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Civil FCivil FCivil FCivil Forrásorrásorrásorrás    
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum Ingyenes Hírlevele 

Kedves Olvasó! 
 
A mai napig sajnos még nem jelentek meg a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt szakmai 
pályázatok, pedig már hetek óta várjuk őket. Viszont 2013. február 12-től elérhetőek az 
EGT/Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) új pályázati felhívásai. A Támogatási Alapról és 
a pályázati felhívásokról tájékoztató rendezvényt szervezünk február 25-én 10:00-tól a Civil 
Információs Centrum nagytermében. Minden érdeklődőt várunk! 

Azok a szervezetek, akik a Svájci-Magyar Civil Alap Szociális szolgáltatások nyújtása 
témakörében pályáztak, azok remélhetőleg megkapták az értesítést arról, hogy a beérkezett 
pályázatok nagy számára és a feltett tisztázó kérdések mennyiségére tekintettel a korábban 
jelzett 2013. február 18-ai döntési dátum kitolódik. 

Előzetesen szeretném Önöket tájékoztatni róla, hogy 2013. március 22-én 13:00-tól 
Szolnokon a Városháza Dísztermében ismét megszervezi a Civil Információs Centrum és a 
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Háza közösen a JNSZM civil szervezetek IV. 
Konferenciáját. Előadást tart Szablics Bálint az EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályának 
vezetője, Dr. Dencső Istvánné NAV osztályvezető, dr. Pálinkásné dr. Sümegi Irén és dr. 
Szegedi Zsolt a Szolnoki Törvényszék képviseletében, valamint az EMET képviselője. A 
meghívókat később küldjük. 

E havi tanulságos történetem a következő: 
 

Az erdőben egymás mellett dolgozott két favágó. A fák törzseinek hatalmas volt az átmérője. Sokat 
kellett dolgozni a fakitermeléssel. Mindketten egyformán jól kezelték a fejszét, de a munkamódszerük 
nem egyezett: az első kitartó munkával vágta a fába fejszéjét, egyiket a másik után. Ritkán és akkor is 
csak rövid szünetet tartott. A másik favágó óránként hosszabb pihenőre megpihent. 
 
Naplementekor az első favágó csak a munka felét végezte el. Izzadtan és fáradtan tette le a szerszámot, 
szinte teljesen kimerült. A második, szinte hihetetlen, de befejezte a munkát. Egyszerre kezdték a 
favágást és a fák is nagyjából egyformák voltak. Az első favágó nem hitt a szemeinek.  
- Nem értem a dolgot - mondta. - Minden órában kiadós pihenőt tartottál és mégis előbbre vagy.  
- Igen, láttad, hogy minden órában megálltam pihenni. Amit viszont nem láttál az az volt, hogy a 
szünetet arra is felhasználtam, hogy megélezzem a fejszémet - mondta a másik favágó. 
 
A tanulság: 
Rengetegen elkövetik azt a hibát, hogy mindent bele adnak a munkájukba, vállalkozásuk építésébe, 
látástól-vakulásig dolgoznak, még sem jutnak egyről a kettőre. A sikerhez vezető úton saját magunk 
fejlesztése, képzése ugyanolyan fontos, mint a kitartó, kemény munka. Ezért hát mindig szánjunk időt 
arra, hogy fejlődjünk. 
 

Pollákné Cser Edit 
             elnök  
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MEGHÍVÓ  
 

Az Ökotárs Alapítvány, az Autonómia Alapítvány, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért 
Alapítvány, 

a Kárpátok Alapítvány – Magyarország és a Helyi Civil Információs Centrum 
ezúton tisztelettel meghívja Önt az 

 
EGT/NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP  

TÁJÉKOZTATÓ  FÓRUMÁRA 
 
 

Helyszín és időpont: 
 

Civil Információs Centrum (5000 Szolnok, Baross út 56.) 
2013. február 25. hétfő, 10.00-15.00 óra 

 
 

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil 
társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia 
és a fenntartható fejlődés alakításában”. A tájékoztató fórumon a Norvég Civil Támogatási 
Alap első pályázati felhívásainak bemutatására kerül sor.  
 
A konferencia programja:  
 
10.00-10:30 Érkezés, regisztráció 
10.30-11.00 Az EGT/Norvég Alapok célja, működése és a civil szervezetek támogatása 
11.00-12.30 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap és a pályázati felhívások bemutatása 
12.30-13.00  Szünet – közben: kávé és frissítők 
13.00-14.30 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap és a pályázati felhívások 

bemutatásának folytatása 
14.30-15.00  Kérdések és válaszok a Civil Támogatási Alapról 

 
A rendezvény nyitott, jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudunk fogadni! 

