
 

1 

Civil Forrás 2022. JÚNIUS 
16. évfolyam 6. szám 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ ingyenes hírlevele 

TARTALOMJEGYZÉK—ÍZELÍTŐ A JÚNIUSI SZÁMBÓL 
 
3. oldal A Miniszterelnökség civil fórumot tartott JNSZ Megyében 
4. oldal CONTACTBAN a fiatalokkal, Közösségek hete 6. alkalommal 
5. oldal Szépkorúak Digitalizációja Zárórendezvény 
6. oldal Déli városrészi gyermek sport és rekreációs nap 
7. oldal  Gyermekek napja Tiszavárkonyban 
8. oldal Információk az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről  

Kedves Civil Partnereink !  
 
Tombol a nyár , azonban  új civil pályázatot lehet elér-
ni. Értesítjük a civil szervezeteket, hogy 2022. június 27
-én 11.00 órakor megjelentek 
a Miniszterelnökség által biztosított forrásból 
a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai. 
Az „Adományok után járó normatív kiegészítésen ala-
puló támogatás civil szervezetek részére 
2022.” című, NEAN-KP-1-2022 jelű pályázat célja a civil 
szervezetek működésének támogatása. 
A kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a 
civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámo-
lójában feltüntetett adomány után járó tíz százalékos 
normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a számviteli 

beszámolóban adományként feltüntetett összeg leg-
alább 100.000,- Ft). Az adományok után járó normatív 
kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfel-
jebb 750.000,- Ft értékig biztosítható. A pályázat be-
adási időszaka: 2022. június 27. 11:00 – 2022. július 
27. 14:00. A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos 
feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el. 
A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendsze-
ren keresztül (NIR) lehet benyújtani. 
Pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumokat a 
BGA Zrt oldalán megtalálják. 

Jó nyarat kívánunk mindenkinek !  
 

dr. Molnár Beáta, elnök CONTACT MKSZ 
http://www.contactmksz.hu/kezdolap 

Egy afrikai gazda egyik nap egy nála megszálló utazó 
kereskedőtől hallott egy történetet olyan emberekről, 
akik elmentek Afrika szívébe, ahol gyémántmezőkre 
leltek, és mesésen meggazdagodtak. Ez izgalomba hoz-
ta 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 ma-
gára hagyta és elhagyta a birtokot. Közben a birtok új 
gazdája 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 keres-
kedő bekopogtatott hozzá, és megszállt nála éjszakára. 
Amikor meglátta a követ, izgalomba jött, és megkér-
dezte, hogy netán a régi gazda visszatért? 

– Nem – jött a válasz – rég nem hallottunk felőle, de 

miért olyan izgatott? 

A kereskedő felvette a követ, és ezt 
mondta: 

– Ez itt egy nagy értékű gyémánt! 

Az új birtokos kételkedett, de a keres-
kedő kérte, hogy mutassa meg a helyet, ahol találta. 

 

A tanulság: 

Előfordulhat, hogy a mi gyémántmezőnk is ott van az 
orrunk előtt, de kemény munkának van álcázva. A mi 
gyémántmezőnk talán a képességeinkben rejlik, a 
képzettségünkben, a tapasztalatainkban, a szorgal-
munkban, a városunkban, a kapcsolatainkban. Talán 
ott hevernek a lábunk előtt a gyémántok, csak figyel-
mesen körül kell néznünk, és dolgoznunk kell a csiszo-
lásukon.  

E havi tanulságos történet: A gyémántmező 

https://nir.bgazrt.hu/bga/
https://nir.bgazrt.hu/bga/
http://www.contactmksz.hu/kezdolap
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Nyári nyitva tartás! 
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A Miniszterelnökség civil fórumot tartott JNSZ Megyében 

2022. június 15.-én és 16.-án Szalay-Bobrovniczky Vince, Miniszterelnökség. civil és társadalmi kapcsolatokért 

felelős helyettes államtitkár és a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtit-

kárság Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának munkatársai Jász-Nagykun-Szolnok Megyében 4 

helyszínen megyejáráson vettek részt. A 2 nap alatt a Főosztály részéről Dr. Kecskés Péter, főosztályvezetője, dr. 

Kisida Tamás, jogi referens, Enyedi Anna Regina, referens és Lakatosné Kiss Edit, monitoring referens is szívesen 

válaszolt a civil szervezetek által feltett kérdések, észrevételek kapcsán.  

A megyejárás alatt helyettes államtitkár úr sajtótájékoztatót tartott a helyi média képviselőinek, illetve polgár-

mesterekkel/alpolgármesterekkel, országgyűlési képviselőkkel, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöké-

vel, alelnökével, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Kormánymegbízottjával is találkozott. Az első helyszínen Szolno-

kon, helyettes államtitkár úr, Dr. Kállai Mária, Országgyűlési képviselő asszonnyal, dr. Berkó Attila, Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjával, Hubai Imre, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 

elnökével, Fejér Andor, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának alpolgármesterével közös civil fórumot 

tartott a Polgármesteri hivatalban. Délután Mezőtúron a Hercegasszony birtokon Szalay-Bobrovniczky Vince, 

helyettes államtitkár úr, Herczeg Zsolt, országgyűlési képviselővel és Szűcs Dániel Mezőtúr Város alpolgármeste-

rével és járás civil szervezeteivel folytatott közös civil párbeszédet. Az információcsere, és a kapcsolat építések 

után a „térség kincseinek” bemutatása a Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület citera zenés és népi dalokból 

összeállított műsorával kezdődött, majd élményvacsorán ismerhették meg a vendégek a megyében készülő íny-

csiklandó finom fogások segítségével a környék gasztronómia értékeit. Másnap Karcagon a Morgó Csárdában a 

hungarikumok jegyében folytatódott a megyejárás, ahol a Miniszterelnökség, Hubai Imre, Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Közgyűlés elnökével és Szepesi Tibor, Karcag város polgármesterével tartott civil tanácskozást autentikus 

környezetben. A közös tanácskozást követően, a méltán messze földön híres Karcagi Birkapörköltet, slambucot és 

a Ferdinándot kóstolhatták meg a vendégek a Karcagi Birkafőzők Egyesületének (Csontos család) jóvoltából, míg 

a műsorról Sülyi Károly operett és nóta énekes gondoskodott. A megyejárás utolsó állomásán Jászapátiban az 

Auróra vendégházban helyettes államtitkár úr, a Miniszterelnökség és Borbás Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Közgyűlés alelnökével valamint Pócs János, országgyűlési képviselő úrral, valamint 13 polgármester és 18 

civil szervezettel közösen civil fórumot tartott. A fórumot követően a Jásztánc Alapítvány fellépői pedig néptánc 

bemutatóval kápráztatták el a közönséget a finom svédasztalos étkezés közben. A rendezvények során többek 

között olyan kérdések hangoztak el, mint a civil szervezetek és a forprofit szféra kapcsolata, a rezsidíj csökkentés 

alól kikerült civil szervezetek helyzete, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzése, a NEA, FCA, VCA pályázatok 

alakulása, speciális kérések is elhangzottak a szervezetek részéről. A programsorozatot a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Civil Szolgáltató Központ címbirtokosa, a CONTACT MKSZ szervezte. A sikeres civil fórumok célja kettős 

volt, egyrészről tájékoztassák a civileket a Miniszterelnökség egy éves munkájáról. Másfelől pedig, hogy párbe-

szédet kezdeményezzenek a megye civiljeivel a felmerülő problémákról és ezekre közösen keressenek megoldást.   

Fotó és szöveg: CONTACT MKSZ 
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CONTACTBAN a fiatalokkal, Közösségek hete 6. alkalommal 

A CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat, idén immár 6. alkalommal csatla-

kozott a Közösségek Hete programsorozathoz. Az idei év mottója: A Ti kezetekben a 

jövő! Az idei mottónak kettős üzenete van. Egyrészt a fiatalokat szerettük vele meg-

szólítani az Ifjúság Európai Évéhez csatlakozva, ehhez a Tiéd a pálya! tematikát vá-

lasztottuk. Másrészt arra kívántuk felhívni a figyelmet, hogy a környezeti és társadal-

mi fenntarthatóság mindannyiunk felelőssége. A környezetvédelem és az esélyte-

remtés amellett, hogy az Ifjúság Európai Évének kiemelt témakörei, a Közösségek 

Hete tematikái között is évek óta hangsúlyosak, úgy, mint a Zöld, zöldebb, legzöl-

debb, az Egy szívvel, egy lélekkel vagy az Adj esélyt!. 

Egyesületünk 2022. május 27.-én CONTACTBAN A FIATALOKKAL címmel önkéntes rendezvény tartott.   

Dr. Molnár Beáta, a CONTACT MKSZ elnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Köz-

pont vezetője mutatta be az egyesület sokrétű tevékenységét, ezt követőn Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

civil szervezetek hívták fel az egészséges életmód és helyes táplálkozás fontosságára a figyelmet. Buzsáki 

Barnabás, a Magyar Ízőrzők Gasztrokultúrális Egyesületének elnöke először a helyes táplálkozásról tartott 

előadást, majd játékra hívta a fiatalokat egy nagy dobókocka segítségével különböző kérdésekre kellett he-

lyesen válaszolni a 3 alternatíva közül. Mészáros Ágota, a Tiszavárkonyért Kulturális Egyesület elnökhelyet-

tese tovább folytatta a tudatos és egészséges életmódra épülő játékos ismertek terjesztést a résztvevők kö-

zött. A fiataloknak különböző gyümölcsök neveit kellett a betűk segítségével kitalálni, majd egy bátor 

„önkéntesenek” a hátára ragasztott zöldség/gyümölcs nevét kellett kitalálni a többiek iránymutatása alap-

ján. Az előadó elmondta, hogy a stressz a mindennapi élet része, ami következtében nem csak a felnőttek, 

de bizony a diákok is teljesen kiéghetnek, ha nem figyelnek az intő tünetekre. Amikor folyamatosan kime-

rültnek érezzük magunkat, a testünk jelezhet, hogy ideje visszavonulót fújni. Most, hogy a szóbeliknél tarta-

nak az érettségizők, itt az év vége, a bizonyítványosztás, sok gyerek érezheti úgy, hogy teljesen kimerült az 

iskolai évben. Ezen az önkéntes rendezvényen többek között a CONTACT MKSZ által üzemeltetett Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Önkéntes Centrum is bemutatásra került, ahol Csabainé Kovács Mariann, a Cent-

rum vezető helyettese elmondta a fiataloknak, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) keretében az érett-

ségi megszerzésének feltétele az 50 óra önkéntesség telejésítése a diákoknak, ennek letöltésében és kiköz-

vetítésben is tud segítséget nyújtani a centrum, bemutatta az új honlapot is. A rendezvényre ellátogatók 

nagyon sok hasznos, új ismerettel gazdagodva térhetek haza, illetőleg még egy kis gyümölccsel is kedves-

kedtünk a gyerekeknek, hogy újult energiával tudják tanulmányiakt folytatni.  

