzéssel egybekötött munkaerı-piaci 
modellprogramja” munkacímet viselı projekt részeként a 
városban megvalósuló mintaprogram elindulása alkalmából 
rendezett eseményen dr. Locsmándi Béla, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelıs 
államtitkárságának helyettes államtitkára, Dr. Köpeczi-Bócz 
Tamás, a Türr István Képzı és Kutató Intézet fıigazgatója, 
valamint Farkas Flórián, az Országos Roma Önkormányzat elnöke és Szalay Ferenc polgármester is 
részt vett. 

A Szolnokon induló programot a KIM Társadalmi felzárkózásért 
felelıs államtitkársága dolgozta ki, amely része az integrációt 
teljesen új alapokra helyezı, tavaly év végen elfogadott Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégiának. A programot helyi szinten 
az államtitkárság háttérintézménye, a Türr István Képzı és Kutató 
Intézet valósítja meg. A szolnoki modell-projekt elsı szakaszában 
25 család vesz részt. A komplex program részeként szociális-, 
közösségi programok, lakhatási és lakókörnyezeti körülmények 
javítása, foglalkoztatottság javítása, munkaerı-piaci reintegrációs-

, felzárkóztató-, és kompetencia fejlesztı képzés, valamint foglalkoztatásra alkalmassá tévı tréningek 
valósulnak meg. 
Ezek közül egy kiemelt programelem, a lakhatási feltételek javítását célozza, amely a program 
második szakaszában valósul meg. Ebben a szakaszban tizenkettı családnak tud a program jelentıs 
mentori és szakmai segítséggel hozzájárulni lakásaik felújításához. A gyakorlatcentrikus, elsısorban 
építıipari képzéseknek köszönhetıen a résztvevık többek között falazási, hıszigetelési, festési és 
mázolási munkák elvégzésére is képesek lesznek majd. A program a helyi adottságoknak megfelelıen 
a fenntartható életmódot és fogyasztást szolgáló konyhakertmővelést-, és kisállattartást népszerősítı 
kezdeményezéssel is összekapcsolódik.  
A hazai forrásból finanszírozott programok 410 millió forintos költségvetéssel valósulnak meg. 
Helyszínek: 1. Ózd: Velencetelep és Hétes-telep; 2. Tiszaroff és Szolnok - Motor utca; 3. Baranya 
megyei kistelepülések: Komló, Vajszló környéke; 4. Nyíregyháza: Huszár-telep, Keleti lakótelep. A 
projekt célja, hogy az érintett településeken 2012. június 30-i programzárással minél szélesebb 
érdekközösség jöjjön létre, amely minél több érintettet von be a megvalósításba. A munka „settlement 
típusú szociális munkával” valósul meg, amely azt jelenti, hogy a telepekre érkezı szakemberek 
beépülnek a közösség életébe, a bizalmi viszony kialakítása után pedig együttmőködve vonják be a 
résztvevıket a társadalmi integrációs program megvalósításába.  
A szolnoki konzorciumi megállapodás aláírása a legszélesebb körő együttmőködésben történik, 
amelyen jelen volt Dr. Locsmándi Béla, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi 
felzárkózásért felelıs államtitkárságának helyettes államtitkára. A dokumentum aláírói: Farkas 
Flórián, az Országos Roma Önkormányzat elnöke, Dr. Köpeczi-Bócz Tamás fıigazgató, Türr István 
Képzı és Kutató Intézet; Szalay Ferenc polgármester, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata; 
Kozák Ferenc elnök, Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat; Mohácsi Andrea 
igazgató, Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ; Andrási Imre 
ügyvezetı igazgató, SZOLLAK Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság; Csatári István 
vezérigazgató, Szolnoki Városfejlesztı ZRT.    Forrás: www.szolnok.hu 
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KÖZÉPPONTBAN A CSALÁDI ÉRTÉKEK FONTOSSÁGA  

A Miért Ne Alapítvány a Szociális Erıforrás Központ keretében beindította családbarát 
közgondolkodást elısegítı programjait 2012. februárjában. Ez idıponttól mőködik a 
Generációs Színház Klubunk, amely tulajdonképpen színházi képzés, fókuszálva egy olyan 
mő betanítására, amelynek célja a generációk közötti szolidaritás erısítése. Színházunk a 
társadalmi kapcsolatok- és problémák bemutatására fókuszál.  A helyi közösségbıl összeállt 
amatır társulat áprilisban, ebben a témakörben egy elıadást mutat be a helybeli lakosságnak.  

