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Mivel a NEA 2013-as működési pályázatára tavaly beadtuk a pályázatainkat, így már a 
statisztikákat is megismerhettük. Megszületett a költségvetési törvény, amely a NEA-nak 3,38 
mrd forintot biztosít (ez a tavalyi összeggel megegyezik). 
-          7623 működési pályázat érkezett be. Ebből egyelőre 6342 bizonyult érvényesnek, 1281 
érvénytelennek, bár most futnak a fellebbezések. 
-          Kollégiumok szerint: a Közösségi környezet 2413, az Új nemzedék 1840, a Mobilitás 
1794, a Társadalmi felelősség 1182 és a Nemzetközi összetartás 394 pályázatot kapott. 
-          A kollégiumok február 15-e felé elkészülnek a bírálatokkal, utána következik a tanács 
döntése, s talán márciusra közepére-végére várható eredmény. Reménykedjünk, hogy így lesz. 
 
E havi tanulságos történetem a következő: 
 
Egy afrikai paraszt egyik nap egy nála megszálló utazó kereskedőtől hallott egy történetet olyan 
emberekről, akik elmentek Afrika szívébe, ahol gyémántmezőkre leltek, és mesésen meggazdagodtak. 
Ez izgalomba hozta és elhatározta, hogy eladja gazdaságát, megszervez egy karavánt, elindul a 
kontinens belsejébe, hogy ő is megkeresse a maga gyémántjait. 
 Sok éven át kutatott a kincsek után. Végül elfogyott a pénze, és mindenki magára hagyta. 
Kétségbeesetten vízbe ölte magát. 
 Közben az új paraszt, aki megvette a gazdaságát, egyik nap a szamarát itatta a folyóból, amely 
átszelte a birtokát. Észrevett egy követ, amely különös módon verte vissza a fényt. Hazavitte, és el is 
felejtette az egészet. Néhány hónapra rá ugyanaz az utazó kereskedő bekopogtatott hozzá, és megszállt 
nála éjszakára. Amikor meglátta a követ, izgalomba jött, és megkérdezte, hogy netán a régi gazda 
visszatért? Nem – volt a válasz – többé nem látták, de miért olyan izgatott? 
 A kereskedő felvette a követ, és ezt mondta: „Ez itt egy nagy értékű gyémánt!” Az új birtokos 
kételkedett, de a kereskedő kérte, hogy mutassa meg a helyet, ahol találta. Elmentek a folyóhoz, 
körülnéztek, és találtak egy újabb gyémántot, aztán egy újabbat, újabbat és újabbat. Kiderült, hogy az 
egész birtok egy hatalmas gyémántmező. Az előző birtokos elindult a kontinens belsejébe anélkül, 
hogy körülnézett volna, milyen gazdagságok vannak a közvetlen közelében. Nem vette észre, hogy a 
gyémánt ott hever a lába előtt. Az első paraszt ugyanis nem jött rá: a nyers gyémánt nem hasonlít 
ahhoz, amit már megmunkáltak. Egy tapasztalatlan szem számára úgy néz ki, mint a kavics. Metszeni, 
csiszolni kell, hogy úgy nézzen ki, mint amit az ékszereken látunk.  
A tanulság: 

Előfordulhat, hogy a mi gyémántmezőnk is ott van a lábunk előtt, de kemény munkának van 
álcázva. A mi gyémántmezőnk talán a képességeinkben rejlik, a képzettségünkben, a 
tapasztalatainkban, a szorgalmunkban, a városunkban, a kapcsolatainkban. Talán ott hevernek a 
lábunk előtt a gyémántok, csak figyelmesen körül kell néznünk, és dolgoznunk kell a csiszolásukon. 
Nem kell beutaznunk a világot, nem kell felforgatni az életünket. A legtöbb esetben ott van a szemünk 
előtt, amit keresünk. Felületesen szemlélve azonban nem tűnik kedvező lehetőségnek. Sok esetben 
inkább kemény munkának látszik.  
 
 

Pollákné Cser Edit 
             elnök  
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JUBILEUMI „NAPSUGARAS ŐSZ” 
 

Fenti címmel írásunk 3., befejező része jelenik meg, amely az ünnepi történések utolsó eseményeit 
rögzíti.  
A múlt havi lapszámban az Idősek világnapi rendezvényéről ejtettünk szót, nem jutottunk azonban az 
események végére, mert a kitüntető címek átadása után újabb eredményeknek tapsolhattunk. A 
megjelentek izgatottan várták a „Nagymami süteményes receptje” pályázatra beérkezett 
ínycsiklandó falatok minősítését. A TISZA szálló szakemberei hosszas kóstolgatás után hozták meg 
döntésüket, amely alapján az első három helyezett köszönő oklevelet vehetett át. Az előző évben 
indultak részére ajándékképen átnyújtottuk a füzet formájában megjelentetett, képekkel díszített múlt 
évi receptkönyvet és ezt követően kerülhetett sor a finom sütemények kollektív kóstolására. 