Fotó és szöveg: CONTACT MKSZ 
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Szépkorúak Digitalizációja Zárórendezvény 

A CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat, a TOP.7.1.1.-16-H-ESZA-2019-01146 pályázati számú 

„Szépkorúak digitalizációja” című helyi támogatás keretében 3.903.366.-Ft vissza nem térítendő támogatást 

nyert a közösségfejlesztés szempontjából kiemelt célcsoportok igényeire alapozott közösségi programok 

megvalósítására. A projekt fő célja volt, hogy a résztvevők olyan gyakorlati készségekre tegyenek szert, amit 

a mindennapok során is tudnak alkalmazni és ami nagyban hozzájárul digitális kompetenciák fejlesztéséhez, 

az infokommunikációs lehetőségek megismerésével. Az előadások során a szépkorúak mind a számítógép/

laptop, mind az okostelefon, táblagép adta lehetőségek megismerhették. A szépkorúak által kért témakörök 

lettek bemutatva összesen 24 alkalommal a szenior és junior oktatók által. A projekt záró rendezvényére 

2022. május 30.-án került sor, ahol a CONTACT MKSZ elnök dr. Molnár Beáta ismertette a projekt célját, illet-

ve, kiemelte, hogy a szépkorúak ezután is bátran igénybe tudják venni a számítógéppel, okos telefonnal kap-

csolatban nyújtott tanácsadásainkat. A rendezvényen a szenior oktató Mészáros Ágota és a junior oktató 

Gráner Alexandra által a szépkorúak még egy rendhagyó színpadi jelenettel  készültek, Így netezünk mi cím-

mel ahol egy elképzelt nyugdíjas klubban zajlottak a jelenetek, megmutatva tudásukat.  Egyesületünk a 

CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat kiemelt figyelmet fordít a megyében található lakosságra az 

ifjabbaktól egészen a szépkorú korosztályig, hiszen minden ember véleménye fontos. Hiszünk abban, hogy 

egy életen át való tanulás a mindennapjaink részévé válik, hiszen az utóbbi idők pandémiája okán is látható, 

hogy mindig lehet új ismereteket elsajátítani, segíteni egymásnak. A rendezvény végén kiosztásra kerültek a 

kisokos kiadványok nyomtatott formában, továbbá az oklevelek a 23 fő részére. Végezetül a Szépkorúak Digi-

talizációján résztvevőknek, továbbá a vendégek részére finom ételekkel, italokkal és egy kis édességgel ked-

veskedett a CONTACT MKSZ.  

A kisokos kiadvány ITT tekinthető meg: http://contactmksz.hu/wp-content/uploads/2022/06/Kisokos.pdf 

A záró rendezvényen készült videó ITT tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=RzrzWyAgIQk 

Fotó: Demény István, szöveg: CONTACT MKSZ  

http://contactmksz.hu/wp-content/uploads/2022/06/Kisokos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RzrzWyAgIQk
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Déli városrészi gyermek sport és rekreációs nap 

A MAGYAR POOLBILIÁRD SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG NEAO-KP-1-2022-4-

000612 pályázat keretében és Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Bizott-

ságának támogatásával 2022. június 10-én a szolnoki Véső úti Sportközpont-

ban és a MÁV Strandon déli városrészi gyermek sport és rekreációs napot 

tartott. Köszöntőt mondott dr. Molnár Beáta, a szövetség elnöke, majd a 

rendezvényt Molnár Iván Szolnok 8. választókerület képviselője nyitotta 

meg. Katus Attila,  személyi edző, életmód-tanácsadó, világ- és Európa-

bajnok sportoló tartott best body aerobikot, majd a Katusaktív életmód ta-

nácsokkal is ellátta a gyerekeket, kihangsúlyozva, hogy az egészségükért 

minden nap tenni kell, figyelni kell a táplálkozásra és időt kell szánni a test-

mozgásra is.  

A sport jegyében folyatva a rendezvényt a kisiskolások versenye következett, 

3 versenyszámban (futás, távolugrás, kapura rúgás) mérhették össze képes-

ségeiket és készségeiket a gyermekek, akik egymást hangosan biztatták a 

versenyek alatt. A legjobb csapatok értékes díjakban is részesültek: oklevél, 

serleg és minden nevezett intézmény egy trambulinnal lett gazdagabb. A nagy meleg ellenére számos, nagyon jó 

sporteredmény született a kis versenyzők által. Az egészséges zöldségekben és vitaminban gazdag ebéd elfo-

gyasztása után a MÁV strandon folytatódtak a programok. Bordásné Ignácz Ildikó, a Dr. Ignácz István Segítsége 

Alapítványtól többek között a nyárra, a strandolásra vonatkozva osztott meg jó tanácsokat az érdeklődőknek és 

szűrővizsgálatra is lehetőség volt. A Biztos Kezdet Gyermekház gyermek foglalkoztatójával színes kézműves alko-

tásokat próbálhattak ki kicsik és nagyok. A megérdemelt pihenés jól esetett a sok mozgást követően a hatalmas 

melegben, így a gyerekek vígan lubickoltak az újjáépített  véső úti MÁV strandfürdő medencéiben. A nap tartal-

masra sikerült sok közös önfeledt pillanatban volt része a rendezvényre kilátogatóknak, ezzel együtt sok új hasz-

nos ismert birtokába is kerültek az egészség és a sport jegyében. Köszönjük Támogatóinknak, hogy a programunk 

sikeréhez támogatásukkal járultak hozzá. Jövőre veletek ugyanitt ! 

Fotó és szöveg: MAGYAR POOLBILIÁRD SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG  
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Gyermekek napja Tiszavárkonyban 

A Tiszavárkonyért Kulturális Egyesület (TIKE) szervezésében, az FCA-KP-1

-2021/4-000323 számú pályázat keretében 2022. június 10.-én Gyerme-

kek napja Várkonyban című rendezvény került megvalósításra. Mészáros 

Ágota, a TIKE elnökhelyettese köszöntötte a megjelent gyermekeket és 

családjukat az Endre Király Általános Iskola tornatermében és ismertette 

a rendezvény programját. Elsőként a Mezőtúri Szivárvány Népzenei 

Egyesület játékos hangszerbemutatója és közös zenélése következett, 

ahol többek között a citerával is megismerkedhette a rendezvény részt-

vevői. A citerafélék családjába tartozó hangszerek a világ szinte minden 

táján megtalálhatóak, gyakran egymástól nagymértékben eltérő méretű 

és formájú hangszerek tartoznak ide. A citerák fontos közös jellemzője, 

hogy a húrok a hangszertest felett húzódnak végig, nyakuk nincsen. 

 A szórakozás és a vidámság jegyében folytatódott tovább a rendezvény. 

Nádaski Attila, művésznevén a Miskolci Elvis és bájos felesége bohóc 

ruhába öltözve szórakoztatta a kicsiket és nagyokat egyaránt. Volt itt állathangutánzás, lufi fújó verseny, 

dalrészlet éneklésének folytatása apróbb ajándékokért cserébe. Az önfeledt dalok közbe, sokan táncra 

pattantak a padoknál együtt énekelve a bohócokkal a korábban már jól ismert, illetve most megtanult da-

locskákat. Nagyon várták a műsoruk végén a lufi hajtogatást is, ahol mindenki kedvének és ízlésének megfe-

lelően készültek lufi állatok, tárgyak különböző színekben és formákban. Nincsen gyermek nap önfeledt szó-

rakozás és finom falatok nélkül, így az egyesület ingyen gofrit (lekváros, porcukros, sima) és ásványvizet 

adott a gyermekeknek, akik jóízűen fogyasztották el az ételeket, italokat.  

Nagyon népszerű volt a kézműves foglalkozás is, ahol Kissné Pásztor Máriával vidám és színes különböző 

emojikat (hangulatjelek) lehetett készíteni, amire mágnes is került, így otthon a hűtőre is kikerülhettek az 

alkotások. A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap, ennek a rendezvénynek is a „főszereplői” a 

gyermekek volta, hogy önfeledten együtt vidám pillanatokat éljenek át, és a felnőttek visszaemlékezzenek 

arra, hogy milyen is gyermeknek lenni, így a családok együtt tudtak egy önfeledt napot tölteni, amit jó szív-

vel őriz meg mindenki az emlékezetében, köszönhetően a Tiszavárkonyért Kulturális Egyesületnek.  

Fotó és szöveg: TIKE 
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Információk az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről  

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) honlapján közzétette a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző 

civil szervezetek ellenőrzésével kapcsolatos információkat. A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet 

végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Közbef. tv.)  alapján az 

ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi a Közbef. tv. hatá-

lya alá tartozó egyesületeket és alapítványokat. 

Mindezekről az ÁSZ a https://www.asz.hu/hu/sajtokozlemenyek/mindent-a-civil-szervezetek-

ellenorzeserol linken közzétett „Mindent a civil szervezetek ellenőrzéséről” című cikkében nyújt tájékozta-

tást a civil szervezetek számára. Amennyiben szakmai segítségre van szüksége, kérjük keresse a civil szerve-

zet székhelye szerint illetékes civil közösségi szolgáltató központot (JNSZ Megyei Civil Közösségi Szolgáltató 

Központ, Szolnok, Baross út 56) . A civil központokról a https://civil.info.hu/kezdolap/CKSZK/

index.html linken tud tájékozódni. 