A tanév során Szanda Baba-Mama Klubot tartunk 
a gyermeket váró és gyermekes kismamáknak. A 0-
3 éves korú gyermekes családok részvételével. A 
klubfoglalkozások mondókázással, énekléssel 
kezdıdnek, majd egy-egy témát dolgozunk fel az 
édesanyákkal. Ezek a témák a családok megélt 
szükségleteire épülnek. Klubunk fı célja az 
édesanyák lelki egészségének védelme, erısítése. 

A pályázati program megvalósítása során családi 
életre nevelés ifjúsági klubot is tartunk. Fontos, hogy a fiatalok egészséges életmóddal és 
harmonikus családi élettel kapcsolatos ismeretei, tapasztalatai mélyüljenek, tegyék magukévá 
az egészségmegırzı szemléletet. Célunk, hogy a felnövekvı nemzedéknek legyen nagyobb 
esélye a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre. 

2012.február 14.-én a Kaméleon Társulat a Házasság Világnapja 
alkalmából bemutatta a Hiszünk a házasságban- címő elıadását 
Szandaszılısön. Az elıadást fıképp a helybeli lakosság tekintette 
meg, ezeknek a nézıknek a mindennapi életérıl, érzéseirıl szólt az 
improvizációs elıadás. Munkatársainkkal, úgy gondoljuk fontos 
hinni a házasság erejében, fontosnak tartjuk azt, hogy gyermekeink 
egészséges családban nıjenek fel. Hisszük, hogy a házasság és 
gyermek érték. Családban élni jó! 

A program keretében 2012. április 3.-án a Szandaszılısi Általános 
Iskolában a Kaméleon Társulat a Láthatatlan Munka Napja  
alkalmából improvizációs elıadást tart. Célunk az, hogy elismerjük- 
és megbecsüljük azt az értékes és pótolhatatlan munkát, amelyet elsısorban a nık, az 
édesanyák, de mellettük számos férfi, apa is végez a gyermekek, idıs, beteg vagy 
fogyatékossággal élı családtagok gondozásában, valamint önkéntesként civil szervezetekben, 
helyi közösségekben.  
 
A program a  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közremőködésével és a Nemzeti 
Erıforrás Minisztérium támogatása által valósul meg. 
 
Összeállította: Pappné Szabó Anita 
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„A SZERETET PEDIG ÉPÍT"     
(ÉAOP-5.1.3-10-2010-0078)  
 

 
A Szolnoki Református Egyházközség több évtizede segíti a hozzáforduló, nehéz életkörülményekben 
élıket. Tapasztalataink azt mutatják, hogy egyre többen keresik meg közösségünket, bízva abban, 
hogy problémáik megoldásában segítı kézre találnak. Eddigi tevékenységeinket átgondolva, úgy 
láttuk, hogy a problémák gyarapodása mellett, azok összetettsége is befolyással van a segítséget 
igénylık életére. 
Felismerve azt, hogy református közösségünk tenni akarásának, elkötelezettségének és testvéreink 
szaktudásának megszervezésével, hatékonyabb megoldásokat tudunk nyújtani, létrehoztuk az 
önkéntességen alapuló Szeretetszolgálatot. A Szeretetszolgálat munkacsoportjainak tevékenysége 
biztosítja azt, hogy a hozzánk bizalommal forduló, nehéz helyzetbe került embertársainknak fizikai, 
egészségügyi, jogi, szociális és lelki segítséget adjunk. A munkacsoportok tevékenységeit, úgy 
alakítottuk ki, hogy azok átfogó segítséget nyújtsanak az élet bármely területén jelentkezı problémára. 
Ennek megvalósításában, együttmőködı partnereink segítségére is számíthatunk. 
Világunk és ebben társadalmunk elanyagiasodásának következményeként, egyre több probléma, 
kudarc, félelem vagy szorongás érzékelhetı az emberek életében. A megértésre, támogatásra szoruló 
ember egyik legnagyobb problémája, hogy élethelyzetének megoldásában, elhagyatottnak vagy 
kiszolgáltatottnak érzi magát. Református közösségünk teljes együttérzéssel és szeretettel nyújt 
segítséget közösségi háttér biztosításával minden hozzánk forduló, életkörülményei miatt hátrányos 
helyzetben élı embertársának. Szolgálatunkkal szeretnénk megerısítést nyújtani az önálló életvitel 
fenntartásában. 
 