  
Az est hangulatát Sülyi Károly nóta-és operett énekes, valamint a Rácz Aladár vezette cigányzenekar 
teremtette meg. Ezúton is megköszönjük részvételüket és igyekezetüket a közönség megnyeréséért. 
 
Szeptember 28.-án egy másik eseménnyel is megörvendeztettük az érdeklődőket: ifj. Falusi Zoltán 
amatőr festőművész mutatkozott be a Kaid Art Shopban. A barátok, kollégák, családtagok alig fértek 
be a pici galériába, volt, aki a járdán várt türelmesen a bejutásra. A galéria tulajdonosa szerint is 
hihetetlen érdeklődés és vásárlási ajánlatok kísérték az ünnepi pillanatokat, amelyeket meghitté 
varázsolt a fiatal kiállító szerénysége és az a tény, hogy egyetlen képétől sem volt hajlandó megválni.  

  
 
A „Napsugaras Ősz” eseményeibe beépítettük az „Idősek Népfőiskolája” őszi kurzusának 
rendezvényeit is: Október 16.-án a jelentős fotós múlttal rendelkező, több országos és nemzetközi 
elismerést elnyert Kardos Tamás fotóművészt fogadtuk, aki nagyon szimpatikusan és őszintén 
beszélt családjáról, gyermekkori élményeiről és a fotózás iránti elkötelezettségéről. Előadásának címe:  
Úti beszámoló a világ legszebb tájairól. A vetített képek önmagukért beszéltek, a helyszínek 
csodálatot váltottak ki a résztvevőkből.  
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November 20.-án dr. Csoór György, a JNSZ Megyei Önkormányzat társadalmi alelnöke volt a 
vendégünk, aki megyénk gazdasági-társadalmi helyzetéről, a megváltozott struktúrában betöltött 
szerepéről, közéleti jelentőségéről beszélt. Gondosan felépített előadásában a napjainkra jellemző 
feladatokról szólt és igyekezett megválaszolni a hozzá intézett kérdéseket. 

  
  
December 11.-én Tóthné Szabó Terézia gyönyörű varrott csipkéit láthattuk egy igényes 
prezentációban. Elkötelezettségéről, az emberi segítőkészségről, barátságról és sikerekről szólt, 
bemutatta a csipkekészítés fogásait.  Most mondta el mindazt, amire 
egy kiállítás alkalmával nincs lehetőség, a találkozó az 
együttgondolkodás szép példája volt. 
 

  
 

    Demény Istvánné 
JNSZM Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi  Egyesület   megyei elnöke 
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Megoldás a foglalkoztatást helyettesít ő támogatásra (FHT) jogosultságra 
Szolnokon 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt.) 36. § (2) bekezdés e) pontja értelmében meg kell szüntetni az 
aktív korúak ellátására jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosult személynek, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 
jogosultságának éves felülvizsgálata során nem igazolja, hogy a felülvizsgálat 
időpontját megelőző egy évben, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 
jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban közfoglalkoztatásban 
vett részt vagy keresőtevékenységet folytatott vagy munkaerő-piaci programban 
vagy legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben vett részt, vagy az 
ilyen képzésben való részvétele folyamatban van. 

 
Abban az esetben, ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult a fenti 

feltételt nem tudja teljesíteni, az Szt. 36. § (3) bekezdése alapján a 30 nap 
számításánál a közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is figyelembe kell 
venni. 
 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Munkaügyi Központ és az Önkéntes 
Centrumot működtető Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 2011. 
októberben együttműködési megállapodást írt alá az Szt. 36. §-ában foglaltak 
megvalósítása érdekében. Ennek keretében az Önkéntes Centrum 2012-ben felvette 
a kapcsolatot a Szolnok városban működő intézményekkel, civil szervezetekkel, akik 
fogadószervezetekként lehetőséget adtak az érintett embereknek, hogy önkéntes 
tevékenység végzésével ne veszítsék el jogosultságukat a csekélyke ellátásra. Az 
Önkéntes Centrum a közvetítési, adminisztrációs és tájékoztatási feladatokat látta el. 
Ennek a Szolnokon megvalósuló országosan is példaértékű összefogásnak az 
eredményeképpen 2012. évben Szolnokon 422 foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosult 32.796 órát dolgozott le 38 szervezetnél.  