Hogyan támogatja az ÁSZ a civil szervezeteket? 

Mielőtt május közepén kimentek volna a június elsejével kezdődő adatbefogadási időszakra felhívó és a te-

endőket részletesen ismertető levelek, az ÁSZ szakértői önteszteket dolgoztak ki, és bocsátottak az érintet-

tek rendelkezésére, valamint képzési lehetőséget is nyitottak a szervezetek vezetői számára, ami-

vel hatszázan éltek is. Mindez természetesen azt szolgálta, hogy a civil szervezetek minél magasabb színvo-

nalon legyenek képesek a jogszabályi előírás szerinti működésre, ami egyúttal a jó értékelési eredmények 

alapja is. Minderről a közvéleményt is tájékoztattuk 2022. áprilisában. 

Az ellenőrzések kapcsán mit tesz és mit nem tesz az ÁSZ?  

Az ÁSZ nem hatóság, tehát nem rendőrség, nem ügyészség, nem is bíróság, munkája során sem nyomozati, 

sem ítélkező, sem büntető feladatokat nem végez. Az ilyen típusú, a közismeretek hiányát mutató elváráso-

kat kötelezően elutasítja, mint ahogy ezt teszi az ilyen irányú, időnkénti téves közlések esetében is.  

Az ÁSZ az ellenőrzött szervezeteknél a dokumentumok rendelkezésre állásáról bizonyosodik meg, mégpedig 

a törvényes, átlátható működés feltételrendszerét meghatározó olyan dokumentumokról, mint például az 

adott szervezetben a számviteli, a leltári, a pénzkezelési stb. rend szabályozását leírókról. Az ellenőrzésben 

dolgozó szakemberek e dokumentumok létét, az adott szervezet vezetője által hitelesített voltát és a tartal-

mának a jogszabályoknak való megfelelését vizsgálják. E vizsgálat eredménye, értékelése az együttműködő 

szervezeteknek jó szakmai alkalmat adnak arra, hogy az esetleges hiányosságokat mihamarabb pótolják, 

vagy egy egyeztetett intézkedési terv keretében meghatározott időn belül javítsák. Amennyiben az ÁSZ szak-

értői megállapításai alapján úgy ítélik meg, a hatóságok a saját jogkörükben természetesen indíthatnak pél-

dául nyomozati vagy egyéb intézkedéseket. 

Fontos megjegyezni, hogy az Országgyűlés 2021. évben határozatban erősítette meg, hogy támogatja az 

ÁSZ ellenőrzési és elemzési feladatai mellett a tanácsadó és ekként támogató szerep vállalását  

és gyakorlását is.  

Forrás és további információ ITT található: 

https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index.html?o=428  

https://www.asz.hu/hu/sajtokozlemenyek/mindent-a-civil-szervezetek-ellenorzeserol%20
https://www.asz.hu/hu/sajtokozlemenyek/mindent-a-civil-szervezetek-ellenorzeserol%20
https://civil.info.hu/kezdolap/CKSZK/index.html
https://civil.info.hu/kezdolap/CKSZK/index.html
https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index.html?o=428
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Európai információk Brüsszelből az EU-ból, a Szolnokiaknak  

Ellenállóképes jövő: A körforgásos biogazdaság fejlődése Spanyolországban 
 
Az EMVA által támogatott non-profit biológiai üzletág átalakítja a biohulladékot és hasonlókat a környezeti, gazdasá-
gi és társadalmi előnyökkel rendelkező komposzttá. 
 
A mediterrán régiókban, ahol az állatállomány rossz állapotban van, a szerves trágyák gyakran drágák, és nem állnak 
rendelkezésre. Ez a helyzet korlátozta a biogazdálkodás fejlődését. A Josenea, egy észak-spanyolországi szociális biogaz-
daság, csatlakozott a Navarra-i Állami Egyetemhez (UPNA) és két mikrovállalkozáshoz (Luar Ingurumena és Maestro 
Compostador) hogy együtt tervezzenek meg és dolgozzanak ki egy a szerves hulladék decentralizált kezelésére szolgáló 
egyszerű és olcsó rendszert. 
 
A navarrai vidékfejlesztési program 15. intézkedése (Együttműködés) keretében nyújtott finanszírozás lehetővé tette a 
projekt szerzői számára, hogy kutatást végezzenek a helyi biohulladék gyűjtéséről és komposztálásáról, valamint kép-
zést nyújtsanak a biohulladékgazdálkodási rendszerekről. 
 
Ez az új, alacsony költségű rendszer évente több mint 300 tonna biohulladékot képes 100 tonna szerves műtrágyává 
átalakítani, amelyet a területen azonnal hasznosítanak  ökológiai gyógynövények termesztésére. A folyamat csökken-
tette a Josenea költségeit, diverzifikálta üzleti tevékenységét és három új munkahelyet teremtett, miközben hozzájárult 
a szén-dioxid-megkötéshez és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéséhez. 
 
Több mint 5000 kg biohulladékot (beleértve a fákból és cserjékből származó nagy mennyiségű hulladékot is) gyűjtenek 
be heti két alkalommal a régió nagy vállalataitól legfeljebb 100 literes tartályokban. A biohulladékokat dinamikus kom-
posztálási tartályokban keverik össze egy betonpadlón a Josenea-i Lumbier-i létesítményben egy helyi vállalat által gyár-
tott gép segítségével. 
 
A Navarra-i Egyetem által végzett kutatás lehetővé tette a folyamat megváltoztatását, és a komposzt már néhány hét 
alatt éretté vált a kimosódás vagy a szagproblémák nélkül. A komposzt alkalmas a biogazdálkodásra és a talaj szerves-
anyag-tartalmának növelésére. 
 
A Navarra-i Hulladékgazdálkodók Konzorciuma és az ottani önkormányzat engedélyezte a hulladék gyűjtését és kezelé-
sét. A régióban javult a hulladékgazdálkodás, ami hozzájárult a hulladékokról szóló uniós keretirányelv célkitűzéseinek 
eléréséhez, valamint a központi létesítményekbe történő hulladékszállítás költségeinek és környezeti hatásainak csök-
kentéséhez. 
 
A projekt növelte a polgárok bizalmát és részvételét a szerves hulladékgazdálkodásban. Segített továbbá javítani a bio-
hulladékkezelők kapacitását és a politikai döntéshozók bizalmát a decentralizált hulladékgazdálkodás feltárásában. Hul-
ladékgazdálkodási technikusokat is képeznek a kisméretű komposztáló létesítményekben és a Josenea maga a decent-
ralizált hulladékgazdálkodási folyamat "élő laboratóriuma" . Ezenkívül vannak tanfolyamok és gyakornoki programok a 
létesítmények üzemeltetőinek, valamint egyetemi tanfolyamok a technikusok és a diákok számára. Nyári kurzusokat és 
találkozókat is szerveznek kifejezetten a polgárok és a helyi iskolák számára. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez a projekt növelte a polgárok bizalmát és szerepét a szerves hulladékgazdálkodásban 
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A projektet tudományos és technikai találkozókon mutatták be Brüsszelben, Madridban, Bolíviában és Costa Ricában. 
Különböző országok, köztük Chile és Kína politikai vezetőit fogadták egy intenzív látogatási programra, mivel érdeklőd-
nek egy olyan komposztálási folyamat iránt, amely csak olcsó helyi berendezéseket igényel. Ez azt jelenti, hogy a folya-
mat könnyen reprodukálható, és lehetővé teszi a kis önkormányzatok számára, hogy hozzájáruljanak az ENSZ fenntart-
ható fejlesztési céljainak eléréséhez, és elősegítsék a körforgásos gazdaság fejlődését. 
 
Projekt neve: A körforgásos biogazdaság kísérleti projektje 
Kedvezményezett típusa: Magánvállalat, egyetem, Időszak: 2018-2019,  
Költségvetés: Teljes költségvetés: 197 963 EUR • EMVA forrás: 101 341 EUR · Állami hozzájárulás: 54 568 EUR • Magán 
hozzájárulás: 42 054 EUR 
További információ: https:/Ienrd.ec.europa.eu/projectspractice/rethinking-managementorganic-waste_fr • http://
wwwjosenea.bio/ sostenibilidad/ • jesuscia@josenea.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brüsszelből Jelenti:  a JNSZ Megyei CKSZK tudósítója 
Jean-Claude GAULLET-CEDIP (Belgium) – a szolnoki Agraria-APURE partnere. 
 

FIGYELEM! 

Kérjük a civil szerveteket, hogy 

amennyiben változás történt a  

szervezet e-mail címében,  

telefonszámában, a képviselője nevében, 

bejegyzett címében, honlapja címében, vagy a 

nevében azt nekünk az info@contactmksz.hu  

e-mail címen jelezzék!  

 

Az elavult  

e-mail címmel rendelkező szervezetek nem kap-

ják meg a hírlevelet, illetve nem értesülnek az 

aktualitásokról! 

Köszönettel: CONTACT MKSZ 

mailto:info@contactmksz.hu
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Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság  
NÉPFŐISKOLAI HÍREK 

 

EDELÉNYBEN A BEDEKOVICH KIÁLLÍTÁS 

Újabb felkérést kaptunk. Id. Bedekovich Lőrinc kézira-

tos térképeiből nyílt válogatás tavasszal az egri Líceum-

ban – EKKE Tittel Pál Könyvtárában -, majd a Víz Világ-

napi rendezvények során Gyulán a Mogyoróssy János 

Városi Könyvtárban.  