TEVÉKENYSÉGEINK 
1. Tájékoztatás, információnyújtás, tanácsadás 
2. Lelki gondozás álláskeresık és hátrányos helyzető családok számára (egyéni és csoportos 
formában) 
3. Jogi tanácsadás 
4. Egészségügyi szolgálat (orvosi tanácsadás) 
5. Segítségnyújtás munkaügyi és szociális ügyintézésben 
6. Szükség esetén szociális ellátás kezdeményezése 
7. Szenvedélybetegek rehabilitációjának elısegítése 
8. Kapcsolatteremtı közösségi programok és rendezvények 
9. Adományok győjtése-osztása (élelmiszer, ruha) 
 

EGYÜTTM ŐKÖDİ PARTNEREINK: 
∼ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 
∼ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja 
∼ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
∼ Nagykörő Község Önkormányzata 
∼ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfıiskolai Társaság 
∼ Szolnok Szandaszılısi Református Templomért Alapítvány 
∼ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza 

 

SZOLNOKI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERETETSZOLGÁLATA  
5000 Szolnok Sóház utca 2. 
Tel: 06-56-513-031, e-mail: szolnokiszeretetszolgalat@gmail.com 
Számlaszám: 10404993-50526575-70511036 
 

NYITVATARTÁS 
hétfı 16.00-20.00 adománygyőjtés 
kedd 13.00-17.00 
szerda 16.00-20.00 

csütörtök 13.00-17.00 
péntek 13.00-17.00 
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Egymásra lépni tilos! 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

A Budapest Esély Nonprofit Kft. (postacím: 1084 Budapest, VIII. kerület, İr utca 5-7.) az Egymásra 
lépni tilos! címő antidiszkriminációs kampányának keretében pályázatot hirdet egyéni alkotók és 
alkotócsoportok számára. 
 
Az „Egymásra lépni tilos!” program 
Annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a hátrányos helyzetben lévık problémáira és speciális 
szükségleteire, a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2010-ben indította el Egymásra lépni tilos! címő 
antidiszkriminációs kampányát. A kampány célja, hogy hosszútávon, a civil szervezetek, intézmények 
és fiatalok szervezıdései (diákkörök stb.) bevonásával felhívja a fıvárosi lakosság figyelmét arra, hogy 
nyitott szemmel járjon, vegye észre, hogy milyen hátrányok érik a kisebbségi csoportokat, tegyen a 
diszkrimináció ellen, elsıdlegesen azzal, hogy ı maga se diszkriminál senkit.  
 
A pályamővek témái 
A pályázatra olyan pályamőveket várunk, amelyek felhívják a figyelmet a toleráns magatartás 
elınyeire, illetve megmutatják azt, hogy miért "tilos" egymásra lépni. A pályázóktól azt várjuk, 
hogy mutassák be, hogy Budapest egy élhetı és toleráns város, vagy épp mutassanak rá arra, min 
kellene változtatni, hogy még inkább az legyen. 

A következı üzenet irányvonalak megfelelnek a fenti követelményeknek: 
A. Nézıpontváltás: Egymásra lépni tilos! -> Rád is léphetnek! -> Veled is megtörténhet! 
B. Tégy úgy, ahogy magaddal szemben elvárnád! Neked milyen lenne? 
C. Amikor ezt teszed, akkor éppen diszkriminálsz! 
 
Pályázati kategóriák: Pályázni bármilyen mővészeti alkotással lehet – pl.: rajz, fotó, kisfilm, 
írásmő, rap, plakát grafikai terve, grafiti terv stb. 