 
Ledolgozott munkaóra az FHT-sek esetén: 

 

 Szervezet megnevezése óra 
1 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4972 
2 Belvárosi Plébánia 3072 
3 SZKTT Egyesített Szociális Intézmény 3312 
4 Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda Általános Iskola 2840 
5 Szolnok Városi Óvodák 2944 
6 Liget Úti Általános Iskola 1444 
7 Kassai Úti Általános Iskola 1320 
8 SZKTT Humán Szolgáltató Központ 960 
9 Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 960 

10 Összefogás Kerekasztal Szövetség 480 
11 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 760 
12 Szolnoki MÁV SE 360 
13 Ternego Drom Roma Egyesület 1440 
14 Varga Katalin Gimnázium 720 
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15 Verseghy Ferenc Gimnázium 360 
16 Szandaszőlősi Általános Iskola 360 
17 Széchenyi krt-i Általános Iskola 360 
18 Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár 480 
19 VOKE Csomóponti Művelődési Központ 840 
20 SZMJV Polgármesteri Hivatal 840 
21 JNSZM Múzeumok Igazgatósága 240 
22 Hild Viktor Városi Könyvtár 240 
23 Segítünk Egyesület 120 
24 Kodály Zoltán Általános Iskola 672 
25 Sclerosis Multiplexes Betegek JNSZM Egyesülete 360 
26 Contact MKSZ 360 
27 Szer-telen Fiatalokért Egyesület 60 
28 Aba-Novák Kulturális Központ 360 
29 Egészséges Szívvel Alapítvány 120 
30 Kőrősi Csoma Sándor Általános Iskola 240 
31 Kornéliusz Háza Missziós Egyesület 120 
32 Kipp-Kopp Alapítvány 360 
33 Szolnoki Művészeti Egyesület 120 
34 Baptista Szeretetszolgálat 120 
35 Miért Ne Alapítvány 120 
36 MET Szolnok Oltalom Idősek Otthona 120 
37 Ökumenikus Segélyszervezet CSÁO 120 
38 JNSZM Roma Nemzetiségi Önkormányzat 120 

  Összesen: 32.796 
 
 
A közvetítés Szolnokon 2013-ban is folytatódik. Kérjük, hogy azok a szervezetek, 
akik fogadószervezetként tudnának lehetőséget adni a jogosultság megszerzésére 
az érintetteknek, azok az Önkéntes Centrum alábbi elérhetőségein jelezzék ezt 
számunkra. 
 
Cím: Szolnok, Baross út 56. 
Telefon: 56/513-000 
e-mail: onkentes.centrum.szolnok@gmail.com 
 
 
 
 
        Pollákné Cser Edit 
         elnök 
          Contact MKSZ 
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MEGHÍVÓ 
  

Széchenyi Programirodák létrehozása, és működtetése VOP-2.1.4-11-
2011-0001 

 
Tisztelt Fiatal Vállalkozójelölt! 

 
A Széchenyi Programiroda Nkft. tisztelettel meghívja Önt  

a Jász-Nagykun-Szolnok megyei fórumára, melynek helye és időpontja: 
5000 Szolnok, Kossuth tér 5. 

2013. január 22. kedd 15:00 óra 

 

A fórum tervezett napirendi pontjai: 
1. Széchenyi Programiroda bemutatása 
2. Fiatalok vállalkozóvá válását támogató pályázati lehetőség 
bemutatása 
3. mikro vállalkozások fejlesztése-kezdő vállalkozások részére is 
 
A terem korlátozott befogadó képessége miatt arra kérjük, hogy amennyiben 
szeretne részt venni az eseményen, 2013.01.18. (péntek) 14 óráig jelezze 
szándékát: 
− személyesen a Kossuth tér 5 szám alatti irodánkban nyitvatartási időben vagy 
− telefonon, esetleg SMS-ben a 20/249-09-23-as telefonszámon vagy 
− e-mailben a tuhegyi.julianna@szpi.hu címen. 
Nyitvatartási idő: hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 

     pénteken 8:00-14:00  
 
Széchenyi Programiroda 
 

 
 

 

 

 

 

 

k ö z e l 
            k ö z e l  a  s e g í t s é g 
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Szilveszteri társasági futás 
 

A szikrázó napsütés, a jó társaság, a vidám hangulat Kengyelről és Abonyból ide vonzotta a 
közös futás élményét kedvelőket a szolnokiak táborába. A Csokonai utcai indulásnál már 
látszott, jóval többen jelentek meg mint az előző években és menet közben az előre jelzett 
útvonalon folyamatosan nőtt a létszán. A fordulónál – Dr. Hegedüs Lajos sétány vége – 
jólesően fogyasztottuk a forró teát és forralt bort és búcsúztattuk az óévet. A futókat 
kerékpározók kísérték és két gyalogló hölgy kísérte. A jókedv ragadós volt, útközben sok-sok 
mosolygó arccal találkoztunk. A gyalogátkelőknél türelmes és mosolygós gépkocsivezetőket 
és utasokat láttunk, innen is köszönjük segítségüket.  

