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Civil Forrás különszám 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum ingyenes, a XVI. Civil Kavalkádra készült kiadványa 

2018. SZEPTEMBER 01. 
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A civil szervezetek a XXI. század közéletének a fogaskerekei, amelyek a társa-

dalmi felemelkedés eszközeivé válhatnak a folyton változó mai világunkban a 

civilek együttműködéssel képesek megoldásokat adni, jó gyakorlatokat kiala-

kítani. Ezzel a közjót szolgálják, ugyanakkor saját magukat és környezetüket 

is boldoggá teszik. 

A civilség lényege nem szükségszerűen a politikában való részvétel, azonban 

a civil szervezeteknek olyan etikai követelményeknek, mint a jogszerűség és az átláthatóság mindenkor meg 

kell felelniük. A tevékeny civil szervezetek jól értik és látják, hogy egy város életében miért fontosak a közös-

ségek. Nagyon sokan segítettek a társadalmi felelősségvállalás jegyében, ennek egy nagyon szép példája az,  

hogy a XVI. Civil Kavalkádon nagy számú résztvevői számban megjelentek a megyei szervezetek és határon 

túli partnereink egyaránt. 

Abban is hiszek, hogy azok a civil szervezetek, amelyek ebben a városban működnek, azok valóban példaér-

tékű, és kimagasló munkát végeznek. Köszönöm az eddig végzett munkát, és kérem, hogy segítsék a közössé-

geket, hiszen így tud a város egésze is fejlődni. 

Látogassanak ki a civilek legnagyobb ünnepére a XVI. Civil kavalkádra, díszvendégünk a Kolozsvári Magyar 

Opera művészei, akik elkápráztatják előadásaikkal a kilátogató közönséget, e mellett tekintsék meg megyénk 

igen színes és sokrétű civil társadalmát. 

Kellemes időtöltést kíván mindenkinek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum cím  

birtokosa a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat! 

dr. Molnár Beáta, elnök 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim !  

Kedves Olvasó! 

A civil szervezetek az utóbbi időszakban szokatlanul sokszor kerülnek a köz-

beszéd középpontjába. Magam is úgy vélem, hogy fontos tisztázni, mi is a 

szerepe a civileknek. Mennyire szerencsés, hogy ennek a többtízezer egyesü-

letet számláló világnak egy kicsiny szelete a politika világában is egyre aktí-

vabb, sőt, tevékenységének egy jelentős része a nagypolitikára korlátozódik. 

Szerintem abban soha nem lesz vita, hogy a civil szervezetekre nagy szüksé-

ge van egy demokratikus államnak, hiszen olyan területeken dolgoznak aktívan és eredményesen, ahol az 

állam nem tudna. Fontos tisztáznunk, hogy a vita nem a civil szervezetek világa és a politika között zajlik, ha-

nem néhány, politikailag irányított szervezet és a magyar polgárok által megválasztott kormányzat, illetve 

parlament között. Pontosan ezek fényében örülök annak, hogy a Szolnokon működő civil szervezetek nap, 

mint nap bizonyítják: nagy szükség van rájuk, hasznos szereplői hétköznapjainknak. 

Egy város napja mindenütt az identitás, a lokálpatriotizmus egyik legfontosabb rendezvénye. Civil szerveze-

teink pontosan ezt az érzést, a felelősségvállalást, a segítés szándékát erősítik tagjaikban. Ezek nélkül pedig 

nincs lokálpatriotizmus, nincs városhoz való kötődés, s hosszabb távon nincs megtartóerő sem. A mi közös 

bemutatkozásunk, a Szapáry úti Civil Kavalkád ezt a közös törekvést, a szolnokiság erősítését hivatott szolgál-

ni, elősegíteni. Mindenkit arra tudok biztatni, hogy jöjjön el, ismerje meg a kiállítókat, ismerje meg munkás-

ságukat. Higgyék el, megéri! 

Szalay Ferenc, polgármester 
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XVI. CIVIL KAVALKÁD  

Civil Színpadon kívüli produkció: 

 Bizalom Mentálhigiénés Egyesület" személyiség 

tesztek, gyerekeknek színező, kérdőív kitöltés.  

 "Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek" Alapít-

vány: kézműves foglalkozás, totó. 

 Ádám Jenő Zeneiskola: interaktív zenei játékok, 

hangszerbemutató, próbajáték. 

 Árnyak Szövetsége Középkori Kulturális Hagyo-

mányőrző Egyesület: középkori fegyverek-

felszerelés-öltözék bemutatása. 

 Bereczki Máté Gazdakör Közhasznú Társadalmi 

Szervezet: szőlőfeldolgozás, must préselés és 

kóstoltatás, saját termék bemutató. 

 Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete: Ejtőernyős 

élményfotó, ejtőernyők felvétele. 

 Én is vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvé-

delmi Egyesülete: Fogyatékosügyi információs 

pont, kézműves foglalkozás, ügyességi játékok. 

 GÖRDÖGÖK Kerékpáros és Szabadidő Sportegye-

sület: Közlekedési ismeretek felmérése memória-

kártyás tesztpályán. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Falusi Turizmus 

Közhasznú Egyesület:  

vert csipke és szőnyegszövés bemutató megyei 

ingyenes falusi szálláshely katalógus. 

 JNSZ Megyei Népművészeti Egyesület: 2 népi 

kézműves mesterség bemutatója és foglalkozás.  

 JNSZM Önkéntes Centrum - önkéntesek toborzá-

sa. 

 JNSZ Megyei Veterán Autós-Motoros Klub: vete-

rán járművek bemutatása. 

 Karaván Egyesület: arc- és csillámfestés 

 Kéz a Mancsért Civil Állatvédő Egyesület mentett 

kutyáinak bemutatása, chip leolvasás és regiszt-

ráció ellenőrzés, örökbefogadó napja. 

 Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Közpon-

ti Nyilvántartó Parancsnokság 1. Toborzó és Ér-

dekvédelmi Központ katonai toborzás, statikus 

fegyverbemutató, vadászrepülőgép szimulátor. 

 Szolnoki Közalkalmazott Természetbarátok Turis-

ta Egyesülete: plakátos-térképes bemutató a 

Szolnok környéki gyalogos és kerékpáros turiszti-

kai lehetőségekről. 

 Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület. 

Színpadi program: 

10:00  Köszöntőt mond Szalay-Bobrovniczky Vince—

 Miniszterelnökség  Civil társadalmi  

 kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár  

10:05 Fővédnöki köszöntő 

 Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő 

10:10 Megnyitó beszédet mond Dr. Berkó Attila,  

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 kormánymegbízott 

10:15  Asociatia Operettissimo Egyesület operett  

 műsora 

10:40  Dream Dance Mazsorett és Showtánc csoport 

 produkciója 

10:55  Karaván Egyesület - Sági-Három Anikó és  

 tanítványai orientális tánc bemutatója 

11:20  ALBATROSZ SE Mediball bemutatója 

11:40  ALBATROSZ SE Karate bemutatója 

12:05  Kéz a Mancsért Civil Állatvédő Egyesület  

 mentett kutyás bemutatója 

12:25  Árnyak Szövetsége Középkori Kulturális  

 Hagyományőrző Egyesület harci bemutató  

 korabeli zenével 

12:45 Karaván Egyesület - Sági-Három Anikó és  

 tanítványai orientális tánc bemutatója 

13:15  Mozdulat Táncműhely balett és modern tánc 

 bemutatója 

 

13:40  Fazekas Rozika ezüstkoszorús nótaénekes  

 magyar nótái 

13:50 Szépkorúak Klubja táncműsora 

14:05 Free Feelings Hip-Hop Tánccsoport előadása 

14:40 Szolnoki Wing Tsun Kung-Fu Iskola  

 bemutatója 

15:05 SZOLDANCE TSE társastánc bemutatója 

15:35  Szolnoki Magyar Szablyavívó Iskola  

 bemutatója 

16:00 Ádám Jenő Zeneiskola retró slágerek 

16:30 PELIKÁN Sportegyesület Fitness/ Fit-Kid  

 bemutatója 

17:00 SOLOR Szociális és Kulturális Egyesület  

 Musical slágerek 

17:20  Asociatia Operettissimo Egyesület operett  

 műsora 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

XVI. Civil Kaval-

kád díszvendége 

a Kolozsvári  

Magyar Opera 

művészei! 
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Szolnok város bemutatása 

Szolnok  megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok megye és a Szolnoki járás székhelye, a Tisza 

egyik legfontosabb átkelőhelye. Szolnok az Alföld közepén, Budapesttől 100 km-re, a 

Tisza partján, a Zagyva torkolatánál fekszik. Ezen a tájon legmagasabb a napsütéses órák száma, az átlagos 

csapadék mennyisége 500 mm körül van. A természeti adottságok közül kiemelkedő, hogy a város és térsége 

igen gazdag élővizekben.  

Röviden a város történetéről: 

A terület a paleolitikumtól kezdve lakott volt. Szandszőlősön rábukkantak egy neolitikumi közösségre, akik 

már állandó jelleggel megtelepedtek a területen. A bronzkor idején új népcsoportok érkeztek a Kárpát-

medencébe. A rómaiak nem tudtak katonai állásokat kialakítani az Alföld területén, ezért az ókorban szkíták, 

kelták, szarmaták éltek a területen. Szolnokon és közvetlen környezetében számos szkíta kori lelőhelyet ta-

láltak. A honfoglaló magyarok a 10. században telepedtek meg itt, jelentős emlékünk a szolnoki 

Strázsahalomról előkerült szép arany tarsolylemez.  

Szolnokot 1075-ben említik először I. Géza garamszentbenedeki alapítólevelében, Zounok alakban. Az Árpád

-ház uralkodása alatt mezőváros volt, Szolnok vármegye központja. A tatárjáráskor el-

néptelenedett, IV. Béla népesítette be újra. Szolnoknak és a szolnoki várnak fontos sze-

repe volt a végvárrendszerben: a töröknek Temesvár és a Duna-Tisza-Maros szögének 

elfoglalása után mindössze egyetlen jelentősebb erősséget kellett elfoglalnia, Szolnok 

várát. Szolnokon másolták az egyetlen Magyarországon készült török kódexet, amely 

Szulejmán hadjáratát írja le. A Rákóczi-szabadságharc eseményei 1703-ban és 1706-ban 

elérték Szolnokot és a város újra a földdel vált egyenlővé. A pusztítás annyira nagymér-

vű volt, hogy egy 1749-es feljegyzés csak egy kocsmáról és egy kilenc embert foglalkoztató serfőzdéről tesz 

mindössze említést. A Tisza szabályozása és a gőzhajózás növelte Szolnok jelentőségét. 1847-től Szolnokot 

vasút köti össze Pesttel. Szolnok 1956-os szerepléséről sokan csak azt tudják, hogy a forradalom leverésére 

menetelő szovjet csapatok mögött visszatérő Kádár János hírhedt rádióbeszédét Szolnokról sugározták, pe-

dig ez közkeletű tévedés. Valójában azonban a város lakosai tevékenyen részt vettek az eseményekben.  

Szolnok Természeti értékei: 

A Molnár fecsketelep Szolnok legjelentősebb természeti értéke, az 

épített környezet és a természet együttélésének egyik szép példája. 

A régebbi építésű belvárosi házak erkélyei, balkonjai alá molnár-

fecskék építették fel fészkeiket. A közeli Zagyva és a Tisza árterei, 

partjai mentén rengeteg rovar él, amik képesek eltartani több száz 

molnárfecskepárt. A városban a fecskék az ég igazi légi akrobatái.  

A Nyugat-Európában már nagyrészt kihalt kérészek (a tiszavirágok) 

násztánca, a „tiszavirágzás” Szolnok egyik legérdekesebb természeti látványossága. A rovar rajzásához köt-

hető a több éve már megrendezett Tiszavirág fesztivál. A kérészek igen ősi eredetű rovarok, a repképes rova-

rok ma élő legősibb formáját jelenítik meg.  