 
Részvételi szándékát kérjük legkésőbb 2013. február 21-ig jelezze  

a Helyi Civil Információs Centrum  elérhetőségein: 
Tel/Fax: 56/221-882, e-mail: szolnok@civilhaz.hu 

 
Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alapról bővebb információk, a részletes pályázati 

felhívások és a kapcsolódó dokumentumok február 12-től elérhetőek a 
www.norvegcivilalap.hu honlapon! 
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PÁLYÁZATOK 
 

Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának 
elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása.  
Kódszám: TÁMOP-5.3.3-12/1 (Konvergencia régiók)  www.nfu.hu 
Pályázati határidő: 2013. február 28.  
 

Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek 
kapacitásfejlesztése a konvergencia régióban Kódszám: TÁMOP-2.5.3.A-13/1 
Pályázati határidő: 2013. február 28.  www.nfu.hu 
 

Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek 
foglalkoztatási kapacitásának erősítésével TÁMOP-1.4.1-12/1   
Pályázati határidő: 2013. február 25 - 2013. március 31. http://www.nfu.hu/content/10513 
 

Pályázat kulturális fesztiválok támogatására 
Az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázatot hirdet kulturális fesztiválok 
támogatására.  
Pályázati határidő: 2013. március 11. 
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága; 
I: www2.nka.hu/pages/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kulturalis-fesztivalok.html , 
www2.nka.hu/pages/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kulturalis-
fesztivalok_130311.pdf T: (06 1) 327-4444 
 

Pályázat a magyar kultúráért és oktatásért 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet határon túli magyar és magyarországi 
oktatási és kulturális intézmények programjainak és fejlesztéseinek támogatására A magyar 
kultúráért és oktatásért címmel. 
Pályázati határidő: 2013. március 13. 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. ; 
I: bgazrt.hu/_dbfiles/blog_files/8/0000000118/BGA_nyilt_palyazati_utmutato.pdf 
 

NKA El őadó-művészet Kollégiuma pályázatai 
Az NKA Előadó-művészet Kollégiuma pályázatot hirdet: 

� már bemutatott színházi és táncprodukciók forgalmazásának támogatására. (NKA) 
� nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai 
utakon való részvétel támogatására. (NKA) 
� külföldi művészek és társulatok felléptetésének támogatására. (NKA) 
� magyarországi táncművészeti közép- és felsőfokú oktatási intézmények, valamint 
színházművészeti felsőoktatási intézmények elméleti és gyakorlati programjai 
megvalósításának és forgalmazásának támogatására. (NKA) 
� táncművészeti rendezvények, képzések, továbbképzések megvalósításának 
támogatására. (NKA) 
� tematikus zenei koncertprogramok kidolgozásának támogatására. (NKA) 
� új színházi bemutatók közös produkcióban történő megvalósításának és 
forgalmazásának támogatására. (NKA) 
� új táncprodukciók megvalósítására. 
� zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósítására. 
� könnyűzenei, világ- és népzenei, jazzprodukciók megvalósítására. 
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Pályázati határidő: 2013. március 14. kulturpont.hu 
www2.nka.hu/pages/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/eloado-muveszet_130314.pdf 
 
Az Európai Kulturális Alapítvány pályázatot hirdet a 2013-as évre együttműködési projektek 
támogatására www.culturalfoundation.eu/grants/collaboration-grants kulturpont.hu 
Pályázati határidő: 2013. március 25. 
 
Norvég Civil Támogatási Alap – Makroprojektek 
Az Ökotárs Alapítvány, az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért 
Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közösen pályázatot hirdet 
makroprojektek támogatására az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében a 
magyarországi civil társadalom jog- és érdekérvényesítő, közösségszervező és mozgósító 
képességének növelése céljából.   norvegcivilalap.hu 
Pályázati határidő: 2013. március 29. 
 
Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Svájci-Magyar Együttműködési Program 
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. vati.hu 
Pályázati határidő: 2013. március 29. 
 
Norvég Civil Támogatási Alap - Kisprojektek 2013 
Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért 
Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közösen pályázatot hirdet magyar 
civil szervezetek számára az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében. Az Alap átfogó 
célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse 
részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. 
Pályázati határidő: 2013. április 29.  norvegcivilalap.hu 
 
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. 