Társasági, jelmezes futás Szolnokon 

A nap kérdése lehetett volna Szolnokon: miért jó téli hidegben, mínusz négy fokban 10 kilométert 
futni? A választ az a csaknem 100 futó adhatná meg a leghitelesebben, akik bohókás maskaráikban 
részt vettek a délelőtti óév-búcsúztató „Szilveszteri Társasági Futáson”. 
Sok mindennel lehet búcsúztatni az óévet, magától adódó dolog, hogy a hobbifutók ilyenkor is futnak. 
Igen ám, de a mínusz négy fok még az ő köreikben sem szokványos hőmérséklet. Ilyen 
megközelítésből a búvárok idei víz alatti karácsonyfa állítása nem is volt olyan nagy kunszt. 
Visszatérve a szolnoki futókhoz: mégis, mi lehet a titok? 

  

A recept nem túl bonyolult. Végy egy jó adag mozogni, futni szerető városlakót, találj ki hozzá jó 
programot. Vízparti, védett, csendes, lehetőleg természet közeli futóútvonalat (a Zagyva és Tisza 
folyók partja, gátja ideális ehhez), rendelj hozzá elkötelezett szervezőket, másokért is tenni szerető 
sportembereket, civil szervezeti vezetőket. Kérj hozzá a Teremtőtől egy csipetnyi jó időt (a nap száz 
ágra sütött egész délelőtt), s a hatás nem marad el. Ha pedig ízlett a dolog, csupán ismételgetni kell 
évről-évre, mint a háziasszonynak egy-egy sikeres étel elkészítését.    

 A kényelmes TV-fotelokat hátrahagyva idén is sokan választották Szolnokon az év utolsó napján azt a 
garantáltan vidám társaságot, amelyik a Csokonai utca 32. előtt gyülekezett délelőtt 10 órakor. Innen 
indult a kiadós, de nem megerőltető etap – hiszen a tempó a kezdő futókhoz volt igazítva –, a Zagyva-
gáton, majd a Tisza-parti sétányon folytatódva egészen a téglaházi városrészig, ahol a húsipari cég 
víztornyánál volt a fordító. S míg a lelkes önkéntesek által szervírozott citromos teát kortyolgatta a 
népes csapat, Szabovik Zoltán szervező már a következő, februári futóalkalomra hívta a jelenlévőket. 
Jövőre is jó futást, jó egészséget mindenkinek! 
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Mozgáskorlátozott utast diszkriminált a MÁV-START Zrt. 

A társaság nem biztosította az utazó szolgáltatáshoz történő 
akadálymentes hozzáférését 

Egy kerekesszékkel közlekedő kérelmező azért fordult a hatósághoz, mert 
megítélése szerint a MÁV-Start Zrt. hátrányosan megkülönböztette azáltal, 
hogy nem élhetett teljes mértékben a szabad mozgás jogával. Utazási 
igényét előre kellett jeleznie a 06 40/494949-es telefonszámon, 
pontosan megjelölve az oda-visszaút időpontját. Mindez egyrészről 
többletköltséggel járt a számára, más-részt sok esetben nem tudta, hogy 
egy-egy elhúzódó orvosi vizsgálat miatt pontosan mikor tud majd hazautazni 
a kórházból. Továbbá sérelmezte azt is, hogy bár lakóhelyének 
vasútállomásán van emelőszerkezet, amelynek segítségével feljuthat 
a vonatra, azonban nincs személyzet, amely üzemeltetné a 
berendezést.  

[…]A panaszos beadványában sérelmezte, hogy a MÁV-Start Zrt. által 
regisztráció céljából megadott telefonszám nem ingyenes, és a különböző 
adatok bediktálása mintegy 20 percet vesz igénybe, amelynek költségei őt 
terhelik.  

A vasúttársaság azzal érvelt még, hogy a fenti rendelet csupán arra kötelezi a 
közszolgáltatót, hogy a mozgásukban korlátozott utasok számára is 
ugyanolyan áron nyújtsa a szolgáltatást, mint a mozgásukban nem 
korlátozott utasoknak. Továbbá arra is hivatkozott, hogy a nem 
mozgáskorlátozott utasoknak is többlet-költséget jelent a menetjegy 
megvétele, ha például interneten keresztül rendelik meg a jegyet vagy a 
vasúti pénztárhoz való odautazás is adott esetben költségekkel jár. A helyi 
tarifával működtetett telefonszámon történő előzetes regisztráció pedig azért 
nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, mivel a csoportosan 
utazóknak is hasonló módon szükséges regisztrálniuk. Végezetül azt 
hangsúlyozta, hogy a vasúti törvény szabályai értelmében 2013. január 1-ig 
kell megteremtenie az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeit, amely határidő 
még nem járt le.  