Infrastruktúra, közlekedés: 

Szolnok közlekedés-földrajzi helyzete a vasúti, a közúti és a vízi, légi szállítások tekintetében egyaránt kedve-

ző. A jelentős nagyságú kelet-nyugati átmenő forgalom nagymértékben hozzájárul a város fejlődéséhez. A 

várost elkerülő 4-es út, valamint a vízi és légi közlekedés megléte, a kitérő vasúti iparvágányok tették lehető-

vé, két ipari park, valamint logisztikai központ letelepedését.  
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Sport: 

Szolnok a sport terén is kiemelkedő jelentőségű városok közé tartozik. Bővelkedik sport-

létesítményekben is, ahol mind hazai, mind világversenyek megrendezésére kerül sor. 

Szolnok a vizek városa, így elsősorban a vízi sportok jelentősége nagy. Itt található a Holt

-Tiszán, a nemzetközi kajak–kenu versenyek megrendezésére alkalmas létesítmény, 

ahonnan számos magyar-, Európa-, világ- és olimpiai bajnok került ki. A Tiszaligetben 

lévő fedett sportcsarnokban szintén sok sportrendezvényt tartanak.  

Kultúra: 

A városban 4 db művelődési ház, 3 db könyvtár, 2 db múzeum (repüléstörténeti is), 1 db levéltár, 1 db szín-

ház és egy művésztelep található. A város előadói csoportjai közé tartozik az Alföldi Olajbányász Fúvószene-

kar, a Bartók Béla Kamarakórus, MÁV-GÉPÉSZET Javító Férfikara, Szolnoki Kodály Kórus és a Szolnoki 

Szimfonikus Zenekar is.  

A városban megrendezésre kerülő rendezvények, melyek messze földön híresek:  

Halkolbász fesztivál (május), Tiszavirág fesztivál (június), ARTJÁRÓ Összművészeti Fesztivál (június-július)  

A kárpát-medence kenyere (augusztus 20.), Szolnok Napja (szeptember 1.), Civil Kavalkád (szeptember),  

Gulyásfesztivál (szeptember), Csokoládéfesztivál (november). 

Látnivalók: 

A város egyik nevezetessége a Tiszavirág híd, amely Közép– Európa leghosszabb gyaloghídja. A Tiszavirág híd 

kerékpárúttal ellátott gyaloghíd Szolnokon, ami a belvárosi Tiszai 

hajósok terét köti össze a Tiszaligeti Termálstrand és Élményfürdő 

főbejáratával 2011.-ben került átadásra hídi vásárral egybekötve. 

Érdemes felkeresni a nemrégiben átadott Söráriumot– Szolnoki 

Sörmúzeum és Sörfőzdét, ahol a hazai sörmúzeum több mint 

1000 négyzetméteren kínál gazdag programot. A RepTár, Szolnok 

város repülőmúzeuma, egyedülálló repüléstörténeti kiállítóhely 

Kelet-Európában. A múzeum több mint 4 500 m2 fedett kiállítóterével, és mintegy 60 000 m2 alapterületével 

már mérete okán is figyelemre tarthat számot. A múzeum több, mint egy nagy repülőgép emlékpark. A vá-

rosban járva érdemes felkeresni a Tabáni Tájházat, a Szolnoki Galériát, a Szigligeti 

Színházat (szilveszteri gálaműsor felvétele), a Tisza Szállót és 

Gyógyfürdőt, a Megyeházát, az Indóházat.  

A városban több egyház képviselet is megtalálható, hiszen Refor-

mátus -, Evangélikus -, Görög katolikus templom is van a megye-

székhelyen. 

Oktatás: 

A városban közel 13.000 diák folytatja tanulmányait, így Szolnok joggal nevezhető igazi 

"iskolavárosnak". Szolnokon jelentős a szakmai oktatás. Az intézményekben évente több száz műszeripari, 

számítástechnikai, vezérléstechnikai, gépipari, építőipari, faipari, egészségügyi, kereskedelmi, közgazdasági 

képesítésű szakembert képeznek ki, magas színvonalon. A városban 13 db általános iskola, 6 db gimnázium, 

7 db szakközépiskola és 2 felsőoktatási intézmény található. 

A város neves lakói: 

A városban élő néhány híres ember Tabák Lajos- szocio-fotográfus, Farkas Bertalan– űrhajós,  

Kanizsai Tivadar– olimpia bajnok vízilabdázó Tarján Imre—fizikus. 

Forrás és további információ ITT található: http://bit.ly/2rCq7zL  

http://bit.ly/2rCq7zL
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A CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat (MKSZ) 
1989-ben egyesületként alakult, Szolnokon, közhasznú szer-
vezetként működik. Az elmúlt 29 évben az egyesület folyama-
tosan fejlődött, egyre többrétű tevékenységet folytatott. 
Újabb és újabb feladatokat vállaltunk fel, míg másokat lead-

tunk. Az Egyesület 2007-től a civil szervezetek segítése felé fordult, ettől az évtől működtette a Jász- Nagy-
kun- Szolnok Megyei Civil Szolgáltató Központot. 2012. 07.01-től folyamatosan egyesületünk nyerte el a  
CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM (CIC) címet, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma adományoz.  

A CIC feladata: több száz megyei civil szervezet folyamatos szakmai és inf-
rastrukturális támogatása. Szolgáltatásaink között szerepel:jogi és közhasznú-
sági tanácsadás, pénzügyi könyvviteli és adózási tanácsadás, pályázati ta-
nácsadás, társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás, forráste-
remtési tanácsadás, számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás,  
magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok erősítése, önkéntesség-
közmunkás koordinátor témakörével kapcsolatos feladatok. Terem és inf-
rastruktúra használatot biztosítunk, rendezvényeket szervezünk, honlapot 
szerkesztünk és havi hírlevelet adunk ki, a civil szervezetek számára ingyenes 
internet és könyvtár használatot biztosítunk. Részt veszünk a CivilTech informatikai adományozó program-
ban. A szolnoki civil szervezetek önkormányzattal való együttműködésének legfőbb szerve a CIC–ben műkö-
dő Civil Tanács. Közvetítjük az Önkormányzat és civil szervezetek közötti párbeszédet a város kerekasztalai 
és Civil Tanácsa segítségével. Az önkormányzati bizottságokba a Civil Kerekasztalok jelölhetnek delegálta-
kat.  

Egyesületünk működteti Szolnokon az Önkéntes Centrumot, mely 2013. 02.01
-től Önkéntes Központként funkcionál. Az Önkéntes Centrum munkáját dr. 
Adorján Ildikó-díjjal jutalmazta Szolnok Város Polgármesteri Hivatala 2013-
ban. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a közért való aktív cselekvés és az önkéntes 
szerepvállalás általánosan elfogadott érdekké váljon. Az Önkéntes Központ 
feladata: Segítse az önkénteseket igényeiknek megfelelő tevékenységet, ill. 
szervezetet találni. Szolgáltatásaink: Közvetítés: önkéntesek regisztrációja, 
közvetítése a fogadószervezetekhez, foglalkoztatás-helyettesítő (FHT) támo-
gatásban részesülők számára fogadószervezet keresése és önkéntes tevékeny-

ség biztosítása. Szolnok Város FHT rendszere példaértékű az országban. Felkészítés: az önkéntes munkavég-
zéshez és önkéntesek fogadásához tréningek szervezése, információ nyújtás, tanácsadás keretében. Egyéb: 
A Neumann János Egyetemmel kötött megállapodásunk értelmében a hallgatók a szabadon választott tár-
gyak helyett önkéntes tevékenységgel is szerezhetnek kreditet. A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Köz-
ponti Nyilvántartó Parancsnoksággal való együttműködésünk célja: Önkéntes Tartalékos Rendszer feltölté-
sének elősegítése, a Magyar Honvédség népszerűsítése, a honvédelemre történő nevelés, valamint a civil 
társadalom és a Magyar Honvédség kapcsolatának erősítése. 

Együttműködünk az Magyar Nemzeti Bank kihelyezett Jász-Nagykun-Szolnok Megye szakértőjével a 
MERKATING N Kft-vel, mint Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Tanácsadói Irodával. Egyesületünk Szolnok Város-
nak szociális-, és társadalmi felzárkózási programokban kiemelt partnere. Kapcsolati körében végzett civil 
hálózatfejlesztési tevékenysége számos alapszolgáltatás ellátására alkalmas-
sá tett Bennünket. 3 szegregátumban tevékenykedünk: a Széchenyi Város-
rész. Tanodát működtetünk, Katona József utca :  Telep 4 programban a város 
konzorciumi partnerei vagyunk, Déli Városrészben : az Újvárosi Fejlesztési Iro-
dát működtetjük. 

Egyesületünk a Magyar Élelmiszerbank Egyesület helyi partnerszervezete, 
mely 2017 évben több mint 60.000 kg élelmiszert osztott szét Szolnok rászoru-
ló családjai részére. Köszönjük a TESCO-GLOBAL Zrt.,  
Auchan Magyarország Kft., KFC (AmRest Kft.) szolnoki munkatársainak mun-
káját, a CIB BANK szolnoki fiók munkatársai által végzett önkéntes munkát az akcióink során, Szolnok Városi 
Önkormányzat segítségét, nem utolsó sorban pedig az élelmiszerbank csapatának és önkénteseinek áldoza-
tos munkáját.  

CONTACT MENTÁLHIGIÉNÉS KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLAT 
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Számos szolnoki vállalkozás is segíti akcióinkat, külön köszönet támogatóinknak: Hotel Tisza Étterem és 
Komelono Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-Bottyánné Áginak.  

2010. évtől működtetjük a Széchenyi Tanodát Szolnokon a Széchenyi Város-
részben. A Tanoda az iskolai utáni időszakban kínál olyan lehetőségeket a cél-
csoport számára, amellyel hozzájárul a tanulók iskolai eredményességéhez, a 
végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez a családok számára pedig 
számos szabadidős programot kínálunk. Programunk célja: a pedagógia esz-
közrendszerével hozzájáruljunk a társadalmi leszakadás megakadályozásához 
és a társadalmi integrációhoz. A tanoda feltételrendszerével olyan helyzetet 
teremt, mely érvényesíti az igazságosság és szolidaritás értékeit, valamint fó-
kuszba helyezi az egyenlő bánásmód és a méltányosság alapelveit.  

Egyesületünk 21 külhoni szervezettel dolgozik együtt. Idén már V. alkalommal 
kerül megrendezésre a Kárpát-medencei Civil Konferencia az EMMI, és a Mi-
niszterelnökség, a külhoni és európai civil szervezetek részvételével. 

Évente megrendezzük a Civil Kavalkádot, a résztvevők és kiállítók bemutatják 
szervezetük tevékenységét a város ill. a megye lakosságának, ismerkedhetnek 
egymás munkájával. Az elmúlt évekhez hasonlóan hatalmas a túljelentkezés a 
részt vevők között, ebben az évben már gyümölcsöző együttműködéseinknek 
köszönhetően külhoni szervezeteket is köszönthetünk a civilek legnagyobb 
ünnepén.  

Egyesületünk szervezésében kerül megrendezésre Szolnokon a Civil Piknik, és a Civilek Éjszakája. Szakmai 
rendezvényeink között szerepelnek a JNSZ Megyei Civil Szervezetek Konferenciái, „Tegyünk együtt az ön-
kéntességért”. Kiemelten jó kapcsolatot ápolunk a JNSZM-i Kormányhivatallal és Szolnok Megyei Jogú  
Várossal, számos megyei várossal, JNSZM Önkormányzattal egyaránt. Rendezvényeinkről az Új Néplap, a 
Szolnok Televízió, a kormány.hu, az Aktív Rádió, az Amadeus Rádió, az Irányár, a Szolnoki Napló, valamint a 
„Civil Forrás” című hírlevelünk, rendszeresen tudósítanak. 
 
Képek az egyesületünk életéből: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fotó és szöveg: dr. Molnár Beáta, elnök 

 
 
 

    CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat      
Cím: 5000 Szolnok, Baross út 56. 