 
Megérkezett az újgenerációs Office! 
A jogosult nonprofit szervezetek, mostantól megrendelhetik az Office Standard és 
Professional kiadást a CivilTech Program Microsoft Szoftver Adományozó Programján 
keresztül. Az Office 2013 számos új szolgáltatást és előnyt biztosít az Office 2010-es 
programjával szemben, beleértve a közvetlen integrációt a SkyDrive-val, új grafikai opciókat, 
PDF megnyitási és szerkesztési lehetőséget Wordben és több eszköz közötti szinkronizálást. 
Bővebb információt az Office 2013 menüpont alatt olvashat. 
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Beszámoló taggyűlés a Szolnoki Nőtagozatban 2013-01-23-án 
 

Sűrű hóesésben érkeztek a Hölgyek és a meghívott vendégek a beszámoló taggyűlésre a 
Szolnoki HEMO-ba.  

A beszámoló taggyűlés gondos előkészítése az év első összejövetelén már megtörtént. 
Végigbeszéltük a sok-sok programot, ami az előző évben a tagok szellemi, fizikai, lelki felfrissülését 
szolgálta. Felelevenítettük a csodálatos élményeket nyújtó kirándulásokat, kulturális eseményeket, 
számba vettük azokat a segítő feladatokat, amikben a Hölgyek jeleskedtek. Megbeszéltük, ki legyen a 
beszámoló taggyűlés levezető elnöknője, jegyzőkönyv vezetője. A tagok, mint mindig, lelkesen részt 
vállaltak a feladatokból. Süteményt sütöttek, pogácsáért mentek a pékhez, ásványvizet, üdítőt, 
gyümölcsöt hoztak. Vállalták a jelenléti ívek aláíratását. A kis csapat lelkes, ügyes vezetője a sok 
eseményről készült képet vitte számítógépre, hogy a részletes beszámolót vetítéssel tegye gazdagabbá, 
élményszerűbbé. 

Örömmel láttuk, hogy rendezvényünkre elfogadták meghívásunkat a hivatásos állomány 
képviselői: a helyőrség parancsnok úr képviseletében Zsigri Katalin őrnagy úrhölgy, Horváthné Halász 
Klára százados úrhölgy, a Toborzó és Érdekvédelmi Központ nyugállományúakkal foglalkozó 
részlegvezetője, valamint Pápai Annamária, a Nőtagozatnak helyet biztosító HEMO munkatársa.  
A BEOSZ képviseletében Fekete István nyá. ezredes úr tisztelte meg rendezvényünket. A Szolnokon 
működő, fegyveres erőkhöz kötődő nyugdíjas szervezeteket: a MRBE, a Kablay Egyesület, az 
Ejtőernyősök Egyesületének elnökei, valamint a FETNYE elnökségi tagja képviselték –ahogyan mi 
tréfásan, szeretettel emlegetjük- az „Apa” egyesületeket. 
Elfogadta meghívásunkat a JNSZ Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesületének 
elnök asszonya, Demény Istvánné is. 

A Hölgyeket és a megjelent vendégeket Márki Éva levezető elnök köszöntötte, majd a 
hagyományokhoz hűen egy verssel /Csepeli Szabó Béla: Emberként élni/ kedveskedett az 
egybegyűlteknek. 
A 2012-es évről szóló beszámolót a Nőtagozat vezetője, Strojánné Gömöri Éva olvasta fel, s közben a 
sok száz fotó volt látható a monitoron. 
Ismeretterjesztő előadások, egészségmegőrző programok, előadássorozat a Magyar Nagyasszonyokról, 
gasztronómiai előadások, egy-egy ünnephez tartozó népszokások, vallási ismeretek, nagyanyáink 
praktikái – ősi tudások, számítógépes ismeretek, bűnmegelőzés, fogyasztóvédelmi ismeretek; mind-
mind a tudásunkat bővítették. Helyet kaptak a beszámolóban az emlékezetes kirándulások, melyet a 
Postás Klubbal közösen pályázva finanszíroztuk, és bonyolítottunk. A megyei egyesület szervezésében 
a már hagyománnyá vált Senior Marathon, a Napsugara Ősz rendezvényei, a Barangolás, az Idősek 
Népfőiskolájának rendezvényei a megyei klubokkal, egyesületekkel töltött szép napokat idézték. A 
Költészeti Szemle hagyományosan szolnoki országos döntőjének szervezésében, megrendezésében 
nyújtott segítségünk; a temetőben a katonasírok ápolása, adományok gyűjtése a rászorulók részére, 
beteglátogatások a Hölgyek segítőkészségét, empátiáját példázzák. 
A klubnapokon verssel, énekkel, apró ajándékkal köszöntjük a név-, vagy születésnapjukat 
ünneplőket. Elmaradhatatlan része az összejöveteleknek a versolvasás, és a néhány perces könnyű 
torna. Heti rendszerességgel a Nőtagozat vezetője joga foglalkozást tart a Hölgyeknek, melyen 
legidősebb, 85 éves tagunk is részt vesz.  
Szerepet vállalunk az „Apa” egyesületek programjaiban, rendezvényein, a városi rendezvényeken.  
Tagjaink közül többen dolgoznak vezetőként különböző „ernyőszervezeteknél”, illetve más 
szervezetekben: 
2 tagunk klubvezető, 1 fő a JNSZ Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesületének 
vezetőségi tagja, 1 fő a NYOSZ kultúrareferense, 1 fő a BEOSZ Tanácsadó Testületének tagja, 1 fő a 
FETNYE pénztárosa, 1 fő a Kablay Egyesületnél beteglátogató. 
Kulturális életünk aktív. Szívesen látogatunk kiállításokat, koncerteket, több tagunk rendelkezik 
színház-, opera-, hangverseny bérlettel. 1fő a Híd-Senior Színház tagja és a Generációs Színháznak ír 
és állít színpadra darabokat. 
Márki Éva részt vett a 2012-es „Ezüstkoszorú” című irodalmi pályázaton és próza kategóriában első 
díjat nyert. A Verseghy Ferenc Könyvtárban havi rendszerességgel megtartott Olvasókört egyik 
tagunk vezeti. 
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Részt veszünk különböző képzéseken: Idősek Népfőiskolája, fogyasztóvédelem, vagyonvédelem, 
számítógépes ismeretek. Büszkék vagyunk arra, hogy 30 fős tagságunkból 15-en használják a 
számítógépet! 
Munkánkról fotó, DVD anyagot készítünk, rendszeresen publikálunk helyi, megyei, országos lapokba. 
Munkánkat kitüntetésekkel is jutalmazták: 2012-ben 1 fő a „Honvédelemért” Érdemérem ezüst; 2 fő 
pedig a bronz fokozatot kapta meg. 