A jelentkezési lap letölthetı a www.egymasralepnitilos.hu oldalról. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30. 12 óra.  

Kik pályázhatnak? 
∼ Érvényesen pályázhat minden alkotókedvő, a téma iránt elhivatottságot érzı személy; 
kortól, nemtıl és lakóhelytıl függetlenül. 
∼ A 14 év alatti személyek törvényes képviselıjük hozzájárulásával pályázhatnak.  
∼ Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat kiírója nem köt ki feltételt a 
pályázókkal szemben. 
 
Nevezési díj: NINCS 
 
A nyertesek jutalma: 
A beérkezett pályamővek közül a zsőri által legjobbaknak ítélt 3 munka részesül jutalomban. 
Az elsı helyezett 60.000 Ft-os, a második helyezett 40.000 Ft-os, a harmadik helyezett 20.000 
Ft-os pénzjutalomban részesül. A díjak járulék és adóterheit a kiíró vállalja. 

 
További információ: palyazat@pestesely.hu mélcímen kérhetı. 
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Az állampolgárok jelentıs hányadának a bırszíne vagy az egészségi állapota miatt jelent 
napi problémát a megélhetés, a szolgáltatások igénybevétele, az ügyintézés. A másik 
emberrıl, másik csoportról alkotott sztereotípiák, közhelyek, a rájuk épülı elıítéletek 
elfogadása az egyik legrégibb, legáltalánosabb és legfelületesebb formája a 
megismerésnek. Az elıítéleteket ismereteink gyarapításával, saját tapasztalatokkal és 
gondolkodásmódunk alapos átvizsgálásával kerülhetjük el. Az Egyenlı Bánásmód 
Hatóság TÁMOP-5.5.5 programjában kiterjedt egyenlıbánásmód-referensi hálózatával 
szolgáltatásait a hátrányos megkülönböztetést elszenvedık közelébe viszi. 

 
 
 
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

EGYENLİ BÁNÁSMÓD – MINDENKIT MEGILLET! 
 

A 2009-ben indított projekt társadalomtudományi kutatásokkal vizsgálja és a kutatási adatok alapján 
elemzi a diszkriminációval kapcsolatos tapasztalatokat, illetve a lakosság jogtudatosságának arányait. 
A 2011 áprilisában közzétett kutatási eredmények szerint a nıket, a romákat, a fogyatékossággal élı 
embereket és az LMBT-csoportba (leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transznemőek) tartozókat 
éri leggyakrabban hátrányos megkülönböztetés a magyar társadalomban.  
A nıket elsısorban a munka világában éri hátrány, a verseny-, a köz- és a civil szférában egyaránt. A 
leggyakoribb probléma, hogy azonos munkakörben alacsonyabb a jövedelmük, mint férfitársaiknak, de 
a diszkriminatív kiválasztási gyakorlat is sújtja ıket: a munkáltatók többsége nincsen tisztában azzal, 
hogy munkavállaláskor hátrányos megkülönböztetést eredményezhetnek pl. a családi állapottal és a 
gyermekvállalással kapcsolatos kérdések. A nık gyakrabban válnak munkahelyi erıszak, zaklatás 
áldozatává is.  
A 2011-es vizsgálat során megkérdezett roma válaszadók több mint háromnegyede tapasztalt már 
elıítéletességet a munkatársak, szomszédok irányából, 54 százalékuk hivatalos személyek részérıl 
is. A megkérdezettek 28 százaléka soha senkinek nem beszélt még hátrányos 
megkülönböztetésérıl, mások is csak jellemzıen családi, baráti körben. Jogorvoslatért pedig alig 
mérhetı hányaduk fordult az illetékes szervekhez.  
A fogyatékossággal élık között jóval nagyobb a jogtudatosság, amelyben a szervezettségnek is 
kiemelkedı szerepe van. Helyzetük ugyanakkor nem sokkal jobb: a mozgáskorlátozott válaszadók 
66 százaléka a munkavégzésben és az oktatásban érzi hátrányosnak a helyzetét, a hallássérültek 
közel harmada, a látásban akadályozottaknak 
pedig több mint ötöde vélekedik ugyanígy. A 
mozgásukban korlátozottak számára a 
legnagyobb kihívást a fizikai akadálymentesítés 
hiánya okozza, mivel számos közforgalmú helyen 
és sok közintézményben a mai napig nincs 
megoldva ez a probléma.  
A kutatási adatok szerint az LMBT-csoport 
jogtudatossága a legerısebb, de  közülük is 
sokan rejtızködnek és nem vállalják nyíltan 
szexuális irányultságukat. Alig 10 százalékuk 
keresett eddig bármilyen jogorvoslati 
lehetıséget, annak ellenére, hogy 40 százalékuk 
látná ennek értelmét. A hétköznapi élet 
legkülönbözıbb szinterein zaklatják, fenyegetik 
vagy szégyenítik meg nyilvánosan a leszbikus, 
meleg, biszexuális és transznemő embereket. 
Ennek ellenére az LMBT-csoport tagjainak ötöde 
soha senkinek nem beszélt az atrocitásokról, 
amelyek igen gyakoriak az oktatás, a 
munkavállalás és a szabadidıs tevékenységek 
területén. Az áldozatok inkább elkerülik a 
nyilvánosságot a további, esetenként 
családtagjaikat és közeli barátaikat is érintı 
megkülönböztetés megelızése érdekében. 