Telefon: +36 (56) 221-882 
E-mail: info@contactmksz.hu ,Honlap: http://www.contactmksz.hu/kezdolap 

mailto:info@contactmksz.hu
http://www.contactmksz.hu/kezdolap
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Erdélyről röviden 

Erdély  (románul Transilvania) földrajzi-történeti-politikai alakulat  

Közép-Európában, a Kárpát-medence keleti részén, a mai  

Románia területén. Ma már csak történelmi hagyományai és sajátos kultúrája 

miatt tekinthető önállónak. A jelenkori Erdély 16 megyére, a történelmi Erdély 9 megyére oszlik.  

Kultúra: 

A nemzetiségi és felekezeti megoszlás adataiból egyértelműen látszik, hogy a jelenkori 

Erdély egy sokszínű, multikulturális régiója Európának. Ez nem is csoda, hiszen itt talál-

koznak a közép-európai és a balkáni hatások, vallásilag pedig a katolikus, protestáns és 

ortodox kereszténység választóvonalában fekszik. A történelmi és jelenkori Erdély leg-

jelentősebb kulturális központja Kolozsvár, a lakosság 15 %-a magyar. Többek között 

Mátyás király szülővárosaként is ismert. A 19. században létrejött Erdélyi Múzeum-

Egyesület (EME) erdélyi tudományos akadémiaként működött. 1874-ben adta ki az 

első saját tudományos folyóiratát Erdélyi Múzeum néven, aminek szerkesztője volt Brassai Sámuel is. A szá-

szok önálló kulturális intézményekkel rendelkeztek, melyek egy része, így a Brukenthal könyvtár is, 

Szebenben működött.  

Kolozsvár kultúrája: 

Kolozsvár  (románul Cluj-Napoca) Erdély történelmi központja és leg-

jelentősebb városa. A 2011-es népszámlálási adatok szerint 

Bukarest után Románia második legnépesebb városa. Az egykori Kolozs vármegye, ma 

Kolozs megye székhelye. 

Az Európai Unió 96. legnépesebb városa. Két színházával, két operájával, tizenegy felső-

fokú oktatási intézményével és számos középiskolájával az ország fontos kulturális köz-

pontja. Egyike volt annak a hét erődített városnak, amelyekről Erdély német nevét (Siebenbürgen) kapta. 

Híres ezen kívül Mátyás király és Bocskai István fejedelem szülővárosaként, illetve az unitárius vallás bölcső-

jeként. Számos műemléke közül a legnevezetesebbek a Szent Mihály-templom, előtte Fadrusz János Mátyás 

szobrával, a Farkas utcai református templom, illetve a Bánffy-palota. 

Kolozsvári látnivalók: 

Egykor a városon kívül esett a Kálvária-domb és a Fellegvár, ezek ma már a város belte-

rületének számítanak, ugyancsak sok látogatót vonzva. A Kis-Szamos melletti dombon 

magasodó erőd Giovanni Visconti tervei alapján épült 1713-1723 között, eredetileg csá-

szári katonai erődítményként. Szintén a város központjában, a Kis-Szamos partján talál-

juk a 13 hektáros, kolozsvári Sétateret. A park több százéves gesztenyefái között jól esik 

egy kicsit megpihenni. A sétatéri kaszinó épületét egy 2007-ben aláírt szerződés szerint 

nemsokára a városi Filharmónia számára fogják átalakítani.  

Városfelfedező túránk során érdemes felkeresni az Avram Janku teret is, ahol az Operaház mellett, számos 

gyönyörű középület található. Utunkat, hol máshol, ha nem a híres Házsongárdi temetőben fejezhetnénk be, 

ahol az erdélyi szellemi és művészi élet legnagyobbjai nyugszanak.  

 

Forrás és további információ ITT található: http://bit.ly/2tNWPyK; 

https://bit.ly/2rRpmXR; https://bit.ly/2MU2q3L       

http://bit.ly/2tNWPyK
https://bit.ly/2rRpmXR
https://bit.ly/2MU2q3L


 

9 

Operettissimo Együttes 

Az Operettissimo együttes nóta, operett, musical és revü műfaj-

ból összeállított programokkal lép színpadra. Az együttes tagjai a 

Kolozsvári Magyar Opera művészei, önéletrajzuk számos alakítást 

és díjat tartalmaz. Az együttes több erdélyi és magyarországi tele-

püléseken szerepelt, fesztiválokon, ünnepségeken, megemléke-

zéseken lépett színpadra. Az Operettissimo nemrég ünnepelte a 

századik előadását és lemezük jelent meg, amely a szolnoki elő-

adás után megvásárolható. 

Az Operettissimo együttes művészei: Kolcsár Katalin, Plesa Róbert, Rigmányi István, Kolcsár Péter, Gyenge 

Zoltán Péter, Deák Albert, Fülöp-Gergely Tímea, Székely Zselyke, Veres Noémi, Jakab Melinda – koreográfus, 

Kondrát Csaba – hangmérnök. 

A tagokról: 

Kolcsár Katalin: 

1982. november 15-én született 

Oravicabányán. 2001-2006 között a 

kolozsvári Gheorghe Dima Zeneaka-

démia ének szakos hallgatója 

Ramona Eremia osztályában, majd 

ugyanitt folytatja mesteri tanulmá-

nyait dr. Elena Andrieș osztályvezető irányításával. 

Plesa Róbert: 

A kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti 

Líceum diákja 2000-2004 között, 

majd a BBTE Közgazdasági és Gazda-

ságtudományi Kar Marketing szakán 

folytatja tanulmányait. 2009-től 

ugyanitt doktorandusz, Erdély kulturális intézményei-

nek marketingje témakörben. 2004-től a Kolozsvári 

Magyar Opera énekese, 2008-tól az Operettissimo 

együttes alapítója és vezetője.  

Rigmányi István: 

1985. január 23-án született Beszter-

cén. A Kolozsvári Református Kollégi-

um diákjaként érettségizett 2003-

ban, ezt követően a Gheorghe Dima 

Zeneakadémia ének szakának hallga-

tója, ahol tanulmányait 2008-ban 

fejezi be. 2003-tól a Kolozsvári Magyar Opera éneke-

se.  

 

 

 

Kolcsár Péter: 

1983. augusztus 28-án született Ko-

lozsváron. 1990-2002 között a ko-

lozsvári Sigismund Toduţă Zenelíce-

um diákja. A Gheorghe Dima Zene-

akadémia zongora szakán tanult to-

vább, 2009-től ugyanitt folytatja mesteri tanulmánya-

it. Koncertezett Franciaországban, Magyarországon, 

Bécsben, Berlinben, Kanadában. Az országhatárokon 

belül is számos alkalommal lépett fel, így Kolozsvá-

ron, Csíkszeredában, Marosvásárhelyen, Bukarest-

ben.  

Gyenge Zoltán Balázs: 

1987. július 21-én született Beszter-

cén. 1994-2006 között a kolozsvári 

Sigimund Toduță Zenelíceum hegedű 

szakos diákja, majd 2006-2011 között 

a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneaka-

démia hegedű szakos hallgatója. 2005-től a kolozsvári 

Szent Cecília zenekar állandó hegedűse. 2008-ban a 

marosvásárhelyi Filharmónia hegedűse, majd 2009-

től a kolozsvári Transilvania Filharmónia közreműkö-

dő munkatársa. 

Koncertezett: Münchenben, Lemgoban, Bayreuthban 

(Németország), Belfortban (Franciaország) illetve Ro-

mánia több településén. 2013-tól az Operettissimo 

együttes hegedűse. 

 

Forrás és további információ ITT található: 

http://operettissimo.ro 

http://operettissimo.ro
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HÍD – SZEBENI MAGYAROK EGYESÜLETE 

Az Egyesület 2004-ben alakult meg Guttman Márta, 

Bándi István, Márton András, Fám Erika és Serfőző Tün-

de és Levente kezdeményezésével, majd 2005-ben  

került bejegyzésre a hivatalos nyilvántartásba. Elnöke 

Serfőző Levente, tiszteletbeli elnöke Guttmann Sza-

bolcs, irodavezetője 2005-2013 között Takács Gyöngyi, 

jelenleg Márton Ildikó. Az Egyesület célja a magyar 

közösség érdekének meghatározása, képviselete és 

előmozdítása, a magyar közösség tartós fejlődése, azon 

településeken, ahol tevékenységét végzi. Székhelye Nagyszebenben van, bejegyzési címe: Anina utca 6. szám, vi-

szont tevékenységét a Kulturális Központban fejti ki, jelenleg a Sörház utca 2. szám alatti ingatlanban a Nagysze-

beni Református Egyházközség jóvoltából. Itt könyvtárat működtet.  

A HÍD – Szebeni Magyarok Egyesületének Központja szervezi a térség legjellegzetesebb magyar eseményeit, több 

hagyományőrző rendezvényt és olyan programokat, amelyek keretében aktív időtöltést biztosít a magyar közös-

ség számára. Ilyenek például a Magyar Filmnapok, a Hungarikum Napok, a Kós Károly, illetve Borsos Miklós kon-

ferenciák, vagy az Ars Hungarica Magyar Kulturális Fesztivál. Ilyen rendezvények keretében helyeztünk el emlék-

táblát Borsos Miklós emlékére, de Kós Károly Nagyszebenben eltöltött éveit is emléktábla őrzi. 2007-ben emlék-

művet avattunk a Petőfi Sándor parkban, ahol minden március 15-én a nagyszebeni magyar intézmények képvise-

lői, valamint az iskolások megemlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről.  

Serfőző Levente kiváló érzékkel fedezi fel és hívja városunkba a magyar és az egyetemes kultúra képviselőit, így 

élőben láthattuk városunkban Sebestyén Mártát, Ghymes Együttest, István a király rockoperát, a Magyar Állami 

Népi Együttest, Tamás Gábort, a 3+2 Együttest, Zsédát, a Magyar Filharmonikusok Zenekarát, Birinyi Józsefet, 

Bács Ferencet, Koós Évát, Bródy Jánost és még sokan másokat. 

  

2013. március 14-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója alkalmából Serfőző Leventének, 

a Nagyszebeni Magyar Kulturális Központ igazgatójának a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adomá-

nyozta a Magyar Köztársaság elnöke, Dr. Áder János.  

"Dr. Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke 

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozza  

a nagyszebeni magyarság kulturális életének megszervezésében játszott tevőleges szerepe, a dél-erdélyi szór-

vány magyarság gondozásában, kulturális identitás-erősítésében végzett munkássága elismeréseként Serfőző Le-

vente, a Nagyszebeni Magyar Kulturális Központ igazgatója részére. Oroszlánrészt vállal az évente megrendezésre 

kerülő Ars Hungarica és a Hungaricum napok megszervezésében, hozzájárulva ezáltal a Nagyszebenben és annak 

környékén élő magyar közösség megmaradásában.” 

 

Serfőző Levente, elnök 
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GROUPAMA BIZTOSÍTÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK  

MEGYEI ÜGYFELEK SZOLGÁLATÁBAN  

2018 a Grouapma Biztosító számára nagyon jelentős év, hiszen 30 éves jubi-
leumát ünnepli. A Groupama 30 éve van ügyfelei mellett, és segít megőrizni 
mindazt, ami értékes számukra.  
A Szolnoki Üzleti Igazgatósághoz tartozó megyeszékhelyi ügyfélszolgálati 
iroda már több mint húsz éve van jelen Szolnok város életében. A biztosító-
társaság minden törekvését az ügyfeleik igényeinek való minél magasabb 
szintű megfelelés irányítja, hiszen a legnagyobb érték az ügyfeleik bizalma  
 
MAGAS KÉPZETTSÉGŰ SZAKEMBERGÁRDA  
A Groupama Biztosító kompozit biztosítóként teljes körű biztosítási szolgál-
tatásokkal áll lakossági és vállalati ügyfelei rendelkezésére az élet- és a nem
-életbiztosítási területen egyaránt. Ehhez a biztosítási szakma minden terü-
letén mintegy 700 fős központi szakembergárda áll rendelkezésre, mely 
szakértelmével és a Groupama nemzetközi szaktudásával garantálja a leg-
korszerűbb szolgáltatásokat. 