Strojánné, Gömöri Éva néhány személyes, kedves mondattal zárta a 2012-es évről szóló 
beszámolót: „Büszke vagyok a hölgykoszorúra, mert kérés nélkül is figyelnek egymásra és segítenek, 
ahol kell.  Jókedvük töretlen a számos probléma ellenére. Mindenki erejéhez, lehetőségeihez mérten 
segítette a közösséget. Ezúton is köszönjük az „Apa” egyesületek támogatását, a BEOSZ és a megyei 
nyugdíjas egyesület „ernyő” szerepét; a hivatásos, aktív kollégák lelkiismeretes, segítő munkáját.” 
 A meghívott vendégek elismerően nyilatkoztak a Hölgyek munkájáról: „Honvédségi 
berkekben példa értékű a Nőtagozat tevékenysége” – hangzott el a BEOSZ képviselőjének 
értékelésében.  
 A taggyűlésen még ismertetésre került a 2013-as év munkaterve, amiben az előző évihez 
hasonlóan sok kitűnő program kapott helyet; és egészül ki a társegyesületek, a városi, megyei és 
országos rendezvények programjával. 
 A karácsonykor közösen elfogyasztott, 30 részre vágott almára emlékezve azt kívánjuk, hogy 
a következő évi beszámolóban is tartalmas, hasznos, jókedvű programokra emlékezzünk vissza. Jó 
egészséget kívánunk hozzá a Hölgyeknek! 
 
                                                                                                 Márki Éva 

 
 

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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Szolnoki ejtőernyősök a világ dobogóján 
 

 
Az Ejtőernyős sport eddigi legnagyobb versenyét rendezték meg a Egyesült Arab Emírségek 
beli Dubaiban. (http://www.wpcuae.ae/) Az ejtőernyőzés 14 ágában rendeztek egyszerre 
világbajnokságot. Köztük bemutató sportágként szerepelt a PARASKI (célba ugrás és óriás 
műlesiklás) valamint a SPEED (max. zuhanó sebesség).  
A fejlődés hozta magával, hogy több ágra szakadt sportág. Vannak zuhanó, nyitott kupolás, 
akrobatisztikus, gyorsasági és egyéb versenyszámok. A 12 fős magyar delegáció több 
számban volt érdekelt. 
A legnépesebb mezőny a klasszikusnak számító célba ugrásra nevezett, ami pont a mieink 
erőssége. (39 országból 199 versenyző) Eddig a magyar csapat négyszer szerepelt a 
világbajnoki dobogó második fokán. Sajnos a lehetőségek beszűkültek. Így a Magyar 
Honvédség segítsége nélkül a részvétel sem sikerült volna. A Szolnoki Honvéd Ejtőernyős 
Sportegyesület versenyzői szinte a versenyeken edzenek. A Világkupákon mindig benne 
vannak a legjobb ötben. Az utánpótlás sínyli meg legjobban az ugráshiányt. 