Védett tulajdonságok 

Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyen–
lıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény szerint védett tulajdonság: nem, faji 
hovatartozás, bırszín, nemzetiség, nemzeti–
séghez való tartozás, anyanyelv, fogyatékos–
ság, egészségi állapot, vallási vagy világnézeti 
meggyızıdés, politikai vagy más vélemény, 
családi állapot, anyaság (terhesség) vagy 
apaság, szexuális irányultság, nemi identitás, 
életkor, társadalmi származás, vagyoni hely–
zet, foglalkoztatási jogviszony vagy munka–
végzésre irányuló egyéb jogviszony részmun–
kaidıs jellege, illetve határozott idıtartama, 
érdekképviselethez való tartozás, egyéb hely–
zet, tulajdonság vagy jellemzı.  
A törvény tiltja a védett tulajdonsággal 
összefüggı hátrányos megkülönböztetést. 
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Egyenlıbánásmód-referensi hálózat jelentısége 
A vizsgálatban megkérdezettek a jogorvoslat lehetıségét leginkább a foglalkoztatásnál (71,5%), 
illetve a szociális és egészségügyi ellátásban (70,4%), míg legkevésbé a lakhatás (52,5%) 
esetében ismerték.  

A jogszabályok világosan meghatározzák, hogy milyen csoportok, milyen élethelyzetekben kérhetik 
az Egyenlı Bánásmód Hatóság eljárását. A már említett felmérés szerint – az országos 
reprezentatív minta adatai alapján – tíz, 18 évnél idısebb honfitársunkból hárman hallottak már az 
intézmény létezésérıl. A hatóság ismertsége az alacsonyan iskolázottak, kistelepüléseken élık, 
fiatalok és idısek, illetve a munkaerıpiacon hátrányos helyzetben lévık körében a legalacsonyabb. 
İk azok, akiknek a legnagyobb szükségük van a hatóság szolgáltatásaira.  

Az EBH uniós támogatású TÁMOP-5.5.5 programja ezen a helyzeten is változtatni kíván. A 
projektben jött létre és mőködik az országos egyenlıbánásmód-referensi hálózat, amely 
mindenkinek a lakóhelyéhez 
közel nyújtja a jogérvényesítés 
lehetıségét. A 19 megyében és a 
fıvárosban összesen havi 336 
óra az ügyfélfogadás idıtartama. 
A referensek rendszeresen 
látogatják a kistérségeket is, 
nem csak a megyeszékhelyeken 
állnak a lakosság rendelkezésére. 
2009. szeptember 1. és 2012. 
január 31. közötti idıszakban 
összesen 3447 fı kereste meg a 
hatóság szakembereit, közülük 
332-en a kihelyezett kistérségi 
ügyfélfogadásokon jelentek meg.  

