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

Kedves Olvasó! 
 
Szeretném emlékeztetni Önt, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap Civil 
szervezetek szakmai programjainak támogatására 2013 című pályázatok beadási 
határideje minden kollégium esetében 2013. március 25. 23:59 az EPER rendszerben. 
Sikeres pályázást kívánok minden próbálkozónak! 
 
Ezúton hívom fel a figyelmét arra, hogy a Civil törvény 14. §-ban megnevezett Civil 
Információs Portált elindította az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Latorcai Csaba 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár március 7-
i budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta "akadálymentesíteni" akarják a civil 
szervezetek életét, ezért teremtett az államtitkárság szolgáltatásként egy tájékozódási 
és kiindulási pontot a társadalmi szervezetek számára. A www.civil.info.hu 
világhálós oldalon elérhető valamennyi társadalmi szervezet, köztük a pártok 
bíróságon bejegyzett adatai, a pályázati lehetőségek, továbbá az is, hogy 1 százalékos 
felajánlásaikkal hányan és mekkora összeggel támogatták e szervezeteket. Az 
oldalon már megtalálhatók a legfontosabb információk, ugyanakkor a portált 
folyamatosan fejleszteni akarják. 
Ismerkedjen meg Ön is a Civil Információs Portállal. 
 
 
E havi tanulságos történetem a következő: 
 
  Egyszer egy fiatalember megkereste Szókratészt, és megkérdezte, hogyan tehet szert 
bölcsességre. Szókratész megkérte a fiatalembert, hogy menjenek be a közeli tóba. Amikor a 
víz négy láb mély lett, Szókratész hirtelen megragadta a fiatalembert, a víz alá nyomta, és ott 
tartotta. Az úgy gondolta először, hogy az egész csak vicc, és nem állt ellen. 
Ám mikor már percekig a víz alatt volt, kétségbeesetten kapálózni kezdett, hogy egy kis 
levegőhöz jusson. Végül Szókratész elengedte őt. Miközben a másik prüszkölt és levegő után 
kapkodott, a görög bölcs ezt mondta neki: „Ha ugyanolyan erősen vágysz a bölcsességre, 
mint a levegő után, akkor semmi sem állíthat meg, hogy a birtokába juss.” 
 
A tanulság: 
Ugyanez érvényes a céljainkra is. A feladatunk az, hogy égő vágyat ébresszünk magunkban és 
tápláljuk a lángját, szünet nélkül azokra az előnyökre, elégedettségre gondolva, melyekben 
részünk lesz, ha céljainkat elérjük. 
 

Pollákné Cser Edit 
             elnök  
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MEGHÍVÓ 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IV. 
KONFERENCIÁJÁRA 

 

A konferencia időpontja: 2013. március 22. (péntek) 13.00 – 16.00 

A konferencia helyszíne: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Díszterem 
Szolnok, Kossuth tér 9. 

 

Program 
 

13.00 – 13.10 Köszöntő dr. Kállai Mária kormánymegbízott, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

13.10 – 13.20 Megnyitó Szalay Ferenc polgármester, Szolnok Megyei Jogú Város 
13.20 – 13.50 A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési 

tapasztalatai 
Előadó: Szablics Bálint főosztályvezető, Emberi Erőforrások Minisztériuma Civil 
Kapcsolatok Főosztálya  

13.50 – 14.20 A civil szervezetek bírósági nyilvántartásának gyakorlati kérdései 
Előadó: dr. Pálinkásné dr. Sümegi Irén bírósági titkár, Szolnoki Törvényszék 
   dr. Szegedi Zsolt bírósági titkár, Szolnoki Törvényszék 

14.20 – 14.40 A Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázati tapasztalatai 
Előadó: Lyocsa Anita, Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei területi referense 

14.40 – 14.50 Kérdések, reflexiók és konzultáció a konferencia előadóival 
14.50 – 15.00 Kávészünet 
15.00 – 15.40 Az adótörvények főbb változásai 