 
 

Amikor biztossá vált a Dubai-i út, senki sem várt a csapattól dobogós helyezést, de titkon 
mindenki reménykedett. A versenyre való kijutás, a helyszíni edzőugrások lehetősége, a 
szinte hibátlan grandiózus szervezés, és a kis csapatokat övező rokonszenv mind kellett 
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ahhoz, hogy az eredményre kiéhezve, magabiztosan versenyezzenek sportolóink. A félidőnél 
megrendezett PARASKI verseny már mutatta, hogy az idei kevés ugrás ellenére ki tudják 
hozni magunkból a maximumot és itthon a neten izgulhattunk a sikerért. 
A csapat célba ugrás döntőjében Szlovénia győzött 25 centiméterrel majd Oroszország 
csapata végzett a második helyen 26 centiméterrel. A harmadik helyért viszont holtverseny 
alakult ki. Magyarország és Kína egyaránt 27 centimétert gyűjtött a 40 végrehajtott ugrás 
során. 

 
Másnap erős szélre ébredtek versenyzőink. Ugrásokat egyik versenyszámban sem hajtottak 
végre. Eléggé meglepődtek, amikor ebéd után szétugráshoz szólították a Magyar és a Kínai 
csapatot. Itt már nem a tudás, hanem a „lábremegés” döntött. Kína 6cm-t, Magyarország 4cm-
t hibázott. Természetesen Dávid és Góliát harcára mindenki kíváncsi volt. A csapatot 
kimondhatatlan érzés fogta el, amikor a gratulációk nem akartak véget érni.  

 
Álló sor: Asztalos István, Orsy László, Bárány Zoltán csapatvezető, Réczi Attila, Varga 
Tamás, guggoló juniorok: Olenyik Roland, Gál Szabolcs 
A verseny még nem ért véget. Az egyéni döntők még csak ezután következtek. Varga 
Tamásért az utolsó pillanatig izgulhattunk. Az egyéniben elért 4. helyezése szintén 
kiemelkedő teljesítmény. 
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Junior Világbajnokság stílusugrás versenyszámában Olenyik Roland a 6., míg Gál Szabolcs a 
bemutató PARASKI verseny junior összetett kategóriában a 4. helyen végzett. 

 

 
 

Az ejtőernyős sport egyik rohamosan fejlődő ágában a kupola repülésben (Canopy Piloting) 
eddig még versenyzőt sem igen tudtunk indítani.  Természetesen e látványos számban is 
világbajnokságot rendeztek. Verebes Gábor 129 indulóból a 49. helyen végzett. 
Gábortól tisztes helytállást vártunk, de miután volt olyan ugrása ahol maximális pontszámot 
ért el, már láttuk magunk előtt, a következő VB reménységét. 
 

 
 
 

 Szabovik Zoltán István  
Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete 
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JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítványa RSZFK 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház  
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

Telefon: 56/514-946, Tel/Fax: 56/514-947 
E-mail: lazar.edit@eselyfk.hu, balikiss.marta@eselyfk.hu        Internet: www.eselykhaza.hu 

 
 

 

Meghívó 
Tisztelt Kolléga! 
 Szervezetünk a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház szakmai 
tevékenységében a jövőben hangsúlyosabban kíván rész venni a nemek közötti esélyegyenlőség 
elősegítésében, a témához kapcsolódó szakmai/szemléletformáló programok 
szervezésével. 
  

 2013-ban elindítjuk a SZEREPEK – Férfiak és nők a társadalomban c. 
szemináriumsorozatot, melyre tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő Kollégáit.  
A nyitó előadás: 
 

 

időpontja: 
2013. február 25. 14.00-16.00 

 
helyszíne: 

TISZApART Mozi (Szolnok, Templom u. 4.), Társalgó 
 

program: 

Hogyan állunk a sztereotípiákkal? – nők és férfiak társadalmi szerepei 
dr. habil. Csoba Judit  

tanszékvezető, Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 
 

 

Az előadást kötetlen szakmai beszélgetés követi. A rendezvény moderátora: dr. Nagyné Varga 
Ilona, CsEÖH irodavezető 
  
 A programon a részvétel ingyenes. Kérjük, részvételi szándékát szíveskedjen 
Bali-Kiss Márta esélyegyenlőségi munkatárs felé a mellékelt visszajelző lapon e-mailben, 
vagy faxon (balikiss.marta@eselyfk.hu; 56/514-947) visszajelezni, 2013. február 21-én 
16.00 óráig. 
Megjelenésére feltétlenül számítunk! 
 