Edelényben, a Szent János Görögkatolikus Gimnázium, 

Szakgimnázium, Technikum és Kollégium intézményben 

környezetvédelem és vízügy technikumi oktatás is van. A 

megszerezhető szakképesítés: környezetvédelmi techni-

kus, környezetvédelmi, természetvédelmi és igazgatási 

szakmairány, vízügyi technikus. A meghívónk Csikász 

Orsolya, földrajz, környezettan tanár, elkötelezett, föld-

méréstant is oktató pedagógus, aki az április 25 és 29 

között zajló Fenntarthatósági Témahét megnyitására, a 

program keretében felkérte a Bedekovich Lőrinc Népfő-

iskolai Társaságot a geodéta vízépítő mérnök szakmai 

életútjának bemutatására. A felkérést Horváth Gergő a 

MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára igazgató 

helyettese is elfogadta. A kiállítás április 25-étől két 

héten át volt megtekinthető az intézmény aulájában. 

A meghívásnak ismét örömmel tettünk eleget, hiszen a 

népfőiskola célkitűzései között is nagyon fontos szem-

pont a közösségépítés, a szemléletformálás, az értékfel-

mutatás csakúgy, mint ahogyan azt az edelényi Szent 

János Gimnázium tevékenységében is látjuk. 

 

JÁSZSÁG MADARAI AZ EGRI LÍCEUMBAN  

Tavasszal Gödöllőn a Civil Házban tartott csoportos be-

mutatkozás után a 2022. évi Madarak és fák napja al-

kalmából a Népfőiskolai Társaság az Eszterházy Károly 

Katolikus Egyetem Tittel Pál Könyvtárában mutatta be 

a Madárlesen a Jászságban című kiállítást. Május 30-tól 

június 3-ig az Egyetem Zöld hetet tartott, amelynek 

szintén ajánlott programja volt a kiállítás. A tárlat egy 

hónapon át volt megtekinthető az intézmény nyitvatar-

tási ideje alatt. 

 

HAMZA GYŰJTEMÉNY ÉS JÁSZ GALÉRIA A NÉPFŐISKO-

LA KIEMELT EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERE 

Egy titokzatos mappa tartalmát – Hamza D. Ákos pári-

zsi évei alatt készült alkotásokat - láthattuk a PÁRIZSI 

SÉTA című kiállításon, Jászfényszarun, a Petőfi Sándor 

Művelődési Ház és Könyvtár kiállítótermében, amely 

2022. március 24-én nyílt meg a nagyközönség előtt és 

április végéig volt megtekinthető. A tárlatot a Bedeko-

vich Lőrinc Népfőiskolai Társaság meghívására a Hamza 

Gyűjtemény és Jász Galéria igazgatója, Farkas Edit mu-

tatta be. 

 

MASNI, CSINI ÉS TÁRSAIK JÁSZFÉNYSZARUN 

Az illusztrációk világába invitálta a Bedekovich Lőrinc 

Népfőiskolai Társaság az érdeklődőket a Szent Erzsébet 

Közösségi Házba május 5-én. Kovács Béláné Pető Mag-

dolna, a népfőiskolai társaság elnöke által vezetett be-

szélgetés révén megismerhettük a kiállítás szereplőit. 

Könyveket és illusztrációkat láthattunk, verseket és me-

séket is hallgathattunk. Az alkotó Utasi Hajnalka Jászbe-

rényben él, foglalkozása gazdasági informatikus, gyer-

mekpszichológiai konzulens, meseíró, költő. 2017-ben 

jelent meg Mesék Panna párnája alól című terápiás me-

séskönyve, melyet az EMMI és az NKA támogatott. A 

szerző a mesekönyveket ingyenesen ajándékozta a kór-

házakban fekvő beteg gyermekeknek. 2019-ben Kará-

csony Meseországban címmel írt könyvet s juttattak el 

Böjte Csaba atya árvaházaiba.  A Masni és Csini történet 

alapját egy kisállatboltban megpillantott csincsilla adta, 

akit látogatni kezdtek, s beszélgettek róla otthon anya és 

leánya, aki társ szerzője is lett a történetnek. A könyv 

valamennyi példányát elajándékozták jászberényi óvo-

dáknak, hátrányos helyzetű gyermekekkel, fiatalokkal 

foglalkozó egyesületeknek, alapítványoknak és a szolno-

ki gyermekpszichiátriának. 

Népfőiskolai Társaság 2022. július 2-án szombaton GALÉ-

RIABUSZT indít Edelénybe, úti cél a L’Huillier-Coburg-

kastély állandó és időszaki, gyűjteményes kiállításai, a kas-

télypark. Ajánlják a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria ba-

ráti körének és az ART PARIS tábor jászfényszarui résztve-

vőinek családi, vagy nagyszülő-unoka programként és az 

értékek, örökségek iránt érdeklődők számára.  

Augusztus 30-án ismét galériabuszt indít a népfőiskola, 

Gyulára hívják az érdeklődőket az NMI közösségépítő 

kultúránk program részeként. Kérjük, a meghirdetéssel 

kapcsolatban figyeljék a népfőiskola közösségi oldalait, 

híreit. Bővebb információ és jelentkezés az alábbi elérhető-

ségeken: tel 0036 30 579 0164, email: bedeko-

vich@gmail.com.   

mailto:bedekovich@gmail.com
mailto:bedekovich@gmail.com
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FIGYELEM! 

Azok a civil szervezetek, akik nekünk az info@contactmksz.hu e-mail  

címre rendezvényük meghívóját, leírását elküldik megjelentetjük a  

weboldalunkon.  

Továbbá Jász-Nagykun-Szolnok Megyei eseményekről is  

itt tájékozódhatnak weboldalunkon:  

http://contactmksz.hu/esemenyek/. 

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság  

mailto:info@contactmksz.hu
http://contactmksz.hu/esemenyek/
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Vakok és gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 
A Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete is részesült az adományból  

 

Interaktív kiállításon vettek részt a látássérültek Szolnokon   
  

A Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete is részt vett egy csoporttal, azon a mú-
zeumlátogatáson, amelyet a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete szerve-
zett a szolnoki RepTárba.  A kiállítást 80 látássérült személy nézte meg kedden. 

  
A látogatók kiscsoportos tárlatvezetéssel, interaktív módon fedezhették fel a kiállított tárgyakat. A múzeum 
teljesen akadálymentes. Korábban a RepTár akadálymentesítésében a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Egyesületének a munkatársai is részt vettek. 

  
- Annak idején az egyesületünket is felkérték, hogy segítsük a létesítmény akadálymentesítését.  Ennek ered-

ményeként remekül megcsinálták a vezető sávokat, a Braille -feliratokat a múzeumban. Fehérbottal is reme-

kül végig járható a tárlat- mondta Pesti Zoltánné, a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Egyesületének az elnöke. 
  
- A kiállítás nagyobb tárgyaiból mi kirésünkre készítettek maketteket - tette hozzá a megyei egyesület vezető-

je.    
  

A látássérült emberek körében igen kedvelt úticél a RepTár, az ország több pontjáról látogattak el már a me-
gyeszékhely különleges múzeumába,     

  
A programot a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támo-
gatta. 
  

Fotó: https://www.facebook.com/jnszm  
Zana Anita, JNSZMVAKOK  

https://www.facebook.com/jnszm
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Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány  
Curie Kémia Emlékverseny 2022. 

 

33. alkalommal került megrendezésre a Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondo-

zó Közhasznú Alapítvány által a Curie Kémia Emlékverseny országos döntője 

2022.05.14-én. Az esemény a diákok és a tanárok személyes jelenlétével kerülhe-

tett megrendezésre. A versenyzők nem csak Magyarországról, hanem külhoni 

magyar településekről egyaránt érkeztek. A versenyt megtisztelte jelenlétével  

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, aki a megnyitón köszöntötte a diákokat.  

Ezen a napon a Szolnoki SZC Pálfy-Vízűgyi Technikum adott otthont a versenynek. 

Az iskola aulájában 9 órakor volt a megnyitó, ahol köszöntötte a résztvevőket 

a versenynek helyet adó iskola igazgatója Szymczak Judit. A versenyt megnyi-

totta Dr.Török Istvánné a kuratórium elnöke. Beszédében kiemelte a tehet-

séggondozás fontosságát. Elmondta, hogy 2022. április 25-én a „Bonis Bona 

– A nemzet tehetségeiért” gálán hat települési önkormányzat számára adtak 

át díjat, amelyben városunk önkormányzata is részesült. A díj azokat az ön-

kormányzatokat ismeri el, amelyek alapvető feladataik ellátásán túl példaér-

tékű módon járulnak hozzá a tehetséges fiatalok felkutatásához, támogatá-

sához, hatékony együttműködéseket folytatva a tehetséggondozó szervezetekkel.      

A döntőn 7. évfolyamos tanulóktól kezdve 11-12. évfolyamos tanulókig képviseltették magukat a versenyzők.  

A döntő résztvevőinek lehetőségük volt meglátogatni a Szolnoki Galéria nívós kiállítását, Átkelők a túlvilágra 

– Két gepida temető a Közép-Tisza mentén címmel. Továbbá látványos kísérleteket tekinthettek meg a részt-

vevők az iskola aulájában. 

A többi versenyhez hasonlóan most is minden résztvevő versenyzőt oklevéllel jutalmaztunk eredményes 

munkájukért. Az eredményhirdetéskor évfolyamonként az első 6 legjobb eredményt elért tanuló, valamint az 

első helyezett tanuló tanára jutalomban részesült. Az első három helyezett a jutalmon felül érmet is kapott. 

Külön jutalmat kaptak a legjobb eredményt elért határon túli tanulók és tanáraik is. A legsikeresebb verseny-

zők pedig elvihették évfolyamuk vándorserlegét.  

 

Curie Alapítvány 

 

A Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség 1 500 000,- Ft összeggel támogatta  
a projekt megvalósulását az NTP-TMV-21-0095 számú pályázat keretében.  
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Szandaszőlősért Egyesület  

A Szandaszőlősért Egyesület nyári programokkal folytatta rendezvénysorozatát a VCA-KP-1-2021/4-000264 

azonosítószámú Városi Civil Alap pályázatnak köszönhetően, melyet a Miniszterelnökség nevében és képvi-

seletében kezelő szervként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt biztosított. 