Előadó: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Tájékoztatási Osztályának munkatársai 
15.40 – 15.50 A civil szervezetek és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

Előadó: Dr Barancsi Ágnes, Gál Ferenc Főiskola Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
Információs Pont Iroda (Mezőtúr) 

15.50 – 16.00 Kérdések, reflexiók és konzultáció a konferencia előadóival 
 

Moderátor: dr. Nagyné Varga Ilona igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális 
Közalapítványa 

A konferencián a részvétel díjmentes, a helyszín akadálymentes, jelnyelvi tolmácsolást biztosítunk. 
A konferencia szervezői: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Közalapítványa Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház és 
Contact MKSZ által működtetett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum 

 
Kérjük, részvételi szándékát legkésőbb 2013. március 20-ig jelezze a mellékelt jelentkezési lapon. 
Tájékoztatjuk, hogy a konferencián csak a jelentkezési lapot visszaküldőknek tudjuk a részvételét 

biztosítani. 
 

További információ: 
Lázár Edit, Bali-Kiss Márta JNSZM-i Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház munkatársai tel: 

56/514-946, 56/514-947,
  

e-mail: lazar.edit@eselyfk.hu, balikiss.marta@eselyfk.hu 
Mészáros Ágota Civil Információs Centrum szakmai munkatárs: tel.: 56/221-882, e-mail: 

szolnok@civilhaz.t-online.hu 
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MEGHÍVÓ 
 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum 
meghívja Önt tájékoztató rendezvényére 

 
A rendezvény időpontja: 

2013. április 4. (csütörtök) 13:00 óra 
 

A rendezvény helyszíne: 
Civil Információs Centrum (5000 Szolnok, Baross út 56.) 

 
 

Témák: 
 

1. A civil szervezeteket érintő adójogszabályok ismertetése. 
Előadó: A NAV Tájékoztatási Osztályának munkatársai 

2. Kérdések-válaszok. 
 
 

A rendezvényről a 06/56/221-882-es telefonszámon érdeklődhetnek  
a Civil Információs Centrum munkatársaitól. 

 
 
 

A rendezvényen való részvétel díjtalan. 
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PÁLYÁZATOK 
 

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 
Pályázati határidő: 2013.03.25. 
http://szolnok.nonprofit.hu/?q=content/nea-2013-szakmai-p%C3%A1ly%C3%A1zatok 
 
Civil szervezetek adományok után járó normatív kiegészítése 2013 
Pályázati határidő: 2013.03.25. 
http://szolnok.nonprofit.hu/sites/default/files/shared/NEA-13-N_kiiras_20130220.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. 
 
Egész életen át tartó tanulás program – Grundtvig  
Időskorú önkéntes projektek http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=858 
Pályázati határidő: 2013. március 28. 
 
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. 
 
Pályázat autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának 
támogatása céljából – TIOP-3.2.4-13/1 
Pályázati határidő: 2013. március 31- június 30. 
 
Tandem Fejlesztési Alap 2013 – Pályázat hátrányos helyzetű gyerekek és családok 
támogatására   http://palyazatmenedzser.hu/2013/03/18/tandem-2013/ 
Pályázati határidő: 2013. április 22.  
 
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 
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Vidanet CivilekNet Program – Pályázat ingyenes internet-hozzáférés biztosítására civil 
szervezeteknek 
Pályázati határidő: 2013. április 30. 
 
Pályázat LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) közötti együttműködés 
megvalósítására Pályázat LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) közötti 
együttműködés megvalósítására 
Pályázati határidő: 2013. április 2.- augusztus 31. 
 
LIFE+ 2013 – Az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató program 2013-as 
pályázati felhívása  LIFE+ 2013 – pályázati kiírás 
Pályázati határidő: 2013. május 22. 
 
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!  CIVILTECH Program 
 
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. 
 