A Egyenlő Bánásmód Hatóság 2011. december 19-én kelt határozatában 
megállapította, hogy a MÁV-Start Zrt. kérelmezővel szemben 
fogyatékosságával összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód 
követelményét, mivel a vasúton történő utazás előzetes telefonos 
bejelentését nem ingyenes zöld számon tette lehetővé, továbbá a szegedi és 
kecskeméti állomásokon rendelkezésre álló emelő-berendezéseket 
személyzet hiányában nem működtette.  
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Az EBH az eljárás alá vont számára előírta, hogy szüntesse meg a jogsértő 
állapotot a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül, 
elrendelte továbbá a határozatának kilencven napra történő nyilvános 
közzétételét a www.egyenlobanasmod.hu honlapon.  

A bíróság álláspontja egyezett az EBH döntésével  

A MÁV-Start Zrt. nem értett egyet a hatóság döntésével, így kereseti 
kérelmet nyújtott be a Fővárosi Bírósághoz (jelenleg Fővárosi Törvényszék – 
a szerk.), kérve a határozat hatályon kívül helyezését. A testület 2012. 
szeptember 25-én hirdetett ítéletet az ügyben, amelyben elutasította a 
társaság keresetét. Döntését azzal indokolta, hogy a sérelmet szenvedett fél 
jogosult megválasztani, hogy panaszát az EBH vagy egy külön törvény által 
feljogosított másik közigazgatási szerv bírálja el. Erről a sérelem időpontjában 
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény rendelkezett, tehát a hatóságnak volt hatásköre eljárni az 
ügyben.  

A kereseti kérelmet érdemben elbíráló részben a bíróság az alábbiakat emelte ki:  

- A helyfoglalás a mozgáskorlátozott utasok számára nem egyszerűen a 
hely-jegy vagy pótjegy regisztrálását jelenti, hanem a kerekes szék méretére 
és az utas egészségi állapotára vonatkozó kérdéssor megválaszolását 
is, amelyet minden egyes utazás előtt szükséges megtenni. Márpedig 
ez a mozgásukban nem korlátozott utasokat nem terheli, így egyértelműen 
hátrányt szenvednek a mozgáskorlátozott utasok a regisztrációval, hiszen 
velük fizettetik meg az utazás előkészítésével kapcsolatos mintegy 20 perces 
telefonálás költségeit.  

- A bíróság álláspontja szerint nem kifejezetten az emelő-berendezések 
működtetésére képes személyzet hiányával valósul meg a jogsértés, 
hanem azáltal, hogy egyéb módon nem történt segítségnyújtás a 
mozgáskorlátozott kérelmező számára az utazás lehetővé tétele érdekében. E 
körben a bíróság figyelembe vette a kérelmező bíróságon tett nyilatkozatát 
arra nézve, hogy léteznek olyan vasúti kocsik, amelyekbe emelőbe-rendezés 
igénybevétele nélkül is fel tud jutni, míg előfordult olyan eset is, hogy a gépi 
erővel működtetett berendezés híján a vasúti személyzet segített neki feljutni 
a vagonba.  

- Végezetül kiemelte a bíróság, hogy a MÁV-Start Zrt. által hivatkozott EK 
rendeletben megfogalmazásra került az is, hogy a fogyatékos személyek 
számára a többi utaséhoz hasonló lehetőséget kell biztosítani a 
vasúti utazásnál, hiszen ezeket az embereket is megilleti a szabad 
mozgáshoz, a választás szabadságához és a megkülönböztetés-mentes 
bánásmódhoz való jog.  

A bíróság álláspontja szerint a MÁV-Start Zrt. nincs elzárva attól, hogy akár 
napi vagy heti ügyeleti beosztással más munkakörben dolgozó munkavállalói 
a csök-kent mozgásképességű utasok vasút-állomáson történő 
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megjelenésekor – kérésre – azonnali segítséget nyújtsanak, az emelő-
berendezéssel rendelkező állomásokon pedig akár a személyzet át-
csoportosításával, akár humán erőforrás képzésével biztosítsák azok 
működését. (A cikk részlet az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012. október-
novemberi hírleveléből Dr. Gregor Katalin főosztályvezető [EBH Hatósági és 
Jogi Főosztály] írása) 

Országos egyenlőbánásmód referensi hálózat:  
http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/ugyfelszolgalat 
 

TÁMOP-5.5.5/08/1  
A diszkrimináció elleni küzdelem – 
a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése 
 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
1024 Budapest, Margit krt. 85. VII. emelet 
Tel.: 06 1 336 7658 
E-mail: ebh@ebh.gov.hu 
www.egyenlobanasmod.hu/tamop 

 
 

Tisztelt Civil Centrum! 
 