Június elején egy nagyszerű szabadtéri gyereknapi családi napra várta a Szandaszőlősért Egyesület az érdek-

lődőket a Lengyel Antal térre. A sok-sok program között a legnépszerűbbnek a bábelőadás, a kézműves fog-

lalkozás, a játékos és tudományos játszóház, a kézműves vásár, az arcfestés és csillámtetoválás bizonyultak. 

A rendezvényt a helyi fiókkönyvtár kellemes játékos sátra színesítette jobbnál jobb könyvekkel.  

Júniusban egy újabb sportnap várta a sport szerelmeseit a Szandaszőlősi Általános Iskola sportpályáján. Az 

érdeklődők több sportágban is kipróbálhatták magukat, a hagyományos labdajátékok mellett a teqball is el-

érhető volt.  

Június 11-én rendezte az egyesület a Halételfőző rendezvényt, ahol nagyon kellemes környezetben, jó idő-

ben főzhettek, barátkozhattak a szandaszőlősi közösségek. A közös tevékenységgel töltött nap mindenkinek 

kellemes emlék, hiszen a beszélgetések közben sült a kemencés pogácsa, és mindenki tányérjába kiváló hal-

étel került. A rendezvényen mintegy 150 fő vett részt. 
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Szandaszőlősért Egyesület  

 

PROJEKT TÁJÉKOZTATÓ 

Projekt címe: Kultúrkaraván 

Azonosítószáma: EMT-TE-B-A-21-0580 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Lebonyolító: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

 

Kedvezményezett: Verseghy Ferenc Könyvtár és Köz-

művelődési Intézmény 

Támogatási összeg: 2.000.000 

 

Projekt tartalma: 

Intézményünk valam-

ennyi intézményegysé-

ge rendszeres támoga-

tója az előadó-

művészeti tevékeny-

ségnek azáltal, hogy 

programstruktúráikba beépítik a legkülönfélébb elő-

adó-művészeti ágak bemutatkozási lehetőségeit. Ter-

vezett programunknak az volt a célja, hogy a fiatalok 

számára elérhetővé és érthetővé tegyük a különböző 

előadó-művészeti ágakat, ismerjék meg közvetlen 

közelről az azokban rejlő lehetőségeket, mint lehet-

séges életpályamodellt, s váljanak a művészetre fogé-

kony, befogadó felnőtté.  Kulturális intézményünk 

különböző szervezeti egységei Szolnok valamennyi 

városrészében megtalálhatók, így közeli kapcsolatban 

vannak az oktatási intézményekkel. A járványhelyzet 

előtti időszakban nemcsak az általános iskola alsó 

tagozatos gyermekei, de a felsőbb évfolyamosok, 

illetve a középiskolások is szívesen látogatták intéz-

ményegységeinket. Számukra szerettük volna a pro-

jekt által még tudatosabbá tenni a választást, és úgy 

megteremteni a talál-

kozási alkalmakat az 

előadó-művészet kü-

lönböző ágainak pro-

duktumaival, hogy az a 

fiataloknak maradan-

dó élményt adjon és szemléletformáló tevékenységgé 

váljon.  

 

A projekt keretében tervezett és megvalósult esemé-

nyek: 

Szolnoki Slambeszél - 

interaktív slam poetry 

előadások (2 alkalom-

mal) 

A slam poetry szóbeli 

műfaj, ráadásul nagy 

szerepe van benne a rögtönzésnek, a biztos ritmikai 

érzéknek és a bravúros nyelvhasználatnak. Vendé-

günk volt Kemény Zsófi, Simon Márton, akik a slam 

poetry műfajából indulva váltak a kortárs irodalom 

fiatalok által is kedvelt alkotójává 

Improvizációs színházi és rendhagyó irodalom órák (8 

alkalommal) 

 

Írókkal, költőkkel szervezünk rendhagyó irodalmi órá-

kat, Tóth Krisztinával és Varró Danival három-három 

alkalommal, az élményszerű előadásoknak a jövő be-

fogadói közönségének kinevelése a célja, egyúttal 

fejlesztik ezek a beszélgetések a fiatalok irodalmi mű-

veltségét, szókincsüket, előadókézségüket. A  Kamé-

leon Társulattal két improvizációs színházi órát valósí-

tottunk meg, melyek nagyon hatásosak a különböző 

osztályon belüli probléma kezelésére, de egyúttal a 

színházi világba való betekintésre.  

Zenei előadások – 7 alkalom 

Vendégünk volt a Kávészünet Zenekar a Misztrál 

Együtter és a Tiszavirág Quartett is.A zenei előadókat 

aszerint válogatjuk össze, hogy azok valóban az okta-

tás támaszai legyenek, amellett felkeltsék az érdeklő-

dést a diákokban a zenei stílusok iránt.  

Úgy gondoljuk, hogy az összeállított programterv na-

gyon széles skálán mozog, így a legkülönfélébb érdek-

lődésű fiatalokat is meg tudtuk szólítani az intézmény 

munkatársainak és az előadóknak a segítségével. 
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Bereczki Máté Gazdakör Közhasznú Társadalmi Szervezet  

A héten történt: 

Gazdakörünk tagjai június 9-én tanulmányi kiránduláson vettek részt, melyet a gazdakör vezetőségének fel-

kérésére Demény István tagtársunk szervezett. Deszken megismerkedtek Kovács István rózsanemesítő segít-

ségével a magszedéstől, a szemzés műveletén keresztül a minőségi rózsatövek előállításával. Családi vállal-

kozásában, gyomirtó szerek használat nélkül végeznek minőségi munkát. A munkafázisok optimális szervezé-

sével egy-egy szemző délelőttönként (reggel 5-11 óráig) akár 2000 szemzést is elvégez, beleértve a szemek 

bekötését is. Megcsodálhattuk a már virágzó töveket, jelen helyzetben 27 sor rózsát láttunk, soronként 120 

m hosszúak. Ezekből nyerik a szaporításhoz szükséges szemeket. A szemzést, ez évben június 27-én kezdik, a 

már magról nevelt rózsatöveken. A család szereti a rózsát, a hozzákapcsolódó munkákat, jellemző a családi 

munkamegosztásra, hogy a családfő által végzett szemzést az unoka köti be egy rugalmas szalaggal.  

Ebéd után a Szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft tevékenységéről kaptunk rövid elméleti áttekintést, majd a 

megtekintettünk a szántóföldi bemutató parcellákat. Az előadás érdekessége volt, hogy Magyarországon a 

gabonatermelők 20 %-a használ fémzárolt vetőmagokat, továbbá, hogy Kanada a világ egyik jelentős búza-

termelője összesen 2 fajta búzát termel, míg hazánkban cc 180 fajtát használnak a termelők.  

A hazaérkezés előtt Kunszentmártonban, a Talmácsi Cukrászda fagylalt különlegességeit kóstoltuk meg. 

 

Június 11-én, Szandaszőlősön, a Művelődési Ház udvarán, Szadai Halételkészítő rendezvényen vettek részt a 

Gazdakör tagjai. Tagjaink natúr és paprikás kukoricalisztben forgatott kárászsütésben jeleskedtek Csényi Já-

nos, Markó Péter, Markóné Horgász Anikó, Madarász András és Madarászné Csikász Márta együttműködés-

ével, köretként majonézes burgonyasalátát tálaltak, melyet Szanyi Istvánné készíttetett. Színesítette hal-

ételeinket Hatos János, Major Ferenc együttműködésével készített sült törpeharcsa darabkák kínai körettel 

tálalva. A halételeket tagjaink által készített, hozott pogácsák, sütemények színesítettek. Természetesen 

akadt mindenki kedvére való innivaló is! Jó kis csapatmunka volt! 
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Alapítvány a Jászberényi Állat- és Növénykertért 
Őzgidákat nevelünk: 

Az elmúlt napokban 2 őzgida is 

érkezett Állatkertünkbe, s igen 

tanulságos mindkettejük sorsa. 

Az első eset egy bakgida, őt az 

úttestről szerette volna bizton-

ságos helyre vinni a megtaláló, 

de sajnos puszta kézzel nyúlt 

hozzá. A másik gida egy suta, 

az ő lábát egy kaszálógép vág-

ta le. 

A bakot Bambinak neveztük el. 

Jól van, szépen fejlődik. A 

megtaláló tisztában volt azzal, 

hogy nem szabad hozzányúlni az árvának vélt gidákhoz, de mégis így tett. A gida az úttesten feküdt, ráadásul 

úgy látta, hogy a gida fel sem tud kelni, ettől a veszélyforrástól szerette volna megmenteni az állatot. Érthető, 

hogy egy ilyen helyzetben szeretnénk segíteni és elkerülhetetlen, hogy megfogjuk az állatot. Szerencsére na-

gyon kevés esetben igényel a gidák egészségi állapota emberi beavatkozást. Valószínűleg ez a gida is azért 

nem kelt fel, mert ilyen stresszes élethelyzetekben az a természetes reakció náluk, hogy szinte mozdulatlanul 

lapulva megvárják, amíg a veszély elhárul. Addig feltehetően nem is kelt volna fel, amíg az őzsuta vissza nem 

tér hozzá. A gidák megfogását – ha ez feltétlenül szükséges – mindenképp úgy kell megoldani, hogy a kezünk-

ről ne vigyük át az állat testére a saját szagunkat. Erre a legegyszerűbb praktika az, ha bőségesen gyűjtünk 

füvet és egy jókora csomó közzé fogva visszük el a gidát biztonságosabb helyre. Bambi jelenleg is az anyjával 

lehetne, ha a megtaláló a fent leírt módon viszi őt arrébb. Mivel közvetlenül érintkezett az állatka szőrzetével, 

így nem volt más lehetőség, befogadtuk Bambit. 