 
TELJES KÖRŰ TERMÉKKÍNÁLAT MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA 
 Élet-, és nyugdíjbiztosítások 
 Befektetési és megtakarítási életbiztosítások 
 Munkanélküliségi biztosítások, hitellel kombinált biztosítások 
 Lakás- és társasház-biztosítások 
 Gépjármű-biztosítások: casco és KGFB 
 Bankkártyához kapcsolódó biztosítások 
 Utasbiztosítások 

 
TESTRESZABOTT MEGOLDÁSOK VÁLLALKOZÁSOK 
RÉSZÉRE 
 Vagyonbiztosítások 
 Általános és szakmai felelősségbiztosítások 
 Egyedi nagyvállalati és intézményi konst-

rukciók 
 Élet- és balesetbiztosítások vezetőknek 
 Csoportos élet-, baleset- és  

egészségbiztosítások 
 Gépjármű-biztosítások, flotta megoldások 
 Üzleti utasbiztosítások 
 Befektetéssel és hitellel kombinált megol-

dások 
 Nemzetközi szállítmánybiztosítások 
 Társasház-biztosítások 
 Mezőgazdasági biztosítások 
 
 
ELÉRHETŐSÉGÜNK 
Groupama Biztosító –  
Szolnoki Üzleti Igazgatóság 
Cím: 5000 Szolnok, Magyar út 4. 
Telefon:   +36 56 420 540 
Nyitva tartási idő: 
hétfő-csütörtök:  8:00-16:30 
péntek:   8:00-16:00 
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„Árnyak Szövetsége” Középkori Kulturális Hagyományőrző Egyesület 

Az „Árnyak Szövetsége” Középkori Kulturális Hagyományőrző Egyesü-

let 2006-ban alakult Árnyak Szövetsége Harcművészei Iskola Közhasz-

nú Egyesület (röviden Árnyak Szövetsége) néven. Társaságunk 2002. 

óta létezik, kezdetben az azóta sajnos megszűnt „GLADIUS” Történelmi 

Hagyományőrző Egyesület berkein belül Antik Harcművészetek Iskolá-

ja néven tevékenykedtünk, ahol egyszer gladiátorokként, máskor mint 

barbárok mutattuk be harci tudásunkat. Azt a harci tudást, melyet kez-

dettől fogva oktattunk is, számos ifjabb és idősebb harcost kinevelve. 

2006-ban hoztuk létre saját egyesületünket, melyben – folytatva a 

megkezdett utat – továbbra is a minőségi oktatás, az ismeretek alapos 

és mélyre ható bővítése a legfőbb cél. Túl azon, hogy eközben remekül 

szórakozunk is. 

 Az „Árnyak Szövetsége” Középkori Kulturális Hagyományőrző Egyesület célja a római kori és a X – XIV. 

századi, ezen belül is leginkább a keresztes háborúk korának harci és kulturális hagyományainak feleleveníté-

se, bemutatása és tanítása. Ennek érdekében bemutatókat szervezünk, rendhagyó történelemórákat tar-

tunk, és rendszeres harcművészeti oktatást folytatunk. Ez utóbbin a különböző fegyverek helyes és célszerű 

használatának tanítása mellett kiemelt gondot fordítunk a növendékek testi és szellemi képzésére, lelki fejlő-

désére. Mindezt oly módon, hogy ne nagyon távolodjunk el a történelmi alapoktól. 

 Egyesületünk 12 éves fennállása során számos helyen megfordultunk már, mindenhol legjobb tudá-

sunk szerint bemutatva a történelem eme néhány szegmensét. Jártunk az Ópusztaszeri Történeti Emlékpark-

ban, Sümegen és Siklóson, Boldogkőváralján és Vámosatyán – hogy csak néhány fontosabbat említsünk. De 

rendszeresen szerepeltünk helyi és környékbeli rendezvényeken, tartottunk rendhagyó történelemórát szol-

noki és a környező települési iskolákban. 2008-ban és 2009-ben megrendeztük a „Castra Hungarica – Közép-

kori Fesztivál és Vásár” elnevezésű programunkat. Célunk az volt, hogy a leginkább Ausztriában és Németor-

szágban elterjedt középkori és fantasy találkozókat (mint pl. a német Spectaculum) Magyarországon is meg-

honosítsuk, ám még a kellő mértékű reklámozás ellenére is sajnos elég nagyfokú érdektelenségbe ütköztünk. 

2012-től személyes okok miatt kicsit szünetelt az egyesület tevékenysége, de 2015. óta újra teljes erővel dol-

gozunk. 2016-ban életre hívtuk „Sub Arborum – A fák alatt” nevű rendezvényünket, mely a történelem és a 

fantasy hagyományait igyekszik egyetlen programban megjeleníteni. Ezzel párhuzamosan már harmadik éve 

hirdetjük meg elsősorban fiatal amatőr művészeknek FantasyArt rajzpályázatunkat, ahol a legjobb alkotások-

ból kiállítást is rendezünk a Verseghy Ferenc Könyvtárban; valamint tavaly ősztől havi rendszerességgel itt 

tartjuk Fantasy Körünket is. Nem titkolt szándékunk ugyanis, hogy az immár egy évszázados múlttal rendel-

kező, s a történelemhez ezer meg ezer szállal kapcsolódó fantasyt is beemeljük a történelmi kulturális hagyo-

mányőrzés világába, úgy a harc, mint egyéb művészeti ágak terén. Legújabb projektünk pedig egy rövid, több 

epizódból álló fantasy játékfilm készítése. 

 

 

Tisztelettel: Sasvári István elnök 

 

 

Információ: +36 30 / 863-6575 ;  arnyakszovetsege@citromail.hu ; 

www.facebook.com/SocietatisUmbrarum 

mailto:arnyakszovetsege@citromail.hu%20;
http://www.facebook.com/SocietatisUmbrarum
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„Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek” Alapítvány 

Az „Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek” Alapítvány 

2003. december 18-án jött létre. Alapvető célunk a hátrá-

nyos helyzetű emberek élethelyzetének javítása, esély-

egyenlőségének biztosítása. 

2014. február 13-től jogerős végzéssel az „OÁZIS” alapítvány az értelmi fogyatékos fiatalokért és az „Esélyt a hát-

rányos helyzetű embereknek” Alapítvány egyesült. Az „OÁZIS” Alapítvány jogutódaként feladataink kibővültek: 

 az iskolából kikerülő értelmi fogyatékos fiatalok életkezdésének megsegítése, közösségbe való beilleszke-

désének elősegítése,  

 az egyén és a társadalom számára egyaránt hasznos munkavégzési lehetőségek megszervezése és működ-

tetése.  

 a foglalkoztatási lehetőségek bővítése mellett a fiatalok testi és szellemi képességeinek szinten tartása a 

művészet, a sport és az élet egyéb területein. 

 

Céljaink megvalósításának érdekében a következő tevékenységeket vállaljuk fel: 

  a fogyatékos gyermekek és fiatalok rehabilitációs, habilitációs célú ellátásá-

ban, képzésében, nevelésében és oktatásában, továbbá foglalkoztatásában való 

szerepvállalás, 

  a megváltozott munkaképességű fiatalok és felnőttek beilleszkedésének 

segítéséért reintegrációs,  kommunikációs tréningek szervezése, 

 magán munkaerő-közvetítési tevékenység 

 a hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek részére esélyegyenlőséget segítő 

programok szervezése, 

 fogyatékkal élő, időskorú személyek gondozásának, ápolásának elősegíté-

se, 

  fogyatékkal élők részére támogató szolgáltatás nyújtása, 

  hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magán-

munkaközvetítési rendszer és gyakorlat megvalósítása elsősorban megváltozott munkaképességű, hátrá-

nyos helyzetű embereknek, 

  frissítő masszázs szolgáltatás,alapítványunk székhelye rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal 

rendelkezik 2007. szeptember óta, ennek megfelelően megváltozott munkaképességű dolgozókat foglal-

koztatunk  

Célcsoportunk súlyosan fogyatékos tagjai érdekében 2004. évtől támogató szolgálatot működtetünk a Szolnoki, a 

Törökszentmiklósi és a Tiszafüredi kistérség 17 településén. Támogató Szolgálatunk célja az egyedül, vagy család-

ban élő, önmaguk ellátására részben, vagy teljes egészében képtelen mozgás-, látás-, hallás-, beszéd-, értelmi-, 

halmozottan fogyatékos, autista emberek segítése. Mindez személyi segítés, speciális szállító szolgálat, informá-

ciónyújtás, tanácsadás, sorstársi tanácsadás formában valósul meg. 

           Szabó Jánosné, kuratóriumi elnök 

5 0 0 0  S z o l n o k ,  T ő r  u t c a  3 .  

Akkreditációs lajstromszám: 0180-00 Magán munkaközvetítés: 7395-6/2008-5600 

 
Tel: 06-56/514-141 Tel/Fax: 06-56/514-071   ehhea.szolnok@gmail.com 

mailto:ehhea.szolnok@gmail.com


 

14 

„Rák Ellen-, Együtt, Egymásért” Jász -Nagykun Szolnok Megyei Egyesület 

Egyesületünk 1989-óta működik Jász- Nagykun-Szolnok Megyében, melynek fő feladata rákbetegségben 

érintett személyek, családok segítse, támogatása, összefogása. Egyesületünk jelenleg közel 100 jegyzett fővel 

rendelkezik. Egyesületünk a megye lakosait is segíti, azáltal, hogy munkanapon napi 4 órában működő iro-

dánkat Szolnokon, a Szántó körút 9. földszint 3.-ban, személyesen, levélben vagy telefonon (56-413-066) fel 

tudják keresni.  

Egyesületünk szervezői és kommunikációs munkáját segíti, hogy Szolnok város központjában irodát tudunk 

működtetni, mely lehetőséget biztosít, hogy minden érdeklődő számára személyesen, telefonon vagy levele-

zés útján elérhetők legyünk. 

A betegek érdekében klubokat működtetünk. A megyében jelenleg több klubunk működik. A klub- összejö-

veteleink havi rendszerességgel történnek, ezek szerevezésében segítünk. A klubok vezetését önzetlen mun-

kában betegtarásakat segítő személyek végzik. 

Egyesületünk a Szolnokon működő Szigligeti Színház előadásaira 2005-óta rendszeresen bérletet vásárol. Az 

előadásokat a színház iránt érdeklődő tagjaink ezekkel a bérletekkel ingyenesen látogathatják. A műsorral 

kapcsolatban klubvezetőink felé értesítéssel vagyunk. Tagjainknak közös nyaralást szerveztünk Alsóőrsre és 

Bakonyszücsre. A szerevező munka egyesület berkein belül történt. A klubösszejövetelekről és nagyobb ren-

dezvényekről, orvosi előadásokról, szűrővizsgálatokról értesítettük tagságunkat. Az ágyhoz kötött betegeket 

meglátogatjuk, a kezelésekre járó tagok életét érdeklődéssel, aggódással figyeltük. 

Bizonyos rákbetegeknek szánt adományok átvételében és átadásában segítettünk egyesületi és klub szinten 

tagságunknak. A betegek érdekében Béres csepp adományt Budapesten a Béres Rt-től a „Rák ellen-, az em-

berért a holnapért” Társadalmi Alapítványtól és Rákbetegek Országos Szövetségétől, ezeket átvettük, majd 

az érintett tagokhoz eljuttattuk. A rákbetegek érdekében forgalmazott néhány gyógyászati segédeszközt tud-

tunk beszerezni. Ezeket a termékeket az érdeklődőknek meg tudjuk mutatni, használatukról, kezeléséről sze-

mélyes elbeszélgetés során felvilágosítjuk. 

2010 októberében Egyesületünktől többen is részt vettek a Magyar Rákellen Liga önkéntes képzésen. A kép-

zésen klubvezető, egyesületi vezetőségi tag és beteglátogatásban egyébként is jeleskedő tagok vettek részt. 