Köszönet a sikeres együttműködésért 
 

A Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete 2012. évi 
ünnepélyes, záró klubvezetői értekezletén köszönte meg 
Pollákné Cser Edit vezetőnek, Gombárné Katika, Mészáros Ágota, Pataki Márta, Fehérváry 
Árpád munkatársaknak, hogy a Civil Információs Centrumban egész évben barátságos 
otthonra találtunk. 
A munkatársak készségesen segítettek a pályázatokban, a civil szolgáltatásokban az 
egyesületnek, kluboknak. 
Még egyszer köszönet, Tisztelt Civilház! 
Karácsony előtt pár nappal, az Aba-Novák Kulturális Központ meghívására, az Ifjúsági 
Házban a hagyományos „Szeretet és békesség órái” karácsonyi ünnepségen 22 nyugdíjas 
klub, 320 fővel vett részt. Az ünneplőket az ANKK igazgató helyettese, Tapasztó Ildikó 
fogadta. Szalay Ferenc polgármester a Városi Idősügyi Tanács elnöke ünnepi gondolatokkal 
köszöntötte a jelenlévőket. 
A színpadot csillogó szemű, lelkes, csodákat varázsoló gyerekek előadása, meséi, versei, a 
Szolnoki Népdalkör éneke töltötte be. 
A műsort – a békesség, elégedettség a meghitt ünneplés hangulatát - az együtt ünneplő 
nyugdíjasok vastapssal köszönték meg. 
A művelődési ház munkatársai a résztvevőknek karácsonyi csomaggal kívántak áldott, békés, 
meghitt, szép ünnepeket és forralt borral kínálták őket. 
Köszönet az AJÁNDÉKMŰSORÉRT Molnár Lajos Milán igazgató úrnak, Dürwanger 
Györgyinek, Földi Katalinnak, Csekő Zsuzsának, Fróna Katalinnak, Pintér Zsuzsának és a 
műszaki munkatársaknak. 
További jó együttműködést! 
 
       Deák Jánosné 
      elnök 

Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete 
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PÁLYÁZATOK 
 

A 2012-2013. tanévben megrendezendő sportversenyek támogatása (NTP-SV-12) 
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/2012-2013-tanevben 
Pályázati határidő: 2013. január 21. 
 
2012-2013. tanévben megrendezendő területi diáksport versenyek támogatása  (NTP-TDSV-
12)  http://palyazatok.org/palyazat-diaksport-versenyek-megrendezesenek-tamogatasara/ 
Pályázati határidő: 2013. január 21. 
 
Pályázat az Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjra 
Az Európai Parlament és a Nemzetközi Károly-díj Alapítvány várja a nevezéseket az Európai Ifjúsági 
Nagy Károly-díjra. 
Pályázati határidő: 2013. január 28. 
 
Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap 
Pályázati felhívás a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság által a Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség megbízásából lebonyolított pályázathoz  
Pályázati határidő: 2013. január 30. 
 
A 2012-2013. tanévben megrendezendő tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatása / NTP-KTTV -12 
Pályázati határidő: 2013. január 31. 
 
Pályázat kulturális intézmények részvételére a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában 
Pályázati határidő: 2013. január 31. 
 
Vigyázz, kész, PÁLYÁZZ, vitázz! 
A DIA a Szólj bele! - konzultáció helyben Program keretében pályázatot hirdet helyi vita-események 
szervezésére. 
Pályázati határidő: 2013. január 31. 
 
Pályázat civil szervezetek kiadványainak létrehozására 
A KARC Kft. pályázatot hirdet civil szervezetek részére nyomtatott kiadványok létrehozásának 
támogatására. A pályázattal segíteni szeretnénk a gyakran forráshiánnyal küzdő civil társadalmat 
nagyobb terjedelmű kiadványaik (könyv, jelentés, évkönyv, beszámoló, tanulmánykötet vagy bármely 
egyéb kiadvány) létrehozásában, a kiadványtervezési, tördelői, nyomdai előkészítési folyamatokban. 
Pályázati határidő: 2013. január 31. 
 
Európa a polgárokért program, Civil szervezetek által kezdeményezett projektek 
Pályázati határidő: 2013. február 1. 
 
Pályázat a többfunkciós közművelődési intézmények szolgáltatási kínálatának bővítésére 
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP 3.2.3.B-12/1 jelű „Építő közösségek” - B) A 
korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi 
programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése” című pályázatok.  
Pályázati határidő: 2013. február 18. 
 
Egész életen át tartó tanulás program, Comenius Iskolai együttműködések 
Pályázati határidő: 2013. február 21. 
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Akadálymentes turizmus 2012/2013 
’Könnyű elérni, nehéz elhagyni – fókuszban az akadálymentes turizmus’ A Kiváló Európai 
Desztinációk díj magyarországi pályázati kiírása 
Pályázati határidő: 2013. február 28. 
 
Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási 
kapacitásának erősítése / TÁMOP-1.4.1-12/1 
Pályázati határidő: 2013. március 3. 
 