Az Office optimalizálva lett Windows 8-ra 
 
A jogosult szervezetek Windows 8 Professional és Windows 8 Enterprise frissítéseket is rendelhetnek. 
Egy új mobilbarát megjelenéssel, melyben csempék jelennek meg a hagyományos ikonok helyett, a 

Windows 8 a Windows környezet teljesen új elgondolását jelenti.  
Megtart néhány elemet a korábban már megszokott Windows 7-ből. A 
Start gomb eltűnt, egy új, applikáció alapú megjelenés kedvéért, továbbá 

egyszerűbbé vált a szinkronizálás a felhő alapú szolgáltatásokkal.  
 
Tudjon meg többet a Windows 8-ról. 
 
 
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.  
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„Panaszbeadványok alapján folytatunk vizsgálatot”” 

A kérelmek befogadhatósága az EBH gyakorlatában 

Az egyenlő bánásmód követelménye másképpen a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát jelenti. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) 
országos hatáskörű, autonóm közigazgatási szerv, ahová ilyen 
esetekben a panaszosok fordulhatnak. Dr. Gregor Katalinnal, az EBH 
Hatóság és Jogi Főosztályának vezetőjével a kérelmek befogadhatóságáról és az 
elmúlt évek tapasztalatai mentén a jellemzőbb panaszokról, tendenciákról 
beszélgettünk.  

Mely területeken fordul elő leginkább, hogy az emberek a 
diszkriminációra felkapják a fejüket és tollat, billentyűzetet ragadva, 
jelzik azt?  

Érkezett már álláshirdetést kritizáló észrevétel, ami korhatárt tartalmazó vagy a 
vidéki jelentkezőket eleve kizáró felhívást kifogásolt. Volt, aki a látássérült 
szomszédját ügyintézés közben látva háborodott fel a diszkrimináló 
szolgáltatáson. Ebben az esetben az ügyfél a térti-vevényes postai küldeményt 
nem tudta átvenni a lakásán, mivel fogyatékossága miatt akadályoztatva volt az 
aláírásban. Olvastam már ingerült levelet az új Munkatörvénykönyvének anyákat 
érintő szabályainak változásával kapcsolatban, illetve a nyugdíjrendszer 
átalakításának negatív következményeit is sérelmezték már nem egyszer.  

Bárki kezdeményezhet eljárást, aki úgy gondolja, hogy sérül az egyenlő 
bánásmódhoz való joga?  

Igen, a hatóság főszabályként kérelemre jár el, de csak a sérelmet elszenvedő 
fél kérelmére. A sértett levélben, személyesen és telefonon is felkeresheti a 
hivatalt. Gyakran fordulnak hozzánk olyanok, akik úgy vélik, hogy diszkriminatív 
gyakorlatot tapasztalnak a környezetükben. Bár egyéni panaszosok kvázi 
közérdekű bejelentésére nem tudunk vizsgálatot indítani, de társadalmi és 
érdekképviseleti szervezetek közérdekű igényt érvényesíthetnek, vagyis a 
jogaikban sértett személyek és csoportok védelmében kezdeményezhetnek 
eljárást.  

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény alapján mely szervezetek minősülnek 
társadalmi és érdek-képviseleti szervezetnek?  

Ebktv. 3. § e pontja szerint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti 
civil szervezet, amelynek alapszabályában, illetve alapító okiratában a szervezet 
céljai között a védett tulajdonság pontos meghatározásával körülírt hátrányos 
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helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése vagy a védett 
tulajdonság pontos meghatározásával körülírt emberi és állampolgári jogok 
védelme szerepel, valamint az adott nemzeti és etnikai kisebbség tekintetében a 
kisebbségi önkormányzat, továbbá a munkavállalók anyagi, szociális és 
kulturális, valamint élet- és munkakörülményeivel össze-függő ügyeiben a 
szakszervezet.  

Nézzük a problémás beadványokat. Előfordul, hogy konkrét sérelmet 
tartalmazó panasz érkezik, de névtelenül?  