2010. december 14-én és 2012. február 4-én egyesületünk Egészség Fórumot tartott. Meghívtuk egyesületi 

tagjainkon kívül Szolnok város vezetőit, a rákbetegek érdekében működő országos szervezetek vezetőit, elő-

adókat az onkológiai szakma elismert országos és megyei szakemberei közül hívtunk. A rendezvényünkre 

meghívást kaptak: rákbetegek érdekében megyénkben működő klubok vezetői és Szolnokon működő civil 

szervezet vezetői, illetve minden olyan személy, aki valamilyen módon egyesületünk működését támogatta 

az elmúlt években. Meghívtuk rendezvényünkre a helyi média embereit is. Fórumzáró részében az egyesüle-

tünk legrégebbi tagjait és klubvezetőinket megajándékoztuk, illetve a rendezvényen megjelent személyeket 

megvendégeltük. Rákbetegek Világnapján 2011. február 4-én Szolnok városában egyesületünk által hagyo-

mányteremtő szándékkal szervezett a szolnoki új gyalogos hídon tartott csendes sétával összekötött megem-

lékezés, melyre meghívtuk az egyesületünk tagságán kívül városunk vezetőit, a rákbetegek érdekében műkö-

dő országos szervezetek vezetőit, környékbeli klubok képviselőit, városunk lakóit és minden olyan személyt, 

aki valamilyen módon segítette egyesületünk eddigi működését. A hídsétát minden évben megtartjuk. 

 

     Furcsa Józsefné, elnök 
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ALBATROSZ Életmód és Sportegyesület 

MOZGÁSSAL A HATÉKONYABB, MINŐSÉGIBB ÉLETÉRT! 

Az Albatrosz Életmód és Sportegyesület működése Szolnokon és a környező 

településeken több mint két évtizedes szakmai múltra tekinthet vissza Leskó Anna vezető edző és elnök irá-

nyításával. Sportoktatói, mozgásra, egészségre és természetszeretetre nevelő tevékenységünk, ősi hagyo-

mányaink, tudásunk újra felfedezése több generációt, sokszor teljes családokat is, egyesületünkbe vonz.  

Fő tevékenységünk két olyan sportág, a kyokushin karate és a MediBall megismertetése és megszeretteté-

se, melyeknek különlegessége, hogy szabadidős mozgásformaként és versenysportként is űzhető és bármely 

korosztály részére nyújt mozgás lehetőséget. Mindkét távol-keleti eredetű sport esetén, a harcművészeten 

és a thai chi mozgásra épülő labdajátékon, a MediBallon keresztül, célunk:  

 élményt nyújtó oktatással a rendszeres, egészséges testmozgás beépüljön a hétköznapi életbe 

helyes testtartás és testtudat kialakítása 

 stressz megelőzése, ill. hatékony kezelése a mindennapokban 

 a figyelem, a koncentráció javítása a mozgáson keresztül,  

 tanulási képességek és a hatékonyság fejlesztése a jobb és bal agyfélteke összehangolásával,  

 a jobb agyfélteke használatával a kreativitás és a kreatív finom koordináció kibontása  

 helyes információkra építve a mozgásszervek és a teljes test  

  egészséges működésének megtartása ill. javítása, regenerálása 

 a testi, szellemi és érzelmi intelligencia együttes fejlesztése, kibontása 

 fiatalok, felnőttek és szép korúak részére is a szabadidő tartalmas, 

  értelmes, élménydús eltöltésének biztosítása. 

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZTASD MEG A MOZGÁSOD ÉS MEGVÁLTOZIK AZ ÉLETED! 

 

 

EDZÉS LEHETŐSÉGEK, ELÉRHETŐSÉGEK: 

SZOLNOK:          Mediball és Kyokushin Karate      LESKÓ ANNA                 30/265-1282 vagy 30/446-8014 

SZOLNOK:          MediBall                                           IGNÁCZ ARNOLD         30/694-3372 

JÁSZLADÁNY:   Kyokushin Karate                           KISS GÁBOR                   30/997-5086 

BESENYSZÖG:   Kyokushin Karate                           DÁNYÁDI ATTILA        30/959-2797 

NAGYKÖRŰ:      MediBall                                           MÉSZÁROS ANDREA   70/369-1168 

TÖKÖL:               Kyokushin Karate                            KOVÁCS PÉTER           30/914-0868 

GYŐR:                  MediBall                                           LESKÓ ANNA                 30/265-1282 vagy 30/446-8014 
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AURIGA Életmód, Rekreációs és Tömegsport Egyesület /AURIGA ÉRTE  

Az AURIGA Életmód, Rekreációs és Tömegsport  

Egyesület /AURIGA ÉRTE/ 2014. évben  

értékeit megtartva megújult. 

Mottónk: "A kreatív ember nemcsak új dolgokat hoz 

létre, hanem egyben új, szakadatlanul megújuló és  

gazdagodó személyiségeket és közösségeket."  

(Hankiss Elemér) 

Az egyesület tevékenységében meghatározó a szabad-

idősport. A egyesület célja a sport, azon belül is a sza-

badidősportok tömeges elterjedésének elősegítése, 

tömegsport, szabadidősport versenyek, programok, 

rendezvények szervezése és lebonyolítása. A egyesület 

céljai elérése érdekében részt kíván venni a magyaror-

szági szabadidő-sportélet tevékenységében és a szerve-

zésében. Aktívan támogatja az egészséges életmódot, 

tagjai a sport tisztaságának megőrzésére vállalkoznak. 

Az egyesület egyéb céljai: a tagjainak illetve a rendez-

vényein résztvevők szabadidejét kitöltő, szórakoztató, 

kulturális, egészségügyi, oktatási, ismeretterjesztő, kör-

nyezet- és természetvédelmi, hagyományőrző rendez-

vények, események, tevékenységek stb lebonyolítása, 

támogatása, aktív részvételre ösztönzése illetve a sza-

badidő tömegsporttal, szabadidősporttal történő aktív 

eltöltése. Az egyesület biztosítja, hogy közhasznú szol-

gáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. 

Az AURIGA Életmód, Rekreációs és Tömegsport Egyesü-

let által végzendő közhasznú tevékenység: 

 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító

-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 

 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, isme-

retterjesztés, kulturális tevékenység, 

 természetvédelem, állatvédelem, környezetvéde-

lem,   

 gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági 

érdekképviselet, 

 sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogvi-

szony keretében megbízás alapján folytatott 

sporttevékenység kivételével, 

 közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkén-

tes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás isme-

reteinek terjesztése 

Rendszeres programjaink között a futást és kerékpáro-

zást népszerűsítő rendezvényeink játszanak vezető sze-

repet. Hagyományteremtő célzattal, feladatunknak tart-

juk a közösségi kapcsolatokon alapuló csoportjátékok 

elterjesztését. Így Szolnokon elsőként nálunk lehet 

petanq játékra benevezni. 

Hatodik éve rendszeres mozgásra és a "mozgás örömét" 

átélni hívjuk a családokat az AURIGA Erdei Futóverseny 

sorozatunkra, amelyet az Ejtőernyősök Szolnoki Szerve-

zetével közösen rendezünk. 

Szeretettel várunk minden mozgásra, egészséges élet-

módra, vidám közösségi életre vágyó érdeklődőt egye-

sületünkbe tagságnak, rendezvényeinkre aktív résztve-

vőnek vagy önkéntes segítőnek. 

Honlap cím: http://aurigassk.5mp.eu 

E-mail cím: aurigaerte2018@gmail.com 

személyes kapcsolattartó: Szabovik Zoltán István,  

Telefon: 06-30-8155725, Adószámunk:18829527-1-16 

Karaván Egyesület  

A Karaván Egyesület szolnoki székhelyű társadalmi szervezet. Elnöke Sági-

Három Anikó. Az egyesület célja, hogy szervezze és elősegítse az emberek sza-

badidejének hasznos eltöltését különböző programok, rendezvények és foglal-

kozások szervezésével, valamint a kultúra, a 

mozgás, a sport, a tánc és a természet vé-

delmének népszerűsítését szolgálja. Ennek 

érdekében Szolnokon és környékén táncfog-

lalkozások, fellépések, programok, tánces-

tek és táncpartik kerülnek szervezésre. Az érdeklődők rendszeres hastánc tan-

folyamokon vehetnek részt, a tánccsoporttal hastánc, hawaii tánc fellépéseket 

vállalnak. Színvonalas, látványos, vidám műsorukkal rendszeres fellépői Szol-

nok és a környező városok, települések kulturális eseményeinek, rendezvényeinek. Kiegészítő tevékenységként 

főleg gyerekek részére arc-, és csillámfestés szolgáltatást nyújtanak. Az egyesület elérhetőségei:  

TEL.: +36/20-319-1942, e-mail: haromani@freemail.hu. 

http://aurigassk.5mp.eu
mailto:aurigaerte2018@gmail.com
mailto:haromani@freemail.hu
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Ádám Jenő Zeneiskola 

Az Ádám Jenő Zeneiskolát 1991-ben Vajna Katalin zenepedagógus, Csokonai- alkotói díjas 

karnagy alapította.2006-tól az intézmény fenntartója az „Összhang” Művészeti, Tehetséggon-

dozó, Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. 

Növendékeink évek óta rendszeresen fellépnek Szolnokon és a környező telephelyeinken: 

Jászladányban, Martfűn, Nagykörűben, Rákóczifalván, Szászberken, Tószegen, Újszászon, 

Zagyvarékason.A zeneiskola tanárai fontosnak tartják, hogytanítványaink minél több koncer-

ten szerezzenek gyakorlatot a közönség előtti játékában, így szívesen szerepelnek különböző előadásokon, 

ünnepségeken, templomi hangversenyeken. 

1994-ben hívtuk életre az Ádám Jenő Dalversenyt, amely hiányt pótló rendezvény volt abban azidőben.1996-

tólháromévente megvalósuló országos zeneiskolai magánének versenygyőztesei közül sokan ma már ismert 

operaénekesek (Cserna Ildikó Katalin Liszt-díjas, Herczenik Anna, Sólyom –Nagy Máté, Sáfár Orsolya, Bretz 

Gábor, Csizmár Dávid), illetve művésztanárok. 

2007 óta a tehetség-felismerés, a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás és tehetség-tanácsadás tudatos mű-

velője az intézmény, a zeneiskola 2010. január elsejétől Akkreditált Kiváló Tehetségpont. 

Az alapítás óta eltelt 27 év alatt növendékeink és tanáraink sok sikert, eredményt tudhatnak magukénak. A 

pályára került növendékeink száma megközelíti a 40 főt. Több tanítványunk már zenetanár, művész, szimfo-

nikus zenekarok tagja. A különböző szintű zenei versenyeken több mint 70 eredménnyel büszkélkedhetünk.  

Néhány az idei év kiemelkedő rendezvényeiből: 2018 márciusában csatlakoztunk az országos Bach Mindenki-

nek Fesztivál programsorozathoz, szerepeltünk a Kiugrón és a Művészeti Iskolák gálahangversenyén. Szabad-

idős tevékenységként részt vettünk a Szolnoki Szimfonikus Zenekar koncertjein, színház – és cirkuszlátogatá-

sokon. A következő évadra bérletünk van a Budapesti Operaházban és az Operettszínházban. 

Eseménydús volt a nyár is, hiszen tanítványainkkal három táborban vettünk részt: Szolnokon a Tiszaliget-

Élménysziget programjain, Szilvásváradon a zene mellett megismerkedtünk a Bükk szépségeivel, Rózsaszent-

mártonban a tehetséggondozó zenei foglalkozásokat kézművesség, játékok egészítették ki. Nagysikerű kon-

certeken mutatkoztunk be a szilvásváradi Kerektemplomban és a rózsaszentmártoni Szent Márton templom-

ban. 