Európa a polgárokért program, Aktív európai emlékezet 
Az alprogram a deportálásokhoz kapcsolódó főbb helyszínek és archívumok megőrzésére, valamint a 
nácizmus és sztálinizmus áldozatairól való megemlékezésre irányul. 
Pályázati határidő: 2013. június 1. 
 
Európa a polgárokért program, Állampolgári projektek 
Pályázati határidő: 2013. június 1. 
 
 
 

Pályázati felhívás a 2013. évi Jászsági Civil Vándordíjra 
 
 
"A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma 2010-ben vándordíjat alapított. 
E díjat minden évben olyan szervezet, intézmény nyerheti el, mely a nemzeti (jász) kulturális 
örökség megőrzéséért tevékenykedik, legalább öt éve a Jászok Egyesülete nyilvántartott, 
tagdíjat fizető tagszervezete, s folyamatosan működik. Három éven belül ugyanannak a 
szervezetnek nem ítélhető oda a vándordíj. 
 
"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi a Jászsági Civil Vándordíj negyedik 
alkalommal történő kiírását.  
 
A Jászsági Civil Vándordíj egy vándorserlegből és egy díszoklevélből áll, a díjjal járó juttatás 
összege 200.000 forint.  
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 31.  
 
A pályázó szervezet részletesen ismertesse éves munkatervét, és az elnyert összeg 
felhasználásával kapcsolatos elképzelését.  
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:  
 
"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma  
1537 Budapest 114 Pf. 367. 
alapitvany@jaszokegyesulete.hu 
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Megérkezett a Windows 8! 
 
A CivilTech Programon keresztül, a Microsoft adományokra jogosult szervezetek is 
igényelhetnek Windows 8 Professional és Enterprise Upgrade termékeket! 
 
A Windows 8 megújult felületén a hagyományos ikonok helyett az új “csempék” segítségével 
indíthatunk programokat, juthatunk információkhoz, tarthatjuk a kapcsolatot ismerőseinkkel. 
Megtart néhány elemet a korábban már megszokott Windows XP-ből és Windows 7-ből, 
azonban a funkcióját vesztett Start gomb eltűnt. Helyette egy új, alkalmazásorientált felületet 
kapunk, mely megkönnyíti a szinkronizálást a felhő-alapú szolgáltatásokkal. Emellett számos 
fejlesztés van a “felszín alatt”, mint például kisebb memóriahasználat, a Windows 7-nél 
gyorsabb megjelenítés, valamint kevesebb lemezterületet igényel.   
       
Ha Önök már korábban igényeltek a CivilTech Programon keresztül Windows operációs 
rendszert, amely magába foglalt Frissítési Garanciát (és az még mindig érvényes), akkor 
ingyenesen frissíthetik Windows 8-ra. 
 

 
 
A Windows 8 újdonságai 
 

• Gyorsabb: A Windows 8 gyorsabb, mint a Windows 7 és a Windows XP betöltési 
idő, fájltömörítés, de még böngészőlapok megnyitása terén is. Régebbi gépek esetén – 
amennyiben megfelelnek a rendszerkövetelményeknek – a Windows 8 telepítését 
követően szintén gyorsulás tapasztalható. 

• SkyDrive szinkronizálása: A Microsoft felhő-szolgáltatása szinte minden Windows 8 
alkalmazásba beépül. Amennyiben Ön Microsoft hozzáférésével jelentkezik be a 
Windows 8-ba, az alkalmazásai és beállításai automatikusan szinkronizálódnak a 
felhőbe. Ha egy másik számítógépről jelentkezik be a Windows 8-ba, megszokott 
beállításai elérhetőek lesznek, így ugyanazt a Windows 8 élményt kapja, bárhol is van.  
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• Energia hatékonyság: a Windows 8 kíméli akkumulátorát: amikor nem végez 
erőforrás-igényes munkát, átvált energiatakarékos üzemmódba.  

• Biztonságosabb: a Windows 8 tartalmazza a Windows Defender védelmi szoftvert. 
Az operációs rendszerbe integrált SmartScreen szűrő segítségével hatékonyabban 
gátolja meg a káros letöltéseket.  

Ezen kívül a Windows 8 kiváló soknyelvű környezetben, mivel a felhasználók könnyedén 
válthatnak a nyelvek között. 
 
Megfelel Önnek a Windows 8? 
 
Windows 8 más, mint bármely korábbi Microsoft operációs rendszer. A megszokott Windows 
elemek, mint a Start menü, az asztal, valamint a névadó ablakok, látszólag a múlté. De ne 
aggódjon! A Windows 8 külseje a Windows 7-hez hasonló asztali élményt nyújt. A megújult 
külcsín pedig a mostanra már megszokott táblagépek és mobiltelefonok érzetét kelti. 
 