Igen, ilyen is van. A levélíró nem szeretné elárulni a nevét vagy attól fél, hogy 
hátránya származik abból, ha valakit bepanaszol. Ez érthető is, azonban tudni 
kell, hogy az EBH eljárása a közigazgatási hatósági eljárásokról szóló törvény 
(Ket.) eljárásjogi normái alapján folyik. Névtelen bejelentők panaszai, illetve 
konkrétan meg nem nevezett (be nem azonosítható) ellenérdekű felek esetében 
nem tudunk eljárást indítani.  

Senki nem kérhet anonimitást?  

Eljárást kezdeményező ügyfélként – aki vizsgálatot szeretne – ez fogalmilag 
kizárt. A tanúk kérhetik adataik zártan való kezelését, ők személyazonosságuk 
felfedése nélkül tehetnek ily módon vallomást. Ez esetben a hatóság a nyílt 
tárgyalástól független időpontban és helyen hallgatja meg őket, majd kivonatot 
készít az általuk elmondottakról; ezt ismerheti meg a másik fél.  

Mi történik akkor, ha nincsenek konkrétumok egy szabályosan 
benyújtott panaszban, de az látszik, hogy sérelem és védett tulajdonság 
igen?  

Amennyiben nem áll elég információ a kérelmező rendelkezésére ahhoz, hogy a 
valószínűsítésnek eleget tegyen, nem tudunk érdemben vizsgálódni. Épp ezért 
hiánypótlás keretében kérjük, hogy szolgáljon még részletekkel, csatoljon iratot, 
nyilatkozzon bizonyos körülményekről, jelöl-jön meg szem- és fültanúkat stb. Ha 
nem reagál vagy nem tud válaszolni, a vizsgálat meghiúsul, az eljárás vagy meg-
szüntetésre kerül, illetőleg az alaptalan kérelmet elutasítjuk. A Fővárosi Bíróság – 
ma Fővárosi Törvényszék – több ízben kimondta már jó néhány határozatunk 
felül-vizsgálata tárgyában lefolytatott közigazgatási perben, hogy nincsenek 
nyomozati jogosítványaink: nem tudjuk felkutatni első körben sem az 
ellenérdekű felet, illetve nem végezhetjük el mi a valószínűsítést a kérelmező 
helyett. Tehát ez a panaszos feladata! Ha ezt teljesíti, megindulhat az eljárás.  

[…] 

Itt kell megjegyeznünk, hogy önmagában a védett tulajdonsággal való 
rendelkezés nem alapozza meg a jogsértést.  

Attól, hogy valaki nő vagy ötvenöt év feletti munkavállaló, nem biztos, hogy 
ezzel összefüggésben éri a hátrány (hanem mert például nincs meg a megfelelő 
végzettsége, tapasztalata az előléptetésre), amit sérelmez. Előfordul, hogy egy 
meg-változott munkaképességű dolgozó is lehet szakmailag alkalmatlan, és 
ekkor nem a fogyatékosságára tekintettel bocsátják el, amit esetleg sérelmezett. 
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Ugyanígy az évek óta lakbérhátralékot görgető önkormányzati lakást használó 
cigány családot sem egyértelműen azért lakoltatják ki, mert ehhez a 
nemzetiséghez tartozónak vallják magukat.  

Mi az az ismérv, amiből első olvasatra látszik, hogy egy panasz 
kivizsgálása egyáltalán nem a hatósághoz tartozik?  

Talán két részre bontanám. Az egyik, amikor egyáltalán nem hátrányos 
megkülönböztetés a tárgya. Volt, aki az előzetes letartóztatás, mint 
jogintézmény visszásságairól írt a börtönből: milyen embertelen, ésszerűtlen, és 
a gyakorlat mennyire nem követi a valóságot. Van, aki segítségünket szeretné 
kérni abban, hogy ártatlansága bebizonyosodjon a bíróságon, mert szerinte 
tévesen ítélték el.  