Sipu, a csonkolt lábú kis suta esete egyszerre felkavaró és szívet melengető. Perkátáról, tőlünk 140 kilométer-

ről érkezett hozzánk a hívás. Egy kétségbeesett hölgy kért bennünket arra, hogy fogadjunk be egy levágott 

lábú őzikét. A balesetet nem a bejelentő okozta, de jószándékból – és mivel megfelelő gyakorlattal is rendel-

kezik ezen a téren – elvállalta a gidát és azt, hogy mentőhelyet keres számára. Ezúton is köszönjük a bizalmat, 

megtisztelő számunkra, hogy egy ilyen nagy távolságra lévő állatkertbe történő szállításért sem sajnált időt és 

energiát. Sipu bal hátsó lábát a combcsontnál vágta le a kasza. Anyukája és testvére el tudott menekülni, ő 

sajnos nem. A traktoros már túl későn vette észre őt. Jelenleg ő is élénk, szépen táplálkozik és gyakorta fel is 

áll, ami igen biztató. Egy helyreállító műtét azonban vár még rá, csak ezután bízhatunk abban, hogy 3 lábbal 

ugyan, de fel tud épülni. Ha minden rendben lesz, Sipu nálunk marad és Monty mellett alakítunk ki számára 

egy takaros kis kifutót. Sipunál is elkerülhetetlen volt a mentés, másképp elpusztult volna. Az ő esetével vi-

szont a gazdálkodók figyelmét szeretnénk felhívni a körültekintő kaszálás alkalmazására. A védőlánc használa-

ta és a megfelelő sebesség betartása jelentősen megnövelheti a dús növényzetben (gyep, lucerna stb.) megla-

puló őzgidák és más állatok túlélési esélyeit. Mivel Sipu nőstény (suta), természetéből fakadóan szelíddé ne-

velhető, így reményeink szerint sokszor találkozhattok majd vele gondozóink társaságában, állatbemutatók 

alkalmával is. Szurkoljatok neki!  

 

Forrás és további információ ITT található: 

https://jaszberenyzoo.hu/?q=node/1655 

https://jaszberenyzoo.hu/?q=node/1655
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FIGYELEM! 

Kérjük a civil szerveteket, hogy amennyiben változás történt a 

szervezet e-mail címében, telefonszámában,  

bejegyzett címében, honlapja címében, vagy a nevében azt ne-

künk az info@contactmksz.hu e-mail címen jelezzék! Az elavult  

e-mail címmel rendelkező szervezetek nem kapják meg a hírle-

velet, illetve nem értesülnek az aktualitásokról! 

Köszönettel: CONTACT MKSZ 

"Emberkék Az Emberért" Egyesület  
Táborózók: 

A Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola napközis tábora látogatta 

meg ma délelőtt egyesületünk Manófalvi alkotó és fejlesztő kuckóját. A 1-3. osztályos gyerekek Vas Béla pe-

dagógus vezetésével vettek részt a délelőtti foglalkozásokon. Megismerkedtek a báb- és merített papír készí-

téssel, melyekből ajándéktárgyakat készítettek, várat és dínó fészket építettek, báboztak, rajzoltak, színez-

tek, ragasztottak és sok-sok játékot kipróbáltak. Bízunk benne, hogy örömteli órákat szereztünk számukra!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás és további információ ITT található: https://www.facebook.com/RakocziHirmondo 

mailto:info@contactmksz.hu
https://www.facebook.com/RakocziHirmondo
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Civil Állásbörze Portál hírei 
A JNSZ Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ újabb elérhető szolgáltatásokkal bővült, amit  a megyei 
civil szervezetek és magánszemélyek vehetnek igénybe. 
Bevezettük a „Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek” és a 
„Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás” elnevezésű szolgáltatásainkat, melyekről bővebben az alábbi lin-
ken  http://bit.ly/1UqDnRz tájékozódhatnak. 
Létrehoztunk egy „civil állásbörze portált”, mellyel célunk a civilek közti munkaerő piaci kereslet-kínálat ösz-
szehangolása. 

Szigligeti Színház Programajánlója 
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A Civil Közösségi Szolgáltató Központ pályázatfigyelője 
Kárpátok Gyorssegély Alap Ukrajnáért 

A Kárpátok Alapítvány Gyorssegély Alapjából támo-

gatás igényelhető az Ukrajnában dúló háború okozta 

krízis, menekültválság kezelésére irányuló civil kez-

deményezések finanszírozására. 

Kik pályázhatnak? 

Olyan legalább egy éve (2021-ben) bejegyzett civil 

szervezet (egyesület, alapítvány, szociális szövetke-

zet), amely (bizonyíthatóan) az Észak-Magyarországi 

és/vagy Észak-Alföldi régiókban tevékenykedik, és itt 

került bejegyzésre, …. 

A támogatási kérelmeket e-mailben kell benyújtani 

a cfhu@cfoundation.org címre, a letölthető adatla-

pon és költségvetési táblával együtt. 

A pályázatok beadása folyamatos, az elbírálásuk is 

folyamatosan zajlik, két hetes ciklusokban! 

Beadási határidő: 2022.07.18. 

 

CIVILARC – Mi közöm hozzá? 

A pályázaton való részvétel bejegyzett civil szerveze-

tek és informális szerveződések (közösségek, kezde-

ményezések, mozgalmak, civil társaságok) számára 

egyaránt nyitott. 

Beadási határidő: 2022.07.20. 

 

Pályázat támogató programban való részvételre EU

-s ifjúsági projektek megvalósításához 

A Tempus Közalapítvány támogató programjainak 

célja, hogy Erasmus+ ifjúság vagy Európai Szolidari-

tási Testület pályázatok megvalósítására készítse fel 

az érdeklődő szervezeteket, társadalmi vállalkozáso-

kat, intézményeket, önkormányzatokat vagy 18-30 

éves fiatalokat.  

Beadási határidő: 2022.07.31. 

 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1 

A felhívás célja integrált módon támogatni olyan 

infrastruktúra-fejlesztéseket, melyek a TOP Plusz 

gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemel-

ten a fiatalok helyben maradásához járulnak hozzá, 

egyúttal a települések általános környezeti állapotát 

is javítják. A felhívás komplex módon képes kezelni a 

települési infrastruktúra és funkció hiányok pótlását, 

a kármegelőzést, a környezeti károk felszámolását 

és a barnamezős területek újrahasznosítását, az 

elérhetőség és települési klíma javítását. A támogat-

ható tevékenységek széles választékával, azok egy-

mást erősítő, szinergikus hatásának biztosítása egy 

projekten belül tervezhető és megvalósítható.  

Beadási határidő: 2022.08.15. 

 

Pro Filii Alapítvány pályázata 

Pályázhat: - a Magyarországon bejegyzett civil és 

nonprofit szervezetek, amelyek létesítő okiratukban 

meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó te-

vékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják, és a 

pályázat benyújtásának időpontjáig 2 éve nyilvántar-

tásba vették, - illetve nagykorú, magyar állampolgár-

ságú magánszemélyek, akiknek nem áll fenn köztar-

tozásuk.  

Beadási határidő: 2022.09.15. 

 

Humanitárius Segítségnyújtás minőségi tanusítvá-

nya – Teljes eljárás 

A humanitárius segítségnyújtás minőségi tanusítvá-

nya tanúsítja, hogy egy szervezet képes magas szín-

vonalú szolidaritási tevékenységet folytatni. 

A humanitárius segítségnyújtás minőségi tanusítvá-

nyát egy kiválasztási folyamatot követően ítélik oda, 

amely három fő szakaszból áll: a kérelem benyújtá-

sa, az értékelés és az odaítélés. 

Beadási határidő: 2022.09.22. 

 

További pályázatok a Civil Közösségi Szolgáltató Köz-

pont honlapján: http://bit.ly/1N4D3Ct 

Civil Közösségi Szolgáltató Központ 

mailto:cfhu@cfoundation.org
http://bit.ly/1N4D3Ct
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Határon túli partnereink hírei 

Délvidéki Civil Portál  

Család, ahol az élet kezdődik és a szeretet soha nem ér véget: 

A Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) a Horgos melletti Domus Pacis ferences 

lelkigyakorlatos házban Család, ahol az élet kezdődik és a szeretet soha nem 

ér véget címmel tartotta meg a már hagyományossá vált Barátkozási Napot és 

a szervezet évi közgyűlését. A rendezvény az Uram Jézus, légy velünk énekkel 

és ökumenikus istentisztelettel kezdődött, majd ft. Palatinus Ist-

ván magyarkanizsai plébános érdekes és értékes előadásában Ferenc pá-

pa Amoris Laetitia apostoli buzdítására, a családban megélt szeretet örömére 

helyezte mondandója hangsúlyát. 

 

Kónya Sándor 70. születésnapját ünnepelték Csókán: 

A kezdeményező a Kiss Lajos Néprajzi Társaság volt, amihez a csó-

kai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület és a Csóka Művelődési 

és Oktatási Központ is csatlakozott. Az ünnepséget népzene, népi játé-

kok, valamint tudományos előadások színesítették. Kónya Sándor örö-

mét fejezte ki az ünnepség kapcsán: „Én nagyon örülök annak, hogy a 

közösség úgy érzi, hogy a 70. születésnapomat megünnepli, és az még 

külön örömet jelent, hogy ez nem egy öncélú vigadozás lesz, hanem tudományos konferencia is fűződik hoz-

zá.”  

 

Az íjászat és a közös élmény magával ragad: 

Hagyományőrző és íjászbemutató estet tartottak Felsőhegyen. Gyere-

kek, felnőttek egyaránt kipróbálhatták, milyen érzés íjászkodni. A részt-

vevők kötetlenül barátkozhattak, kultúrműsort élvezhettek, sőt, a házi-

gazdák meg is vendégelték őket finom falatokkal és frissítővel. Az 

utóbbi időben minden korosztály körében egyre népszerűbb az íjászat, 

számos bemutatón van alkalmuk közönség elé állni az íjászoknak, akik 

a gyerekek körében is gyakran próbálják népszerűsíteni az ősi magyar 

hagyományokat és a sportot ötvöző íjászatot — mondta elége-

detten Gyurcsik Róbert, a zentai Arcus Íjászklub elnöke, az esemény szervezője. 