Emellett a Windows 8 néhány olyan alkalmazást ajánl, mely éppúgy segítheti munkatársainak 
termelékenységét, amiképpen növelheti szervezete számítógépeinek teljesítményét és 
élettartamát.  
 
Könnyen láthatja, mit rendelhet   
 
A Microsoft adományok könnyebb nyomon követhetősége céljából létrehoztuk a Microsoft 
Adományozási Központot. Egyszerűbben követheti nyomon eddigi szoftveradományait, a 
rendelkezésre álló keretét, valamint hogy mikor indul újra szervezete rendelési periódusa, és 
mostanáig mekkora értékben kapott Microsoft adományt.  
 
Igényeljen teljes verziós Windows 8-at 
 
A frissítések mellett a Microsoft a Get Genuine Program keretében teljes verziós Windows 8 
operációs rendszert is adományoz. 
 
Lehet, hogy szervezete – adományként kapott, vagy használtan vásárolt – számítógépein 
illegális, ingyenes, vagy alapszintű operációs rendszer fut. A Microsoft Get Genuine Program 
egy egyszeri lehetőséget nyújt a szervezet számára, hogy meglévő gépeire teljesen törvényes 
és frissíthető operációs rendszert telepítsen. Ezáltal lehetővé válik a CivilTech Programon 
keresztüli frissítés, amikor megjelenik a legújabb operációs rendszer. Tudjon meg többet 
Microsoft Get Genuine programjáról. 
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Online könyvelési szolgáltatás Civil szervezetek számára 

A szigorodó szabályozások miatt számos Civil szervezet nem kapta meg a felajánlott 
támogatásait, vagy veszítették el minősítésüket. Az eKontento (www.ekontento.hu) online 
könyvelés garantálja az új Civil törvény előírásainak való megfelelőséget, megfizethető áron, 
felelősségbiztosítással. 

2012. óta új Civil törvény van hatályban, amely a 350/2011 Kormányrendelettel együtt új 
szabályokat ír elő a Civil szervezetek számára. 2014. májusa után már csak azok a Civil 
szervezetek tarthatják meg ezt a minősítést, amelyek a 2012. és 2013. év beszámolói alapján 
erre jogosultak. 2012. január 1-től a beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is 
kell készíteni, azt közzé kell tenni és letétben kell helyezni. A vállalkozási tevékenységet is 
végző Civil köteles legalább mérlegképes, engedéllyel rendelkező szakembert megbízni 

Amennyiben olyan könyvelési szolgáltatásra van szüksége, amelyik garantálja az új Civil 
törvény és a Kormányrendelet előírásainak való teljes körű megfelelőséget, megfelelő 
szakértelemmel rendelkezik a Civil Szervezetek könyvlelése terén, felelősségbiztosítása van 
és árai kedvezőek (havi 5990 forinttól), akkor szeretnénk felhívni a figyelmét az eKontento 
online könyvelésre. 

Az eKontento online könyvelési rendszer segítségével internetes böngészőben lehet rögzíteni 
egy szervezet számla- és egyéb adatait (pl. bankszámlakivonat, munkaidőadatok), amelyeket a 
rendszer titkosítva továbbít. Ha valaki online banki rendszert használ, pár perc alatt elsajátítja 
a működést. 

A beküldött adatok alapján az eKontento könyvelőiroda munkatársai korszerű 
háttérrendszerek segítségével végzik el a szokásos könyvelési és bérszámfejtési 
tevékenységeket, összeállítják bevallásokat és beküldik az illetékes hivatalnak. Az 
adófolyószámlák egyenlegét havonta ellenőrzik, majd elküldik ügyfeleiknek, így azok 
pontosan láthatják kötelezettségeiket, esetleges elmaradásaikat. 

A szervezet képviselője az adatok rögzítésén túl az interneten lekérdezheti a szervezete főbb 
könyvelési-, bérszámfejtési, és adófizetési adatait, így azonnal és pontosabb adatok alapján 
tudnak döntéseket hozni. 

Az eKontento könyvelőiroda nagy hangsúlyt fektet az új Civil Törvény előírásainak 
maradéktalan betartására. A könyvelőiroda munkatársaitól is lehetőség van közvetlenül 
információt kérni a rendszerben levő üzenőfalon, e-mail-ben, telefonon vagy akár 
személyesen is. 

A szolgáltatással kapcsolatban részletes információkat a www.ekontento.hu oldalon lehet 
elérni. 
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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: 2013. február 15. 

 
Támogatók: 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Civil Információs Centrum (Szolnoki Civil Ház) 

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

ÚJ e-mail: szolnok@civilhaz.t-online.hu 
Web: http://szolnok.nonprofit.hu 

 
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 8-19 óráig 

 
Kiadja a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 

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

Szerkesztő: Mészáros Ágota 
 
 

   