A második, amikor valamiféle megkülönböztetés történt, azonban az nem 
hozható összefüggésbe az Ebktv.-ben rögzített védett tulajdonságok egyikével 
sem. A törvény olyan célcsoportokat véd, amelyekről a jogalkotó úgy gondolta, 
hogy össztársadalmi szinten a leggyakrabban áldozatai az előítéleteknek. Anyák, 
fogyatékos személyek, bizonyos vallási csoporthoz tartozók, 55 év feletti vagy 
pályakezdő munkavállalók stb. Azt kell mondjam, hogy akit nem ezen 
csoportokhoz való tartozása miatt ér sérelem, jogi értelemben nem 
diszkrimináció áldozata.  

Az utóbbi kapcsán milyen „más típusú” megkülönböztetésre lehet 
gondolni?  

Tipikusnak mondható sérelmek az ellenszenv, a féltékenység és a rosszindulat, 
amiknek oka lehet a megromlott munkahelyi viszony a munkatársak vagy a 
vezető és beosztott között.  

Előfordulnak olyan típusú panaszok, ami-kor a jegyző tevékenységét sérelmezi, 
arra hivatkozva, hogy „keresztbe akar tenni valakinek”, mert például a 
szomszédok közül van, akinek kedvezőbben bírálja el a birtokügyi kérelmét vagy 
az engedélyeztetési eljárást „elhúzza”, mert személyes konfliktusa van az 
érintett családjával. Gyakoriak az oktatási intéz-ményekben a tantestületi 
harcok, az igazgatóval való jó-rossz viszony, ami mind kihatással van a 
mindennapos munkavégzésre, és megkülönböztetés is valahol a köznapi 
értelemben. De a legtöbb esetben nem az Ebktv. alapján. Ilyen kategóriák még a 
„kivételezés”, a „potyautasság” (kapcsolati tőkén alapuló munkához jutás) a 
munkahelyeken vagy szolgáltatások igénybevétele kapcsán.  

A tisztán munkajogi sérelmekkel – legyen az tanulmányi szerződéssel 
kapcsolatos panasz, munkaidő-kedvezmény kiadásával összefüggő vita – 
ugyancsak nem tudunk foglalkozni, azok a munkaügyi bíróságra tartoznak.  

Mi lesz azzal a panaszossal, aki rossz helyen keresi az igazát?  

Ha e-mailben keres meg minket, írásban tájékoztatjuk, hogy mi a hatóság 
feladata, mivel foglalkozunk, és próbálunk irányt mutatni, melyik szerv, hatóság 
az, aki – velünk ellentétben – esetleg segíthet jog-orvoslatot szerezni a felmerült 
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panasszal kapcsolatban. Amennyiben szabályosan benyújtott, írásbeli kérelemről 
van szó, akkor érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzést kell hoznunk.  

Vannak olyan tipikusnak mondható területek, ahonnan számos panasz 
ér-kezik, azonban az EBH érdemben nem tud velük foglalkozni?  

Gyakoriak az állásközvetítéssel kapcsolatos kérdések, főleg megváltozott 
munkaképességűek relációjában. Egy hátrányos megkülönböztetések 
kivizsgálására szakosodott független hatóság nem tud ebben segíteni, hivatalos 
kapcsolataink erre a célra nincsenek.  

A közelmúltban néhány nyugdíjasházból érkezett panasz: a lakók a gondnok 
vagy az önkormányzati kapcsolatfenntartó mentalitását, hozzá nem értését 
panaszolták, mint időskori nyugalmuk megzavaróit. Hasonlóképpen a 
devizahitelesek bankokkal szembeni panaszai is kívül esnek hatáskörünkön.  

Ne feledjük, minden diszkriminációs jogsérelem emberi jogi jogsérelem, 
de nem minden emberi jogot sértő gyakorlat diszkrimináció!  

Milyen eszközök alkalmasnak arra, hogy az emberek egyre tudatosabban 
álljanak ki magukért?  