 

Forrás és további információ ITT található: 

http://www.civilportal.rs/hu/hirek 

http://www.civilportal.rs/hu/hirek
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HÍD-Szebeni Magyarok Egyesülete 
 

 

 

 

 

 

 

 

Végleges a 13. Hungarikum Napok programja : 

 

A magyar értékeket bemutató rendezvényre július 1. és 3. között kerül sor a nagyszebeni ASTRA Szabadtéri 

Múzeumban. A magyar értékeket bemutató fesztiválon, a nagyszebeni 13. Hungarikum Napokon idén is a 

hagyományokra, az autentikus magyar képviseletre és a gasztronómiára fektetik a hangsúlyt a szervezők. A 

főzőversennyel egy időben kézműves vásár, gyermekprogramok, előadások is zajlanak majd, a jó hangulatot 

zene és tánc biztosítja. Az esemény július 1-jén, pénteken 12 órától a Berde Mária írónő és Berde Amál festő-

művész pályaképének, a Tehetségük az „isteni ingyen kegyelem” ajándéka című kiállítás megnyitójával veszi 

kezdetét a Református Templom Galériában. A szabadtéri eseményeken 14:00 órától lehet részt venni, ezek-

nek az ASTRA Szabadtéri Múzeum ad otthont. 

A térség legismertebb szabadtéri, magyar eseményéről idén sem hiányozhatnak a kézművesek és ősterme-

lők. A vásár naponta 10:00 és 20:00 óra között tart nyitva. A látogatók kézműves bemutatókon is részt vehet-

nek, a hagyományos magyar ínyencségek mellett pedig pálinkát, kézműves söröket és borokat kóstolhat-

nak.  A fesztivál egyik kiemelkedő programján, a főzőversenyen szombaton, július 2-án két kategóriában mér-

kőznek meg a csapatok: gulyás, illetve más, bográcsban készült magyar ételeket készítenek. Vasárnap a zsűri 

tagjai és a meghívott magyar séfek főznek majd a résztvevőknek, magyar ízeket kóstoltatnak, hungarikumo-

kat mutatnak be. Szombaton és vasárnap is jelen lesz a temesvári Losonczy István Hagyományőrző és Sport-

egyesület, valamint a Kalibáskő Erdei Iskola, ahol a jurták mellett az íjazást, a botozást, az ostorozást, a bogo-

zást és a szövést lehet kipróbálni. 

Színes kulturális program, különleges zenei csemege: Szombaton 11:00 és 16:00 óra között az sepsiszentgyör-

gyi Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület, a Szentivánlaborfalvi Dalárda, a Nagyszebeni gyerek citerások szórakoz-

tatják a közönséget, ezt követően pedig a budapesti Vári Dance táncelőadásában gyönyörködhetnek az ér-

deklődők. A programot a Tárkány Művek koncertje zárja. A 11 éve fennálló, 5 nagylemezzel rendelkező for-

máció zenéje a magyar jazz, beat és pop áramlatait ötvözi, különleges zenei világot varázsol a színpadra. A 

hangszerek játéka a népi vonós bandák hangzását idézi, a gitár pedig a dzsesszes, blues-os hangulatokkal fű-

szerezi meg a dalokat. Vasárnap, július 3-án a magyar népzene és tánc kap kiemelkedő szerepet. A nóták és 

népdalok kedvelői Szőcs Lőrincz, nagyváradi muzsikus és zenekarának előadását tekinthetik meg. A kulturális 

műsort Bíró Éva népdal- és nótaénekes és meghívottjainak előadása színesíti. A népzene és néptánc szerel-

meseinek a nyárádszeredai Bekecs Néptáncszínház három felvonásban bemutatott erdélyi táncokkal kedves-

kedünk. 

Forrás és további információ ITT található: 

https://szeben.ro/hungarikum-napok-2022/ 

https://szeben.ro/hungarikum-napok-2022/
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ELŐZZE MEG A VISSZAÉLÉSEKET! 

Még az utóbbi időben is több bejelentés érkezett az Országos Bírósági Hivatalba (OBH), 

miszerint civil szervezetek megtévesztő megkereséseket kaptak különböző gazdasági 

társaságoktól. E társaságok azt ajánlották, hogy ellenszolgáltatás fejében törvényességi 

és gazdasági szempontból átvizsgálják, javítják a civil szervezetek beszámolóit. Ha ilyen 

jellegű megkeresést kap, bátran keresse meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Kö-

zösségi Szolgáltató Központot akár személyesen, akár telefonon is! 

Másik elterjedt megtévesztés, hogy telefonos csalók hívhatják fel Önt egy telekommunikációs cég nevében, 

hogy pénzt, autót vagy más értékes ajándékot nyerhet. Most a netbankos csalók egy adott bank nevében, 

eredetinek látszó e-mailben kérték a felhasználók adatait, így a PIN-kódot is "adategyeztetés" címén. Új 

módszerükkel a cég internetes bankolásakor a csalók a pénzintézet eredeti honlapjával szinte teljesen azo-

nos, úgynevezett függönyoldalt küldtek a társaság munkatársának számítógépére.  

Kérjük, hogy soha, semmilyen okból másnak - főként ismeretleneknek - ne adja ki: 

 a bankszámlaszám adatait, 

 e-mail postafiók felhasználónevét és jelszavát, 

 az előfizetői jelszót, 

 ismeretlen személytől érkezett hívás alapján ne töltse fel idegen mobiltelefonszám egyenlegét, még 

nyeremény ígéretében sem. 

Emellett, ha bárki hasonló visszaéléssel találkozik, és károsulttá válik, mielőbb tegyen feljelentést 

a lakóhelye szerinti rendőrségen! 

 
TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉG A CONTACT MKSZ-NÉL! 

Jó megközelíthetőségünk mellett minőségi szolgáltatásainkat kínáljuk a 
nonprofit szervezeteken kívül  a civil szervezetekkel kapcsolatban álló 
társaságok/intézményeknek  is ! Szolnok, Baross u 56. szám alatt  
található, kertkapcsolattal rendelkező, jól felszerelt modern termeink, 
barátságos kialakítása, családias hangulata miatt tökéletesen  
alkalmasak tanfolyamok, workshopok, tárgyalások, tréningek, vagy ép-
pen tanácsadások, programok, események megszervezésére.  
Az általános székes asztalos berendezés mellett, olyan plusz szolgáltatá-
sokat nyújtunk,amelyek szükségesek ahhoz, hogy Ön mint bérlő és ven-
dégei tökéletesen érezzék magukat. 

Szükség esetén külön díj ellenében catering szolgáltatás is igényelhető 
(menü, hidegtálak, szendvicsek, hideg-meleg ételek és italok stb.), és  kor-
látozott számban bérelhetőek elektronikus eszközeink is. 

Belső  kerttel rendelkezünk, ahol  tűzrakó helyet is kialakítottunk.  
A kert külön is bérelhető különféle kerti eszközökkel ( sörpad asztal garni-
túra, napernyők).    

 

Árainkról és szolgáltatásainkról bővebben érdeklődhet  
az alábbi elérhetőségeken : 

                                    5000 Szolnok, Baross út 56. 
                                  06-56/221-882 Csabainé Kovács Mariannál,  

                                              e-mail:info@contactmksz.hu 

              CONTACT MKSZ 

mailto:info@contactmksz.hu
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Adózói teendőink 
 

 

 

 

 

2022. június 10.-Adatszolgáltatási kötelezettség a KSH részére: 

A KSH bevezette az elektronikus adatszolgáltatást, amely a KSH honlapján előzetes regisztrációt követően 
érhető el és küldhető be. A civil és egyéb nonprofit szervezeteknek adatszolgáltatási kötelezettségüket elekt-
ronikus úton, a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteniük június 10-éig. Az OSAP 1156-os számú 
„Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” című adatgyűjtés valamennyi 
civil és nonprofit szervezet számára kötelező. Az elektronikus kérdőív hossza szervezetenként eltérő lehet, 
mivel bizonyos információkat csak a tagsággal, illetve foglalkoztatottakkal rendelkező szervezetektől kérdez-
nek meg. 

 

2022. június 12.-Reprezentáció: 

Reprezentáció: az SZJA tv. 69 §. alapján a tárgyévre vonatkozó kötelezettségeket a 2001. évi L. törvény sze-
rint a tárgyévet követő év június 12-éig kell megfizetni. 
Nem kell SZJA-t és EHO-t fizetni, amennyiben a reprezentáció a hivatali esemény érdekében merült fel, és 
értéke az összes bevétel 10 százalékát és az összes költség-kiadás-ráfordítás 10 százalékát (mindig a kisebb 
értéket kell figyelembe venni) nem haladja meg, illetve akkor, ha az kis értékű üzleti ajándék, amelynek érté-
ke a minimálbér 25%-nak megfelelő egyedi értéket nem haladja meg. Ha ezeket meghaladja, úgy a juttatás 
értékének 1,19 szerese után 16%   SZJA-t és 27 %-EHO-t kell fizetni. Amennyiben nem hivatali a reprezentá-
ció költség, akkor a juttatást illetve a megfizetést követő hónap 12-éig meg kell fizetni. A bevallását pedig, 
amilyen bevalló, abban a bevallásban kell figyelembe venni. A hivatalos esemény voltát a költségszámlán 
minden esetben igazolni kell (kik vettek részt a megbeszélésen, mikor, milyen célból), mert különben a jel-
zett határértékekbe ezeket a költségeket nem lehet figyelembe venni, igazolás hiányában a költséget már a 
felmerülés pillanatában adókötelezettség terheli. (08-s havi bevallás nyomtatványok) 

 

2022. június 13.-Bevallás kifizetésről, szja, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékról: 

Tárgyhót követő hó 12-éig, vagy ha hétvégére esik akkor a következő munkanapig, elektronikus úton, a ma-
gánszemélyeknek történő kifizetésről, személyi jövedelemadó, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékról kell 
bevallást adni, s eddig kell a bevallással egyezően a járulékokat és adókat megfizetni (08-s nyomtatványok) . 