Szolnok, 2013. február 14. 
     Üdvözlettel:  
                  dr. Nagyné Varga Ilona s.k. 
          CsEÖH irodavezető, igazgató 
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Rokkantsági felülvizsgálaton hátrányosan különböztették meg a 
látássérültet 

A szakigazgatási szerv nem engedélyezte segítő, kísérő személy jelenlétét 

Látássérültek érdekképviseleti csoportja közérdekű igényérvényesítés keretében 
nyújtotta be panaszát az EBH-hoz egy hatósági jogkört gyakorló szervezettel szemben, 
mivel az egy súlyosan látássérült és mozgássérült személy rokkantsági felülvizsgálatán 
nem engedélyezte a személyi segítő részvételét, így a panaszos nem tudta megfelelően 
érvényesíteni az érdekeit. 

Látássérültek érdekképviseleti csoportja közérdekű igényérvényesítés 
keretében nyújtotta be panaszát az EBH-hoz egy hatósági jogkört gyakorló 
szervezettel szemben, mivel az egy súlyosan látássérült és mozgássérült 
személy rokkantsági felülvizsgálatán nem engedélyezte a személyi segítő 
részvételét, így a panaszos nem tudta megfelelően érvényesíteni az érdekeit.  
A közérdekű igényérvényesítő szerint fennállt a közvetlen veszélye annak, 
hogy a hátrányos megkülönböztetés személyek pontosan meg nem 
határozható nagyobb csoportját érinti, ugyanis azon személyeknek, akiknek 
látási fogyatékosság miatt fogyatékossági támogatást, illetve vakok személyi 
járadékát folyósítanak, nagy részét érinti a rokkantsági felülvizsgálat.  
A hatóság a rendelkezésre álló nyilatkozatok alapján eljárást indított a 
bepanaszolt szervezettel szemben, egyben tárgyalást tűzött ki, majd a felek 
közös kérelmére az eljárást 60 napra – a felek közötti egyezségkötés céljából 
– felfüggesztette.  
A felek a rendelkezésükre álló idő alatt a megállapodás tervezetét kidolgozták 
és egyezséget kötöttek. Az eljárás alá vont rehabilitációs szervezet 
vállalta, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esély-egyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) előírásait figyelembe véve 
biztosítja a látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó, halmozottan 
fogyatékos, siketvak) igénylők részére kísérő személy jelenlétét az 
elvégzett vizsgálatok során.  
Kötelezettséget vállalt arra, hogy biztosítja a vizsgálatra történő bekísérés, az 
arra való felkészülés, az öltözés, valamint a vizsgálatot követő 
tevékenységhez kísérő személy jelenlétét. Ugyanakkor az egészségügyi és a 
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. 
évi XLVII. törvény értelmében a szenzitív adatok, úgy mint a 
személyazonosító és egészség-ügyi adatok, a bemutatott egészségügyi 
dokumentáció és anamnézis felvételénél – amennyiben a vizsgálat 
lefolytatását nem zavarja vagy akadályozza – a kísérő személy kizárólag az 
igénylő beleegyezése esetén lehet jelen. Ez esetben az igénylő beleegyezését 
külön okiratba kell foglalni.  
A bepanaszolt továbbá vállalta, hogy az egyezség jóváhagyását követő öt 
hónapon belül a felülvizsgálatra történő megjelenésről szóló végzésben az 
igénylők számára kiemelt jelentőségű adatokat – úgy mint a felülvizsgálat 
időpontja és helyszíne – jól láthatóan, a törzsszöveghez képest nagyobb 
betűmérettel tünteti fel.  
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A szakigazgatási szervezet fontosnak tartotta, hogy szakmai konzultáció 
alkalmával külön felhívja a rehabilitációs társ-szervek figyelmét a vak és 
gyengénlátó igénylők vizsgálatával szemben támasztott követelményekre. Ennek 
keretében a látássérült személyek felülvizsgálata során követendő speciális 
eljárásokat, teendőket, a segítségnyújtás módját módszertani levélben közli a 
rehabilitációs szervekkel. A tárgyban elkészített és a rehabilitációs szakértői 
szerveknek megküldendő módszertani levelet pedig a kérelmező érdekkép-
viseleti csoportnak is tájékoztatásképpen megküldi. (A cikk részlet az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság 2012. október-novemberi hírleveléből Dr. Gáti Anikó 
főosztályvezető-helyettes [EBH Hatósági és Jogi Főosztály] írása)  

Ott vagyunk a közelében. 