Az Ádám Jenő Zeneiskola a város és hazánk kulturális életében egyre inkább jelentős szerepet tölt be. Cé-

lunk, hogy a tanítványainkat megismertessük a komolyzenével, a jó  felkészülés következményeként elért 

siker önbizalom növelő erejével, a közösségi lét  fontosságával és a világra nyitott, művelt ember eszményé-

vel. A tantestület, a szülők pedig partnerek ebben. 

www.adamjenozenesuli.hu 

http://www.adamjenozenesuli.hu
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Bereczki Máté Gazdakör Közhasznú Társadalmi Szervezet 

25 éves a Bereczki Máté Gazdakör: 1992 óta Bereczki Máté gyümölcsnemesítő nevét viseli a ma közhasznú egye-
sületi formában működő lelkes csapat. A tagok most is gyümölcs, szőlőtermesztő 
kiskerttulajdonosok valamint gazdálkodással foglalkozó emberek Szolnokon és 
környékén, akik érdemesnek találják a közös együttműködést. Bensőséges kere-
tek között ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Szandaszőlősi Művelődési 
Házban a Bereczki Máté Gazdakör. Az ünnepségen részt vett a Kertészek és Kert-
barátok Országos Szövetségének elnöke Dr. Szent-Miklóssy Ferenc, a térség kép-
viselője Tokaji Gyula és a Művelődési Ház vezetője Kis Edit. Serfőző Imre elnök 
bevezetője után az elmúlt 25 év történéseit Kis Józsefné elevenítette fel. Meg-
emlékeztünk a tagságunk soraiból elhunytakról is. A megjelenteket köszöntötte 

Tokaji Gyula képviselő. Ezután a KKOSZ elnöke dicsérő okleveleket adott át azoknak, akik teljesítményükkel a leg-
inkább rászolgáltak az elismerésre. Az ünnepség keretében került sor egy fő felvételére a tagjaink sorába. A to-
vábbiakban Demény István méltatta a szervezet megalapítójának Bindics Istvánnak a munkásságát. Az ünnepség 
végén egy fotókiállítást nyitottunk a Gazdakörben történtek emlékeztetőjéül. A kiállítást nagy érdeklődéssel tekin-
tették meg a jelenlévők. A rendezvény ünnepi vacsorával zárult, és mint minden 
ilyen alkalommal megkóstolták egymás legjobb borát, pálinkáját a tagok. Tagja-
ink aktívan részt vesznek a város és főként Szandaszőlős társadalmi megmozdu-
lásaiban. A Civil Kavalkádon, a Gulyásfesztiválon, vagy a Mustiválon mindig talál-
kozhatnak a Gazdakör sátrával. A Civil Házban megtartott rendezvényeken és az 
Önkormányzat Bizottsági ülésein is képviseltetjük magunkat. Baráti kapcsolatok 
fűznek hazai szervezetekhez és a határon túli magyarokhoz: Erdélyben, Vajda-
ságban és Kárpátalján rendezvényeken is részt szoktunk venni. Az ottaniakat az 
évente megrendezett Nemzetközi Borversenyünk és a Gulyásfesztivál alkalmából 
látjuk vendégül.  

Fotó és szöveg: Demény István, alelnök  

JNSZ Megyei Veterán Autós- Motoros Klub 

A klub 2002-ben alakult tíz fővel. Az eltelt évek alatt 

folyamatosan gyarapodott a tagságunk. Az átlagosan 40 

fős létszám Jász-Nagykun-Szolnok megyéből, és a szom-

szédos megyékből tevődik össze. Van köztünk orvos, 

ügyvéd, busz sofőr, rendőr, autószerelő, gázszerelő, 

programozó, autó- motorgyűjtő, de ami közös bennünk 

az a régi járművek szeretete. Legyen az egy kis töré-

kenynek látszó öreg motor, vagy akár egy jól megter-

mett katonai teherautó. A hagyományok őrzése nem 

csupán a régi járművek szeretetében merül ki. Az Alföld 

korábban számos nemesi-főúri kastélynak-kúriának 

adott helyet. Sajnos a háborúk, az elhanyagoltság és az 

idő rendkívüli módon rányomta a bélyegét ezekre a 

valaha oly előkelő épületekre. Szerencsére néhányuk 

sorsa kedvező fordulatot vett. Akad olyan, ami szépen 

felújított szállodaként üzemel, de sajnos van olyan is, 

ami az épület körüli növényzet miatt inkább Csipke Ró-

zsika álomba szenderült kastélyára hasonlít, mint  

egykori önmagára. Jó néhány pedig egészségügyi intéz-

ményként szolgálja a közügyet. 8. Veterán Jármű Talál-

kozónkat és Kastélytúránkat rendeztük az idén. A túrák 

alkalmával az elhagyott, felújított, vagy újból használat-

ba vett kastélyokat, kúriákat, régi épületeket látogatjuk 

meg. Az érintett településeken játékos feladatok várják 

a résztvevő vendégeinket, akik igen nagy érdeklődéssel 

vesznek részt ezeken a baráti találkozókon. Ezt a soro-

zatot nem kívánjuk megszakítani a jövőben sem, bár a 

támogatások évről évre csökkennek. A visszajáró vete-

ránjárműves barátaink kifejezetten kérik, hogy jövőre is 

jöhessenek. Támogatóinknak, akiknek szintén fontos a 

veterán járművek ápolása, bemutatása ezúton is kö-

szönjük a rendezvények lebonyolításához nyújtott segít-

ségüket. Klubunk nyitott a műszaki emlékek megőrzését 

támogató magánszemélyek, szervezetek, intézmények, 

iskolák, vállalkozások, pártoló támogatók előtt. Elérhe-

tőségeink: 20/557-1847 és a 20/941-3513 telefonszám-

okon.  

Fotó és szöveg: Lukács Alajos, titkár 
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„BRUMM” Szociális Szövetkezet 

Szövetkezetünk 2009. április 2-án alakult meg Rákóczifalván elsőként a me-

gyénkben. A létrehozását az Emberkék az Emberért Egyesület ösztönözte és 

segítette. A szövetkezetet az motiválta, hogy az itt élő emberek saját maguk-

nak élhetőbb körülményeket teremtsenek. Térségi szinten a vidékfejlesztés 

egyik fontos elemének tekintik szövetkezetünket.  

A munkánkat önkéntesek is nagymértékben 

támogatják, akik azonosulni tudnak céljainkkal és értékes szaktudásukkal segítik 

a település fejlődését. Az önkéntesek között van politológus, közgazdász, mun-

kanélküli, nyugdíjas, aktív dolgozó. Továbbá évek óta részesei vagyunk a kultu-

rális közfoglalkoztatásnak. Tevékenységeinkhez tartozik többek között a heti 

rendszerességgel megrendezésre kerülő fejlesztő foglalkozásunk, ahol gyerekek 

játszhatnak és pedagógus segítségével készségfejlesztés folyik. Igyekszünk a 

gyerekek kedvében járni és lefoglalni őket, 

tartunk foglalkozásokat ahol izgalmas, főként kreatív alkotói programokat 

szervezünk, mint például ujjbáb, merített papír, bőr karkötők, nyakláncok ké-

szítése. Szövetkezetünk jelentős eleme a kézműves műhelyünk ahol bábfigu-

rákat, díszpárnákat, rusztikus meghívókat és merített papír termékeket és 

még sok más árucikket készítünk megvál-

tozott munkaképességű személyek foglal-

koztatásával.  

Emellett számtalan szolgáltatást végzünk el a közösség megsegítése érdeké-

ben: házkörüli munkák elvégzése, Idősek gondozása és gyermekek felügyelete, 

kertgondozás és egyéb szakipari munkák ellátása, mint festés-mázolás vagy 

asztalos munkák. Kiadvány, multimédiás anyagok, szórólapok készítését is el-

vállaljuk. Szövetkezetünk igyekszik minél több rendezvényen megjelenni és 

ezáltal a szövetkezeti formát népszerűsíteni. 

Bózsóné Fazekas Rozika, nótaénekes 

Több száz fellépésen van túl, és a mai napig rendszeresen hívják nyugdíjas-

klubokba és falunapokra. Rozika 49 éves korában autóbalesetet szenve-

dett, ezt követően kezdődött pályafutása. Ekkoriban még női szabóként 

dolgozott, de a sérülés miatt nem folytathatta a szakmát, viszont énekelni 

mindig is szeretett, így amikor felgyógyult, akkor jelentkezett egy tehet-

ségkutatóba, ahova több nótával is készült. Meg is lett az eredménye, 

mert felvették. Két év után pedig működési engedélyt is kapott, mint ma-

gyar nótaénekes. Ez nagy szó volt, mert csak öten érdemelték akkor ki. 

Hatvan évesen pedig elérte, amire mindig is vágyott ezüstkoszorús nótaénekes lett.  

Rozika mára már ötszáz nótát ismer fejből, és még mindig bővíti a repertoárt. Legkedvesebb emléke, amikor 

Budapesten Demjén Rózsi Kell még egy szó című számát énekelte el, és a művész az előadás után odajött 

hozzá, és gratulált neki. Magyarországon szinte minden településen volt meghívott vendég, a határon túl 

pedig Horvátországban is rendszeresen fellépett. Nem csak magyar nótákat, de csárdást és keringőt is éne-

kel.  

 Szöveg forrása: https://bit.ly/2LmZJXx 

Kép: CONTACT MKSZ   

https://bit.ly/2LmZJXx
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Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete 

Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete 

Szolnok, Táncsics M út 5-7.  :  5001 Szolnok, Pf. 10. 

 : 30/8155725, Email: ejtoernyosokszsz@gmail.com  

Számlaszám: OTP Bank 11745011 – 20410683 

Adószám: 18139297-1-16 

A szervezet megalakulása: 

A Magyar Veterán Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége országos ejtőernyős találkozót tartott 1991. április 13-án 
Veszprémben, ahol javaslatra került, hogy a szervezet alakuljon át a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsé-
gévé, megnyitva ezzel a kapukat minden korosztály és az ejtőernyős társadalom minden rétege (hivatásos és 
sorkatona, civil amatőr és sportoló, szimpatizánsok, támogatók) felé. Az országos gyűlés után az ejtőernyő-
zéshez szorosabban kapcsolódó városokban – Pápa, Pécs, Veszprém, Szentes, Székesfehérvár, Kiskunfélegy-
háza, Szolnok, Budapest – létrejöttek a helyi szervezetek. 2010-ben sikerült önálló jogi személlyé válnunk 
Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete néven, mellyel önállóságunkat, az ejtőernyőzéshez és Szolnokhoz való kö-
tődésünket kívánjuk kifejezni, mely elveket figyelembe véve alkottuk meg önálló jelképrendszerünket.  

Az ejtőernyős hagyományok ápolása, az ejtőernyőzés népszerűsítése: 

A magyar ejtőernyős válogatott és egyben katonai ejtőernyős válogatottban évek óta több tagunk szerepel 
eredményesen. Az ejtőernyőzés népszerűsítésének részeként  „Rákóczi nap” keretében illetve „családi napo-
kon” tartottunk bemutatót és felkészítést. 

A kegyeleti tevékenység keretein belül minden évben részt veszünk Szolnok MJV és a MEBSZ által szervezett 
megemlékezéseken, koszorúzásokon. 

2015-ben elindítottuk a „Honismereti előadás” sorozatunkat, amely szerves része az örökségünk megóvá-
sa és kegyeleti tevékenységünknek. Havonta 1-1 előadást tartottunk. 

Bajtársi baráti összejövetelek, sport és szabadidős tevékenység: 

A havonta megtartott társas összejövetelek (klubnapok), valamint a havonta kiadásra kerülő programajánlók, 
hírlevelek, a tagsággal való folyamatos kapcsolattartást biztosítják. Az együttműködés gyümölcseként évente 
több egyesület közösen rendez zenés táncos összejövetelt márciusban a Nőnap és októberben az Idősek Vi-
lágnapja alkalmából. Más civil szervezetekkel is szorosan együttműködünk. Rendezvényeink jelentős részét a 
Civil Városmarketing Kerekasztallal, a Gördögök SE-vel közösen rendeztük. Az Auriga Életmód és Rekreációs 
Egyesülettel együttműködve az egészséges életmódra való nevelés keretében négy éve rendezzük meg az 
erdei futóverseny sorozatot. 