A referensek panaszbejelentı 
nyomtatványokon rögzítik a 
szükséges adatokat, ha a 
panaszos bejelentésébıl 
valószínősíthetı, hogy fennállnak 
az eljárás megindításának a 
törvényes feltételei. Az említett 
idıszakban 332 esetben 
továbbítottak 
panaszbejelentéseket a megyei egyenlıbánásmód-referensek a hatóságnak, amelyekbıl 270 
esetben született hatósági döntés. A jogsértések megállapítása mellett az esetek közel 10 
százaléka zárult a panaszos és a hátrányosan megkülönböztetı bepanaszolt jogszabályoknak is 
megfelelı egyességével. 
2011. évi adatok azt mutatják, hogy a bejelentık egyre tudatosabbak. Arányaiban egyre nagyobb az 
olyan eljárások száma, amelyekben a panaszosok valóban az Egyenlı Bánásmód Hatóság jogkörébe 
tartozó sérelmeiket jelentik, és egyre nı az egyességgel záruló ügyek mennyisége is. Tavaly 39 eljárás 
zárult egyezségkötéssel, míg pénzbírságot 11 esetben szabtak ki. A könnyen elérhetı referensi 
hálózatnak jelentıs szerepe van a hatósági ügyek számának növekedésében. A referensek szakmai és 
civil partnereikkel is együttmőködnek a diszkrimináció–mentesség követelményének és elınyeinek 
tudatosításában. 
A diszkriminációtól mentes világ, amelyben minden ember valóban egyenlı, ısidık óta vágyott 
álom. Az Egyenlı Bánásmód Hatóság TÁMOP-5.5.5 projektje, ezen belül az egyenlıbánásmód-
referensek országos hálózata 2009. szeptember 1-tıl nyújt folyamatos jogorvoslati lehetıséget 
azoknak, akiket a társadalom olyan tulajdonságaik miatt bélyegez meg, amelyeket nem maguk 
választottak, amelyekrıl általában nem is tehetnek. Hozzájuk és mindenkihez szól a Hatóság 
jelmondata: „Egyenlı bánásmód- mindenkit megillet!” 
 
Egyenlı Bánásmód Hatóság TÁMOP Projektiroda 
TÁMOP-5.5.5/08/1 - A diszkrimináció elleni küzdelem - a társadalmi 
szemléletformálás és hatósági munka erısítése  
1024 Budapest, Margit krt. 85. VII. emelet 
tel.: 06 1 336 7658, e-mail: ebh@ebh.gov.hu 
http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop 

Ki és hogyan fordulhat az Egyenlı Bánásmód Hatósághoz? 
Mindenki kezdeményezheti a hatóság eljárását, ha 
hátrányos megkülönböztetés éri, rendelkezik a védett 
tulajdonságok egyikével és ezzel összefüggésben szenved el 
diszkriminációt. 
Panaszt a jogellenesen megkülönböztetı munkáltató, 
bármely szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet, állami 
szervek, hatóságok, önkormányzatok ellen lehet benyújtani. 
Az eljárás megindítására irányuló kérelemben le kell írni 
pontosan az ügy körülményeit, és azt is, hogy mely védett 
tulajdonsággal kapcsolatos a diszkriminatív magatartás. A 
beadványnak minden esetben tartalmaznia kell a sértett 
nevét és lakcímét is, névtelen bejelentések alapján az EBH 
nem indíthat eljárást.  
Az egyenlıbánásmód-referensek ügyfélfogadásán lehet 
személyesen panaszt tenni, amelyet jegyzıkönyvbe foglalva 
továbbítanak a hatósághoz. A referensek közremőködnek az 
eljárások elıkészítésében, megállapítják, hogy az adott ügy 
az EBH hatáskörébe tartozik-e vagy sem, ezért érdemes 
hozzájuk fordulni személyesen, telefonon vagy akár e-
mailben is tájékoztatásért, ha felmerül a hátrányos 
megkülönböztetés gyanúja.  
Országos egyenlıbánásmód referensi hálózat: 
http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/ugyfelszolgalat 
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Köszönjük az eddig beküldött írásokat és fotókat. 
 

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

 
 

A következı szám lapzártája: 2012. április 15. 
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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 
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