Keresse fel dr. Kormányos Nóra, a Jász-Nagykun Szolnok megyei 
egyenlőbánásmód referens ügyfélfogadását Szolnokon a Megyeházán 
(5000 Szolnok, Kossuth Lajos u.2.) hétfőnként 9-13 óra között. 
 

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 

 
 

Elérhet őek az Office adományok 
 
Megjelent a Microsoft Office legújabb verziója! A jogosult nonprofit szervezetek, mostantól 
megrendelhetik az Office Standard és Professional kiadást a CivilTech Program Microsoft Szoftver 
Adományozó Programján keresztül.  
 
A Microsoft Office számos új szolgáltatást és előnyt biztosít az Office 2010-es programjával szemben, 
beleértve a közvetlen integrációt a SkyDrive-val, új grafikai opciókat, PDF megnyitási és szerkesztési 
lehetőséget Wordben és több eszköz közötti szinkronizálást. Vagyis lehetőséget ad arra, hogy 
amennyiben elkezd dolgozni egy dokumentumon a saját asztali számítógépén a későbbiekben 
ugyanott tudja folytatni ahol abbahagyta egy másik számítógépen, laptopon vagy éppen táblagépen, 
mivel az Office egy internetes tárhelyre (a felhőbe) menti a munkáját.  
 
Amennyiben már kapott olyan Microsoft Office adományt a CivilTech programon keresztül, mely 
tartalmaz Software Assurance (Frissítési Garanciát, és az még érvényes), plusz költség nélkül tudja 
frissíteni az Office legújabb verzióját.  
 
Melyek az Office legfontosabb újdonságai?  
 
Az Office egyik legérdekesebb újdonsága, az a felhővel való integráció. A Microsoft Office 365 web 
alkalmazásai lehetőséget nyújt az Ön alkalmazottainak és önkénteseinek, hogy online tudjanak 
létrehozni, szerkeszteni és megosztani különböző dokumentumokat. Példának okáért, hozzá tud 
szólni egy Word dokumentumhoz, melyre kollégái közvetlenül tudnak válaszolni a dokumentumon 
belül vagy emailen, esetleg Skype-on keresztül. Ezen felül: a saját asztali számítógépen elkezdett 
dokumentumot a későbbiekben ugyanott tudja folytatni, ahol abbahagyta egy másik számítógépen 
vagy táblagépen. 
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A Word egy azonnal szembetűnő újdonsága, a PDF 
fájlok kezelése. Most először meg tud nyitni PDF 

dokumentumot Wordben, és annak bekezdései, felsorolásai, táblázatai és 
más tartalma úgy kezelhetőek akár a Word dokumentum tartalma.  
 
A Word új sablonokat és design eszközöket tartalmaz, illetve 
automatikusan emlékeztet, hol tart éppen a dokumentumban miközben Ön 
dolgozik. Ez azt jelenti, hogy bezárhatja a dokumentumot és később 
visszatérve ugyanott folytathatja akár egy másik számítógépről is. Az új 
Word lehetővé teszi, hogy a dokumentumban levő megjegyzésekre válaszolni is lehessen. 

Az Excel legújabb verziója segítséget nyújt abban, hogy szervezete adatait még 
intuitívabb és vizuálisabb módon ismerje meg. Az Excel azon adatokra alapozva, 

melyeket éppen megjeleníteni szeretne, ajánl diagramokat és grafikonokat valamint lehetőséget ad 
arra, hogy a kiválasztott munkafüzeteket együttesen jelenítse meg Lync-en keresztül. Ezen felül: Az 
Excel megtanulja és felismeri az Ön által használt mintákat és automatikusan kiegészíti a fennmaradó 
adatokat makrók nélkül.  

Ahogy készíti prezentációját, a PowerPoint a színtémára és sablonokra 
ajánl különböző variációkat és tartalmaz új eszközöket, melyek 
segítenek kidolgozni és összehangolni a szövegeket, grafikonokat és 

ábrákat. A megújult bemutató eszközök egy továbbfejlesztett diavetítési nézetet és egy PowerPoint 
web alkalmazást is tartalmaz, mely lehetővé teszi, több szerző együttműködését a bemutatókon 
szervezetén kívül és belül egyaránt.    

Köszönhetően a felhő integrációnak az 
Ön OneNote jegyzete már Önnel együtt 
mozog. A jegyzetek, melyeket saját asztali 

számítógépén, vagy laptopján készített bármely más számítógépről, 
akár laptopról, vagy okostelefonról is elérhetővé válik. A OneNote 
Mobile alkalmazásokat használhatja Windows telefonokon, iOS, és 
Android telefonokon egyaránt. Amennyiben böngészőt használ, 
egyszerűen csak nyissa meg a OneNote Web Alkalmazást.  
 