Először 2014-ben szerveztük meg és vezettük le a honvédelmi nevelés és toborzás részeként az országos 
szintű Ejtőernyős Honvédelmi Öttusát általános iskolák 5-6, 7-8. osztályos tanulói és középiskolások részé-
re.   

 

A helyőrségben települt katonai szervezetekkel és parancsnokaikkal folyamatosan jó a kapcsolat, ami egy-
más rendezvényeinek látogatásában, valamint a különböző programok szervezésében nyilvánul meg. Szolnok 
helyőrségben mi vagyunk az egyedüli társadalmi szervezet, melynek minden, a helyőrségben települt katonai 
szervezettől vannak aktív katona tagjai. 

 

A vándorserlegeket: Hüse 
Károly, Kiss Zoltán és 
Sáray Bertalan kupát a 
nevezettek család-tagjai 
ajánlották fel a csapat-
verseny győzteseinek. 

 

mailto:ejtoernyosokszsz@gmail.com
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Én is vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete 

2012. év őszén alakult meg Szolnokon Egyesületünk, melynek célcsoportja a JNSZ Me-

gyében élő súlyosan,- és halmozottan mozgásfogyatékos gyermekeket nevelő szülők, 

mozgásfogyatékos fiatalok felnőttek. 

Egyesületünk jövőképe: Mozgássérült sorstársaink egy stigmáktól, előítéletektől men-

tes társadalom tagjai, akik számára az egyenlő esélyű hozzáférés természetes velejárója a teljes élet megva-

lósításának, az élet minden területén 

Egyesületünk célja: a célcsoportunk érdekvédelme, összefogása, segítése annak érdekében, hogy az állapo-

tuknak megfelelő módon teljes életet élhessenek.     

 A fenti célok elérésének érdekében egy életútkövető programot kívánunk megvalósítani:  

 csecsemő – és kisgyermekkor: megelőzés, korai szűrés, korai fejlesztés, képesség- és mozgásfej-

lesztés,  

 iskolás – és fiatal felnőttkor: fejlesztés, oktatás, önállóságra nevelés,  

 felnőttkor: foglalkoztatás, önrendelkező-önálló élet megvalósítása,  

 időskor: családi és egyéb kapcsolatok erősítése, gondozó és ellátórendszerekkel történő együtt-

működés. 

 

Tevékenységeink: akadálymentesítési-, sorstársi tanácsadás, 

információnyújtás, szervizszolgáltatás, klubok, közösségi 

programok, megváltozott munkaképességű személyek foglal-

koztatása. 

Kiemelt figyelmet kap munkánk folyamán a habilitáció és a 

rehabilitáció valamint a család. A társadalom szemléletformá-

lásához kapcsolódik az ÉN IS VAGYOK! programsorozatunk: 

„Esély órák, tolerancia napok, érzékenyítő előadások…” mely-

nek célja hosszútávon a társadalmi befogadás elősegítése. A 

teljes körű hozzáférés megvalósítása az élet minden területen 

elengedhetetlen feltétele az esélyegyenlőségnek, mely tevékenységeink meghatározó alapelve. Az ÉLET-ÚT-

ESÉLY a hozzáférhető Szolnokért programunkat ennek jegyében folytatjuk hosszútávon.   

Az Egyesületünk munkatársai is súlyosan mozgássérült tapasztalati szakértők és érintett szülők. A szakmai 

munkán túl szeretnénk, ha a hozzánk forduló egy olyan közösség tagja lenne, ahol lehetősége lesz kikapcso-

lódásra, feltöltődésre egy sorstársi és baráti közösség tagjaként.  

Egyesületünk várja az érdeklődőket! Kérjük, hogy keressen meg bennünket a világ bármely pontjáról érin-

tettként, önkéntesként vagy támogatóként. Honlapunkon és facebook oldalainkon folyamatosan tájékoz-

tatjuk tevékenységeinkről, eredményeinkről. Segítse munkánkat, hogy valóra váljon jelmondatunk: Lépés-

ről-lépésre, közösen a céljainkért! 

Fehérváry Tünde, elnök 

honlap: www.enisvagyok.hu                                                  Számla szám: 10918001-00000034-05170002                                          

e-mail: enisvagyok@postafiok.hu                                       KSH számjel: 18337653-8899-529-16 

telefon: (30)342-92-53                                                              Adószám: 18337653-1-16 

http://www.enisvagyok.hu
mailto:enisvagyok@postafiok.hu
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GÖRDÖGÖK Kerékpáros és Szabadidő Sportegyesület 

Gördögök Kerékpáros és Szabadidő Sportegyesület- SZOLNOK 
TÖRTÉNETÜNK:  

Egyesületünk 1993.10. 30-án 11 alapító taggal jött létre. Akkoriban még „csak” kerékpárversenyeken 
vettek részt, ahol a versenyzők jó eredményeket értek el. Az 1998-as évben csatlakoztak az OSI Brin-
ga baráti társaság tagjai, így létszámunk 50 fölé emelkedett.  1999-ben túrákat indítottunk Szolnok 
és környéke, ebben az évben már három kerékpárversenyt rendeztünk, köztük normáltávú tájékozódási Országos 
Bajnokságot. Ettől az évtől kezdődően rendeztük meg 2005-ig a GÖRDÖGÖK Kupa elnevezésű terepkerékpár ver-
senyünket, és a TANDEM Kupa valamint  a SCWINN-CSEPEL tájékozódási versenyünket. 

Egyesületünk fő támogatói ez idáig: 
-Marc Shafroth 
-NEFAG ZRT. 
-NETT ‘98 Kft 
-Balesetmegelőzési 
Bizottság 
-Externet Kft 
-1%-os felajánlók 
-egyéb adományozók 

Együttműködő partnereink: 
-Balesetmegelőzési Bizottság 
-NEFAG ZRT 
-Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 
-AURIGA ÉRTE 
-Nyírségi Turista Egyesület 
-Szolnoki Honvéd Sportegyesület Táj-
futói 
 

2000-től teljes szabadidős tevékenységet folytatunk. 

Szolnok város szabadidős sport lehetőségeit évi 8-10 

rendezvénnyel bővítettük. Ezek a túrák bárki számára 

nyílt, viszonylag könnyen teljesíthető kerékpáros és gya-

logos túrákból és kerékpáros ügyességi versenyekből 

állnak. Ugyan ebben az évben kezdtük el kerékpáros 

táborok megrendezését, mely során évente egyszer egy 

hétre  ellátogatunk hazánk egy távoli tájegységére, így 

alkalmunk van azt tüzetesen bejárni. 

2000-ben kezdtük el túravezetői képzések lebonyolítá-

sát. Gyalogos és kerékpáros túravezetők elméleti és 

gyakorlati oktatását-vizsgáztatását bonyolítunk azóta is, 

igény szerint és ez mellett tájékozódás versenyeket és 

különböző teszt versenyeket bonyolítunk le a SI-

Sportident felszereléssel. Egyesületünk szakértelmét 

igazolja a 28 fő túravezető, 1 fő idegenvezető, 2 fő sport 

edző, 3 fő turista útfestő vezető, 1 fő tolmács, 1 fő GPS-

es szakértő, 2 fő informatikus és 1 fő nonprofit mene-

dzser-sportoktató és MTSZ vizsgabiztos.  

2001-ben rendeztük meg először a nagysikerű Tiszavirág 

elnevezésű kenu és kerékpár túránkat, mely  teljesít-

ménytúraként kerül megrendezésre, majd befejeződött 

támogatás hiányában.2004-től kerékpáros rendezvé-

nyekkel is részt vettünk az Autómentes Napon próbál-

tuk felhívni az autó nélkülözését célzó, és az egészsége-

sebb  életmódra a figyelmet. Szolnok környékére 100 

Km-es túramozgalom és a J-N-SZ Megye Gyógy- és Ter-

málfürdői Túramozgalma összeállításában is közremű-

ködtünk . 2006-ban a XXXVI. Nemzetközi Túrakerékpá-

ros és az I. Különleges Kerékpárok Találkozóját Szolno-

kon rendeztük. Egyesületünk létszáma jelenleg 90 fő 

körül mozog. Tagjaink közt  vannak, akik a magashegyi 

túrázást, a maratoni futást és a teljesítménytúrázást 

kedvelik és űzik. Valóra váltottuk a magyar folyók erede-

tének felkeresését, 2008-ban a Tisza forrásvidékét ke-

restük fel. A Fekete Tisza forrásához kincses ládát rak-

tunk (http://geocaching.hu/caches.geo?id=2427). Tú-

ráztunk a Fehér Tisza, a Maros, a Rába és a Száva forrás-

nál.  2012-ben a Tisza Völgyi Kalandtúra szervizesei le-

hettünk 5 hétvégén keresztül hazánk Tisza-i szakaszán. 

Sajnos alapító tagunk és elnökünktől örök búcsút kellet 

venni, 2013-ben elhunyt Almási Sanyi-bá. 2013-től a 

NEFAG Zrt. jóvoltából működtetjük a GPS klubot ahol a 

tájékozódás megtanulása és fejlesztése, valamint a túra-

vezetői vizsgákra való felkészítés a cél.  

Fontosnak tartjuk környezetünk védelmét, hiszen  sze-

retnénk a jövőben is sportolni, kirándulni, ezért feltér-

képezzük, nyilvántartjuk a túráink, kirándulásaink köz-

ben talált illegális szemétlerakó helyek számát. Túraút-

vonalak változásait felmérve rögzítjük és továbbítjuk a 

digitális térképrajzolóknak. Egyesületünk munkája segít-

ségével készült Szolnok és térségéről több térkép is. 

Elkészült a Millér tájékozódási parktérképe és a Szolnok 

és környékének sza-

badidő és turista 

térképe a Szolnok 

város térképével, 

majd Széchenyi 

parkerdő, a  JNSZ 

Megye ökoturisztikai térképe. 

Egyesület elérhetőségei: 

www.gordogok.hu; gordogok@gordogok.hu 

H-5000 Szolnok, Holló u.15. Tel: +36-56/428721, mobil: 

+36-30/2293440 Adószámunk: 18824364-1-16;  

Nyilvántartási szám: 16-02-0001072 

 

http://geocaching.hu/caches.geo?id=2427
http://www.gordogok.hu
mailto:gordogok@gordogok.hu
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület 

Egyesületünk 1994 évben alakult immár 23 éve működik. Működési területünk között találhatóak hátrányos 

helyzetű települések és kistérségek ahol a helyi lakosokat szeretnénk a falusi turizmus vérkeringésébe be-

vonni akár mint szolgáltató vagy termék előállító (kézműves, ajándéktárgy készítő). A Magyar Vidékért a Vi-

déken élő emberekért és kultúrájuk, hagyományaik művelésére való ösztönzés és megbecsülés a fő küldeté-

sünk. Mivel Megyénkben sok a hátrányos helyzetű település ezért fontosnak tartjuk, hogy minden kistérség-

be vagy akár faluba elhintsük a magot azaz „kovász embereket” találjunk, ara a feladatra, hogy, meg győzzék 

a lakosokat, a körülöttük heverő értékek felismerésére és saját boldogulásukra fordítsák azt. 

Működési területünkön a falusi turizmus iránt érdeklődő magán és jogi személyek tömörítése valamint a kul-

turált falusi turizmust a tagság aktív részvételével – meghonosítsa fejlődését elősegítse. A falusi turizmus a 

Vidékfejlesztés szerves része ezért nagyon fontos szerep hárul egyesületünkre. Mindezek szellemében na-

gyon sokat tettünk és szeretnénk tenni, hogy a falusi turizmuson keresztül megismertessük a vidék egyedi és 

sokszínű értékeit.  

Ízelítő néhány rendezvényünkről: 

 A környezet- és tárgykultúrát alakító emberi tevékenységek egy szeletének, a paraszti élettérnek a be-

mutatása, fókuszálva a mindennapokban történő hasznosításra (pl. kemence használata, egyszerű sü-

tő - főző és tároló edények stb.)  

 „Gasztroasztal Jász-Kunság Ízeivel” rendezvény Abádszalókon és Cserkeszőlőn. 