Eseteket, példákat kell mutatni nekik cikkekben, szakmai konferenciákon, érdek-
képviseleti és civil rendezvényeken, hírlevelekben, rádió- és tv-műsorokban 
arról, hogy a korábban már lefolytatott vizsgálatokban, esetekben mit lehetett 
elérni. Mivel fontos tudni, mikor hová kell fordulni egy-egy panasszal, világosan 
kell kommunikálni a hatóság működését és jogkörét is. Ez magában foglalja azt 
is, hogy el kell fogadni, mit lehet nyerni, veszteni egy el-járással. Mi megtesszük 
a magunkét, a másik oldalon a jogsérelmet elszenvedők állnak, akiket csak arra 
tudok buzdítani, hogy keressenek minket. (A cikk részlet az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság 2012. október-novemberi hírleveléből Dr. Sebestény Andrea 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.  

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet! 
 

 

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. 
www.egyenlobanasmod.hu/tamop 
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AURIGA Erdei futóverseny sorozat 

Amennyiben kedvetek és időtök engedi, vegyetek részt a versenyen futóként vagy segítőként 
illetve híreljétek a rendezvényt. Természetesen támogatásokat is szívesen fogadunk - a célba 
érkezők számára gyümölcs, üdítő, ásványvíz, stb.- a versenysorozat végén a résztvevők között 
ajándékcsomagok és sporteszközök kisorsolásához. A jelenlegi versenysorozat indítását az 
előző évek 1%-os befizetéséből biztosítjuk.  

Várjuk továbbra is a rendelkező nyilatkozatokat, adószámunk: 18829527-1-16. 
Kedvezményezett neve: AURIGA SPORT ÉS SZABAIDŐS KLUB.    

Célunk a mozgás az egészséges életmód népszerűsítése a természet nagy stadionjában. 
Szolnok természeti értékei közé tartozik Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdő ahol a 
versenyközpont, rajt és cél lesz /NEFAG játszótér/. A telepített 200 hektáros tölgyerdő, amely 
11 kilométeres sétára, futásra és turázásra alkalmas utat rejt. Szolnok és környéke természeti 
értékei kiadványt is ajánlom figyelmetekbe amelynek elektronikus változatát a 
http://www.gordogok.hu honlapon elértek. 

  

V E R S E N Y K I Í R Á S 

A verseny célja Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve más sportágak 
művelői és az amatőr futók részére, valamint a futás és az egészséges életmód népszerűsítése.  

A verseny helye 
Szolnok, Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdő  

Rajt: parkerdei játszótér területén.  ( 1 kör: 2750 illetve 800 méter).  A változást az 
aurigassk.5mp.eu honlapon és a Facebook-on tesszük közzé.  

 

Versenyek ideje 
II. forduló 

2013. április 06. Auriga Erdei Futóverseny 
 

2013. április 27.  
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A verseny rendezője 
Auriga Sport és Szabadidős Klub Szolnok, 5000 Csokonai utca 2. 

Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete Szolnok, 5000 Táncsics utca 5-7.  
Helyszínt a NEFAG Zrt. biztosítja. 

 

A verseny szervező 
Rezes Ferenc és Szabovik Zoltán  

Versenyszámok 
Gyermek Leány és Fiú 1,6 km, Ifjúsági Leány és Fiú: 2,75 km, Női és Férfi: 5,5 km és 11 km.  

Előnevezés 
A verseny napját megelőző napon 20 óráig a aurigassk@gmail.com email címen ( név, szül. 

idő év-hó-nap, város, vagy egyesület, versenytáv )  

Nevezés és rajtszámok felvétele 
A verseny napján: Gyermek 1,6 km 9:50-ig, Ifjúsági 2,75 km 10:10-ig, 5 és 10 km 10:50-ig a 
helyszínen. A versenyre nevezni kizárólag személyesen, 12 év alatti gyermek esetében csak 

nagykorú hozzátartozó jelenlétében lehet.  
 

A versenyen nevezési díj nincs!  