 

2022. július 20.-Negyedéves bevallás valamennyi adóról: 

Valamennyi adóról (az általános forgalmi adó is társasági adó) az adóelőleg kivételével, ha az adóévet meg-
előző második évben a nettó módon számított elszámolandó általános forgalmi adója, vagy a nettó módon 
számított fogyasztási adója és jövedéki adója,vagy a magánszemélyektől általa levont jövedelemadó előleg, 
vagy a magánszemélyektől általa levont jövedelemadó előleg és jövedelemadó együttes összege a 4 millió 
forintot elérte, negyedévente kell bevallást tenni a negyedévet követő hó 20 napjáig.  

 

Forrás és további információ ITT található: 

https://www.nonprofit.hu/esemenynaptar  

https://www.nonprofit.hu/esemenynaptar
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Egyházi hírek 
EGYEDÜL JÉZUS AZ, AKI REMÉNYT ÉS JÖVŐT TUD 

ADNI NEKÜNK - ÚRNAPJA KISTARCSÁN : 

Az elmúlt évek-

ben a járvány 

miatt csak mini-

málisan tudta a 

kistarcsai 

„Rózsafüzér Ki-

rálynője” temp-

lomi közösség 

megünnepelni az Úrnapját. Már sokunknak nagyon 

hiányzott az ősök hagyományának élése, így az idei 

évben szerettünk volna az elmúlt évek hiányállapotai-

ra válaszolva egy részletgazdag és alapos előkészüle-

tet, majd pedig a templomi ünnepet is igazán mé-

lyen, szabadon, örömmel átélni. A bölcsek mondása, 

miszerint a hiányok megtapasztalásával fog az érték 

felszínre kerülni, eleven valóságként kristályosodott 

ki két év alatt a közösség minden egyes tagjában. Ép-

pen ezért mi már tavasszal elkezdtük ennek az ün-

nepnek a megszervezését, az átalakult életünkhöz 

való igazodás figyelembevételével.  Pető Gábor plé-

bános vezetésével a testülettől, a falu lakóin át a kis 

közösségekig, mindenkit próbáltunk megkérdezni, 

meghívni erre a nagy feladatra és egymás lelkesültsé-

géből is erőt merítve elbátorkodni a konkrét lépése-

kig.  

 

ÚRNAPJA CSÖMÖRÖN : 

A hagyományok-

hoz híven idén is 

egyedülálló vi-

rágszőnyeggel 

ünnepelték Csö-

mörön Jézus 

Krisztus Szent Testének és Vérének ünnnepét, az Úr-

napját. A közel másfél kilométer hosszú virágszőnye-

ges körmenet az országban egyedülálló, mely minden 

évben sok zarándokot is vonz az ország egész terüle-

téről.  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS : 

Az Orgona és Kántor Alapítvány pályázatot hirdet: 

Váci egyházmegyés templomi 

orgonák építésének, javításá-

nak, felújításának karbantartá-

sának pénzügyi támogatására, 

a váci egyházmegyében kánto-

ri szolgálatot végző, de még 

zenei tanulmányokat folytató 

diákok, rendszeres havi ösz-

töndíjára és a váci egyházme-

gyében hosszú idő óta szolgá-

latot teljesítő kántorok jutal-

mazására.  Váci egyházmegyés templomi orgonák 

építésének, javításának, felújításának karbantartásá-

nak pénzügyi támogatására. A pályázat utófinanszíro-

zásos. A pályázaton elnyerhető összeg maxi-

mum: 600.000 forint 60 % önerő esetén! A pályázati 

lehetőség kiterjedhet esetlegesen: használt (sípos) 

orgona beszerzésére, javítására vagy harmónium 

rendbetételére is, amivel a templomi ének vezetése 

megoldódik. 

 

MINDANNYIAN KÖZÖSSÉGBEN SZERETÜNK LENNI - 

BÉRMÁLÁS GÖDÖLLŐN : 

Június 12-én, 

vasárnap szent-

mise keretében 

Marton Zsolt 

megyéspüspök a 

gödöllői Szent-

háromság temp-

lomban 28 sze-

mélynek szolgál-

tatta ki a bérmálás szentségét. A templom zsúfolásig 

megtelt az ünneplő közösség tagjaival. Marton Zsolt 

püspök nagy örömét fejezte ki, hogy eljöhetett, annál 

is inkább, mert sok személyes kapcsolat fűzi Gödöllő-

höz. Köszöntötte a bérmálkozókat, akikről a püspök-

nek küldött leveleikből kiderült, mennyire színes, sok-

féle egyéniség ez a 28 személy, milyen sokféle lelki-

ségből, korosztályból kerülnek ki. 

Forrás és további információ ITT található: 

http://www.vaciegyhazmegye.hu/ 

http://www.vaciegyhazmegye.hu/
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Ünnepek és szokások 
Június 8. 

Medárd napja, ismert időjárásjósló nap egész Magyarországon. Évszázados megfigyeléseken alapul, manap-

ság is hagyatkozunk rá, bár már nem vesszük olyan szigorúan szó szerint, mint elődeink. A megfigyelés lénye-

ge, hogy ha Medárdkor esik az eső, negyven napos esős, hűvösebb, felhős időjárás következik. Ha szép na-

pos idő van ekkor, negyven napos aszály várható. Bizonyos vidékeken a várható szőlő és szilvatermésre kö-

vetkeztetnek a Medárd napi időből. Ha meleg, napos, jó gyümölcstermés várható, ha esik, savanyú lesz a 

bor, viszont bő lesz a gabonatermés. 

 

Június 13. 

Páduai Szent Antal ünnepe. Kultuszát a ferences rendi szerzetesek terjesztették el. Mivel a középkor óta 

rettegett fertőző betegséget az orbáncot Szent Antal tüzének nevezték, gyógyításával kapcsolatos szokások 

kötődnek ehhez a naphoz. Tájegységtől függően volt példa a kultikus tűzgyújtásra (a tűz a mitológiában és a 

hiedelemvilágban mindig a megtisztulással kapcsolatos), de máshol például tilos volt tüzet rakni ezen a na-

pon, nehogy a háziak elkapják az orbáncot. 

 

Június 24. 

Szent Iván napja, azaz Keresztelő Szent Jánosnak, Jézus megkeresztelő-

jének az emléknapja. (Magyarországon a délszláv hatást mutató Iván 

változat honosodott meg a magyar Jánossal szemben.) 

Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, országszerte a kultikus tűzgyújtá-

sok ideje. A pogány hagyományban a tűz egyrészről napszimbólum, 

tehát a nap megújhodását kívánták elősegíteni a tűzgyújtással, más-

részt mindig a megtisztulás szimbóluma is. A keresztény egyház Szent 

János ünnepét az V. század óta jegyzi, a pogány hagyományokra vissza-

vezethető kultikus tüzeket az egyház liturgiájába átültette, a tüzeket megszentelte. A Szent Iván napi tűz-

gyújtáshoz számos hiedelem fűződik. Azt tartották ezek a tüzek megvédenek a betegségek, elsősorban a 

pestis ellen, a termést pedig védik a jégveréssel szemben. Magyarországon erről a szokásról a XV. század óta 

vannak feljegyzések. A tűz körül a fiatalok termékenység és szerelemvarázsló dalokat énekeltek, a tüzet kö-

rüljárták és szokásban volt a tűz átugrása is. Ennek általában szerencsehozó erőt tulajdonítottak. Időjárási, 

éghajlati okokkal magyarázható, hogy Szent Iván éjjelének ünnepe az északi (skandináv és balti) népeknél a 

mai napig élő, valódi ünnep. A zord, hűvös éghajlaton az egyébként rövid nyár érkezése igazi öröm az embe-

rek számára. Ma is ezerszámra lángolnak fel a máglyák Szent Iván éjjelén, általában valamely magaslaton, 

hogy minél messzebbre látszódjék. A fiatalok "páfrányvirágot" keresnek (a hiedelem szerint ezen az egyetlen 

éjjelen virágzik a páfrány, aki a virágot megtalálja boldog és gazdag lesz). A János nap mágiájához tartozik az 

egészség- bőségvarázslás is. Gyógynövényeket, füveket is szórtak a tűzbe, máshol a füvekből koszorút fon-

tak, ettől remélték a jószág termékenységét, egészségét. Az észtek különös jelentőséget tulajdonítottak a 

János nap hajnalán szedett harmatnak, ezt életvíznek tartották, ezzel mosták meg a beteg szemet, úgy tar-

tották, ettől meggyógyul. Szokás volt még a házba nyírfaágat vinni, amely szintén az ünnep szimbóluma észa-

kon. A csíki székelyeknél az angyalozás szokása járta. A faluban a házak elé lombokból sátrat emeltek, abban 

imádkoztak. A falubéli kislányok csoportosan jártak házról-házra, köszöntő énekeket mondtak, a háziaktól 

pedig süteményt, néhány fillért kaptak cserébe.  

Forrás és további információ ITT található: 

http://www.unnepekoldala.hu 

http://www.unnepekoldala.hu
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ ingyenes hírlevele 

TÁMOGATÓK: 

MINISZETERELNÖKSÉG 

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Köszönjük az eddig beküldött írásokat és fotókat. Kérjük a szervezeteket, hogy a következő hírlevelet is színe-
sítsék híreikkel, információikkal, felhívásaikkal!  

A következő szám lapzártája: 2022. július 18. (hétfő) 16:00 óra 

Az anyagokat elektronikusan a info@contactmksz.hu címre várjuk! A beküldött anyagok tartalmáért, illetve a 
képek minőségéért felelősséget nem vállalunk! 

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 8-16 óráig, igény esetén 19 óráig 

Kiadja a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat - JNSZM Civil Közösségi Szolgáltató Központ 
Cím: 5000 Szolnok, Baross út 56. Felelős Kiadó: Contact MKSZ 
Telefon, fax: +36 (56) 221-882 
Szerkesztő: Mészáros Ágota, Gráner Alexandra 
E-mail: info@contactmksz.hu  
Honlap: www.contactmksz.hu  
Facebook: www.facebook.com/CivilInformaciosCentrumSzolnok 