A OneNote mostantól lehetővé teszi, képek, videók, Excel 
munkalapok integrálását jegyzetei közé. Ezen felül: Jegyzetei már 
linkeket, weblapokat, térképeket és vázlatokat is tartalmazhatnak.  

Az Outlookra jellemző hogy új és 
továbbfejlesztett módon kezeli az email 
fiókokat, koordinálja a kollégák és az 

önkéntesek időbeosztását, kezeli a közösségi kapcsolatokat, és teszi 
átláthatóvá és követhetővé a tennivalók listáját. Az Outlook új 
verziója emellett tartalmaz ún. “bepillantás” funkciót, — mely 
lehetőséget ad egy gyors áttekintésre az Ön időbeosztásában— 
illetve naptár megosztási funkciót, így mások is láthatják mikor 
elérhető. 
 
Egy másik teljesen új kiegészítése az Outlooknak az az időjárás 
megjelenítése, mely lehetőséget ad az előrejelzések megtekintésére az Outlookon belül, segítve ezzel 
a nap illetve az utazások megtervezését.  
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Ezüstkoszorú antológia bemutató Szolnokon  
 

A Szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár Művészeti Szalonja adott otthont a 2012 
decemberében megjelent „Ezüstkoszorú” antológia bemutatójának. 
A Magyar Nyugdíjasok Országos Szövetségének irodalmi pályázata 15 éves múltra tekint 
vissza. A pályázatra határon innen és túlról érkeznek pályaművek. A szakmai zsűri által 
kiválasztott pályamunkákból antológiákat jelentettünk meg.   
 
Ahogyan a zsűri elnöke írta az előző évi kötet előszavában: „Ezek a kedves kiadványok, 
melyekben olvashatunk magasztos, szívmelengető, olykor szomorkás, majd vidám 
történeteket, igényes verseket, örömére szolgálhatnak minden kedves olvasónak.” 
A 2012-es antológiában 3 szolnoki szerző is helyet kapott. Elhoztunk egy próza első, és 
különdíjat, valamint a vers kategória második díját.  
 

 
A vers kategória második helyezettje: Déri Erzsébet Eszter 

A próza pályázat különdíjasa: Szombati Lászlóné. 
Első díjat nyert Márki Éva. 
 
Kedves szerzőtársak utaztak Szolnokra, hogy együtt 
örülhessünk e kedves könyvecske megjelenésének: Perlawi 
Andor Balatonfüredről, és Budai István Szatymazról, ki 
ezen a napon ünnepelte születésnapját. Kun Éva grafikus, 
az antológia borítójának tervezője is vendégünk volt. 
 
 
 
 
 
 
 

Perlawi Andor 
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Budai István   
Családtagok, barátok, irodalomkedvelők érkeztek a rendezvényre, melyet a helyi Aktív Rádió, 
és az alkotók levelei híreltek.  
A jó hangulatú, olykor kedvesen csipkelődő beszélgetésben az alkotók beszéltek írói-költői 
munkásságukról, megjelent köteteikről, és olvastak fel műveikből. Rigó József /a Híd-Senior 
Színház vezetője/ gitárjátékával, és egy haiku megzenésítésével, s a szerzővel /Déri E.E./ 
közös énekléssel színesítette a hangulatot.  

  
A szerzőket, a grafikust /Jenei Gyula főszerkesztő ajándékával/ a Szolnokon megjelenő Eső 
folyóirat példányaival; a Europe Direct és a Verseghy Könyvtár ajándékával köszöntöttük. Az 
irodalmi programot előkészítő könyvtárosnak, Szécsi Annamáriának, és a közreműködő Rigó 
Józsefnek az antológia dedikált példányával háláltuk meg segítségüket. 

A vendégeket és a közönséget süteménnyel, pogácsával, teával és finom tokaji borral 
kínáltuk a rendezvény után. Köszönjük a szponzoroknak. 
A Szolnok TV esti híradójában beszámolt a rendezvényről. 
Az antológia előjegyezhető a NYOSZ e-mail címén február 28-ig: nyosz@enternet.hu  
1.000.- Ft/db áron. /számlát a megadott címre tudunk kiállítani/ 
 
         

Márki Éva 
 

 



 

 
 

 

 

Köszönjük az eddig beküldött írásokat és fotókat. 
 

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

 
A következő szám lapzártája: 2013. március 15. 

 
 

Támogatók: 
 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 

Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 
Civil Információs Centrum 
Cím: 5000 Szolnok, Baross út 56. 
Telefon, fax: +36 (56) 221-882 
E-mail: szolnok@civilhaz.t-online.hu 
Honlap: szolnok.nonprofit.hu 