További részletek: http://5mp.eu/web.php?a=aurigassk 

 

  

Üdvözlettel: 

 Szabovik Zoltán István  
Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete 

 
 
 
 
 
 



 

Civil ForrásCivil ForrásCivil ForrásCivil Forrás     7. évfolyam /3. szám 
            

12 

 

 

 
 
 



 

Civil ForrásCivil ForrásCivil ForrásCivil Forrás     7. évfolyam /3. szám 
            

13 

 

 

Jász- Nagykun- Szolnok megyei Civil Információs Centrum 
szolgáltatásai 

Elérhetőség: 
5000 Szolnok, Baross u. 56. 
06 56 221 882 
szolnok@civilhaz.t-online.hu 

Weboldal: 
http://szolnok.nonprofit.hu 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 8:00 - 19:00 óráig 

Szolgáltatások: 

I. Tanácsadások az alábbi területeken: 
- Forrásteremtési tanácsadás 
- Jogi, közhasznúsági tanácsadás 
- Magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése tanácsadás 
- Önkéntesség témakörével kapcsolatos tanácsadás 
- Pályázati tanácsadás 
- Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás 
- Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás 
- Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás 

II. Információs szolgáltatások: 
Információszolgáltatások (adatbázisok) 
Kistérségben való megjelenés (tanácsadások szervezése és információs napok lebonyolítása) 
Partnerségi Információs Nap szervezése 

III. Infokommunikációs szolgáltatások: 
Havi hírlevél 
Honlap 

IV. Képzési és egyéb szolgáltatások: 
A közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos képzések szervezése 
CIC partneri hálózati munkában való részvétel 
Más közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés 
Technológiai és infrastrukturális szolgáltatások biztosítása (Terembérlet, eszközhasználat, 
Számítógép- és internet használat, Nyomtatás, fénymásolás, faxolás, telefonálás, Munkaerő 
kölcsönzés a technikai eszközök működtetéséhez,) 
Önkormányzati képviseleti fórum  
Nonprofit szakkönyvtár és dokumentációtár 
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LIFE+ Program Nemzeti Információs Nap 

 

Az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. a Vidékfejlesztési 
Minisztériummal közösen LIFE+ Program Nemzeti Információs Napot szervez 2013. március 
28-án. 

Az Európai Bizottság közzétette a LIFE+ Program 2013-as pályázati kiírását, amelynek célja 
a természet védelmét és biodiverzitás megőrzését, valamint a környezetvédelmet ösztönző 
tevékenységeket támogató projektek megvalósítása. 

A program keretében 2013-ban 278 millió euró áll rendelkezésre társfinanszírozási 
rendszerben az Európai Unió és Horvátország területén támogatandó projektek 
megvalósítására. Ezen összegnek legalább 50%-át a természet és biológiai sokféleség 
megőrzését elősegítő intézkedésekre kell elkülöníteni. A Magyarország rendelkezésére álló 
indikatív keretösszeg 7,168 millió euró. 

Az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. a Vidékfejlesztési 
Minisztériummal közösen ezúton tisztelettel meghívja Önt 2013. március 28-án (csütörtök) 
10.00 – 16.00 óra között, a LIFE+ Program Nemzeti Információs Napra. 

Helyszín: 

NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 

1134 Budapest, Váci út 45. D. épület, 7. emelet 701-es előadó 

Annak érdekében, hogy minél több magyar partner sikeresen vegyen részt a LIFE+ 
Programban, a Nemzeti Információs Nap célja részletes információt nyújtani a 2013-as 
pályázati kiírásokhoz kapcsolódóan a potenciális pályázók számára. A program általános 
és pénzügyi feltételeiről, illetve a program egyes pilléreiről is részletes tájékoztatást 
kaphatnak az érdeklődők. Mindemellett eddig megvalósult nyertes pályázatok, jó gyakorlatok 
is bemutatásra kerülnek az Információs Napon. 

• LIFE+ Program Nemzeti Információs Nap 2013 – Meghívó 
• LIFE+ Program Nemzeti Információs Nap 2013 

 

Forrás: NKEK 
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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. április 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 

 