 Részt vettünk a Kuala Lumpuri Magyar Nagykövetség és a Földművelésügyi Minisztérium közreműkö-

désével a 2016. évi külgazdasági és kulturális programjainak folytatásaként 2016. december 5-7. kö-

zött nagyszabású „Hungary Fair” elnevezésű rendezvénysorozaton, melynek részeként bemutathattuk 

a vert csipkekészítést és további kézműves termékeket vittünk, Pl. Kunhímzés, szalma és csuhé termé-

keket, szűr hímzést mely termékek a nemzeti értékeket volt hívatott megmutatni. A rendezvény célja, 

hogy a malajziai közönségnek bemutassunk magyar termékeket és felkeltsük a potenciális forgalma-

zók, importőrök érdeklődését.  

 Csapatépítő tréning szervezése „Hagyományos Falusi Disznótorral” egybekötve mely egyben évértéke-

lést is szolgált.  

 Szakmai Kiállításokon való részvétel: Utazás kiállítás, OMÉK  

 Tájékoztató kiadvány készítése 
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei ILCO Klub 

„Az élet legszebb jutalma, hogy miközben az ember 

másokon segít, egyben önmagán is segít.”  

(Ralph Waldo Emerson). 

Az Ilco klubok, egyesületek olyan emberek összefo-

gására alakult, akiknek a bélrendszer bizonyos be-

tegségei következtében (leggyakrabban vastag és 

végbél daganatok) vagy születési rendellenességből kifolyólag műtéti úton, a hasfalon 

vendégnyílást alakítottak ki, ezt nevezzük sztómának. Ez a megoldás nagyon sok esetben a túlélést jelenti. Meg-

hosszabbítja az életüket vagy legtöbb esetben gyógyuláshoz vezet. Az ILCO szó jelentése: a vékonybélnél 

(ileosztóma), a vastagbélnél (colosztóma) az ürülő tartalom elvezetésére biztosított nyílás .Az ileo és colo szavak 

első két szótagjából alakult ki a az (ILCO) szó. 

1987-ben alakultunk, mint klub Szolnoki Vöröskereszt és a Magyar ILCO Szövetség segítségével. 2006- ban klu-

bunk Közhasznú Egyesületté alakult, szintén a MISZ segítségével. Az egész ország területén 38 klub vagy egyesület 

segíti a sztómás emberek életminőségét javítani. Tehát ezen egyesületek vagy klubok tartoznak a MISZ védő er-

nyője alá. 2018.01.31-től újra klubként működünk a tagok kérése alapján. Csatlakoztunk a Szolnok Városi Klubok 

és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületéhez. 

Célunk: Elsősorban a prevencióra való figyelemfelhívás. Azt szeretnénk, hogy minél több ember el tudjon jutni a 

megelőző szűrésekre. A vastag és a végbélrák nem a halál szinonimája csak akkor válhat azzá, ha nem beszélünk 

róla, nem teszünk, ellenne! 

Feladatunk: Minél többen tudjanak létezésünkről és tevékenységünkről. Fontos feladatunk az is, hogy sztómás 

társainknak minél hatékonyabban tudjunk segíteni az életbe, a családba való visszailleszkedésükben és rehabilitá-

ciójukban. Bizonyítékai vagyunk annak, hogy van élet a sztóma viselése után is! 

A helyi klubunkban rendszeres foglalkozást tartunk, minden hónap utolsó péntekén 13.30 órai kezdettel a VOKE 

Csomóponti Művelődési Központban a Jubileum tér 1/a alatt, amit térítési díj nélkül biztosítanak a számunkra. 

Kivéve (jun-jul-aug) hónapok, mert akkor nem tartunk klubnapok. Ezen a foglalkozásokon sztóma terápiás nővére-

ink, kluborvosunk és meghívott orvosok egészségügyi előadásokat tartanak különbféle betegségekkel kapcsolat-

ban, ahol nyugodt körülmények között lehet kérdezni a velünk kapcsolatos problémáról. Ilyenkor van lehetőség 

vérnyomás és cukorszint mérésre is. Az újonnan műtötteket megpróbáljuk magunk közé hívni, lelket önteni belé-

jük és példánkkal igazolni semmi nincs veszve, mert le lehet győzni a halálos kórt, és, hogy érezzék, nincsenek 

egyedül! A klubnapokon van lehetőség megismerkedni az új segédeszközökkel. Minden évben elmegyünk az Or-

szágos Sztómás Találkozóra, amit valamelyik helyi szervezet szervez. Voltunk már: Miskolcon, Gyulán, Vácott, Or-

fűn, Gyöngyösön. Rehabilitációs kirándulást szervezünk, évente egy alkalommal, különböző szép helyekre. Évad-

záró Fenyőünnepségünket minden évben megtartjuk, ahol színes programokkal szórakoztatjuk klubtagjainkat. 

2017-ben a 30. éves jubileumi ünnepséggel együtt tartottuk. A Szolnoki Szigligeti Színház évek óta térítésmente-

sen jegyeket biztosít tagjainknak az előadásaikra. Beteglátogatást szervezünk a műtéten átesett,(és akik nem tud-

nak valamilyen oknál fogva rendezvényeinken részt venni) sorstársainknak, otthonukban és a kórházban. Kapcso-

latot tartunk fenn különböző szervezetekkel, meghívjuk egymást a rendezvényeinkre. Egyesületünk a klubnapjain-

kat, és az ahhoz kapcsolódó rendezvényeinket az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Magyar ILCO Szövetsé-

gen keresztüli jutatásból, a tagdíjból és az Önkormányzat által kapott anyagi támogatásából tartjuk fent. Tevé-

kenységünket Önkéntesek is segítik. Bemutatkozásunkat szlogenünkkel zárom:A sérült virág is ragyoghat!  

Szöveg: Csák Ferencné, Klubvezető 
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület 

1984-ben, a Tiszavárkony településen felépült népművészeti 

alkotóháza pedig 1989 óta szolgálja a népi kézműves hagyo-

mányok őrzését és átörökítését. Szomorú hírrel kezdődött az 

év a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület 

tagjainak, ugyanis szilveszter éjjelén leégett Tiszavárkony-

ban, festői környezetében található népművészeti alkotó-

ház (képen látható), amely három évtizeden át a hagyo-

mányápolás, népművészeti értékek átadásának és gondta-

lan kikapcsolódás helyszíne volt.  

Az alkotóház újjáépítésért az egyesület adománygyűjtésbe kezdett ! 

Célunk a tárgyalkotó népművészet és a népi kézművesség hagyományainak, szellemi értékeinek és technikai 
tapasztalatainak felelevenítése, ápolása és továbbörökítése. A fenti cél megvalósítása érdekében kulturális 
tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés és kulturális örökség megóvása közhasznú tevékenységet 
végez az egyesület. Az egyesület tagja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének és a Népi Kézműves Alko-
tóházak Országos Egyesületének. 2004 májusa óta közhasznú szervezet. 
Az Alkotóházban végzett tevékenységek közül legfontosabbak a játszóházak, kézműves foglalkozások és be-

mutatók, a táborok szervezése és más jellegű hagyományok (pl. falusi disznótor) ápolása. Minden évben ott 

vagyunk a tárgyalkotó népművészet kiemelkedő seregszemléjén, a Mesterségek Ünnepén, Budapesten. Tag-

jaink részt vesznek a megyén belül rendezett népművészeti vásáron, illetve jeles alkalmon is (Jászberény, 

Karcag, Martfű, Szolnok). Felkérésre rendszeresen tartunk kézműves bemutatókat a települési, intézményi 

rendezvényeken.  

A különböző országos szakági konferenciák (hímzők, szövők, kovácsok) és kiállítások (pl. Kis Jankó Bori kiállí-

tás) résztvevői az egyesület alkotói. Tagjaink szerte a megyében élnek. Településükön nem csak ott laknak, 

alkotnak, hanem aktív közéleti szereplők is. Vannak olyan tagjaink is, akik a helyi kulturális civil szervezetek 

szervezői, vezetői. Többen működtetnek nyitott műhelyt vagy műhelygalériát a lakhelyükön. Az Egyesület 

jelenlegi taglétszáma 130 fő. A tagokkal közösen és önkéntesek bevonásával valósítjuk meg egyesületi célki-

tűzéseinket. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerint az egyesületet 

2013-tól bejegyezték az önkénteseket fogadó regisztrált szervezetek közé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenyeres Sándorné, elnök  
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FREE FEELINGS TÁNCKLUB 

A Free Feelings Hip-Hop Tánccsoport 2007-ben alakult Polgár Csilla vezetésével  

10 fővel, mára azonban sikeres táncklubként működik több mint 170 fővel. Számos 

hazai és országosan rendezvényen lépnek fel, rengeteg elismerés, eredmény,  

különdíj van a hátuk mögött. Az iskolában mindenki megtalálja a számára megfele-

lő csoportot tudásszintje és korosztálya szerint, hiszen a táncosok életkora a  

6 évestől az 50 éves korosztályig terjed. Vannak manó, gyerek, junior és felnőtt 

csoportjaink. 

 

Csapataink :  

 - FREE MINI  

 - FREE TINY  

 - FREE KIDZ  

 - BLACK SECRET BOMB 

 - GHETTOKILLERS -  

 - BLACK HOOD  

 - BE NERD GANGSTERZ  

 - FREE FEELINGS 

 - FREE GIRLY 

 

Elérhetőség: 

freefeelings@freemail.hu ; 

https://hu-hu.facebook.com/pg/FreeFeelingsHipHopTanccsoport/about/?ref=page_internal 

SZER-TELEN FIATALOKÉRT SZOLNOK Közhasznú Egyesület (SZefiSZ) 

Mi egy Szolnokon 

működő közhasznú 

egyesület vagyunk. 

Állandó programja-

inkra és Önkéntes 

rendezvényeinkre 

várunk titeket!  

Célunk: Egyfajta missziós tevékenység, mely a fiatalo-

kat tartalmas programok szervezésével megkötözött-

ségektől mentes, keresztyén értékeken alapuló 

életforma felé terelgeti, irányítja. Nagyon fontosnak 

tartjuk a közösségteremtést. Legfőbb feladatunk a 

prevenció-megelőzés, de a már függőségbe került 

fiataloknak a lelki gyógyítása is része programunknak. 

Az ifjúság kapcsolatai válságban vannak, miközben 

mélységesen vágyakoznak arra, hogy elfogadják őket, 

hogy tartozzanak valahová, valakihez. Ezt a hiányt 

pótolja az alkohol, drog, játékszenvedély-

pillanatnyilag. Célunk nem a tiltás, hanem az, hogy 

egy személyes, bensőséges kapcsolatot találjanak 

Istennel. 

Főbb rendezvényeik: 

 „Szeretethíd” 

 „72 óra kompromisszum nélkül” 

 48 óra szeretetben 

 Talifish Teaház és Club  

A Talifish Teaház és Club innovatív club a sodródó, az 

élet tengerében céltalanul úszká-

ló fiatalokat szeretné az értéke-

sebb, tartalmasabb élet felé te-

relni. A helyet működtető Szer-

Telen Fiatalokért Szolnok Köz-

hasznú Egyesület célja, hogy fel-

hívja a faitalok figyelmét, hogy 

tudatmódosító szerek nélkül is lehet jól szórakozni. 

Ebben a szellemben működik a teaház. Itt nem csak 

találkozhatnak egymással a fiatalok, hanem tea- és 

kávékülönlegességek mellett a speciálisan kialakított 

stand-up színpadon műsorokat, koncerteket is láthat-

nak. 

mailto:freefeelings@freemail.hu
https://hu-hu.facebook.com/pg/FreeFeelingsHipHopTanccsoport/about/?ref=page_internal
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Kéz a Mancsért Civil Állatvédő Egyesület 

Egyesületünk 2012-ben ala-

kult lelkes állatvédő önkénte-

sekből. Csapatunk 8-10 főből 

tevődik össze, önkéntes ala-

pon látja el tevékenységét, 

munka és család mellett. A 

társadalmi munkáért térítést, 

fizetést nem kapunk, nincs 

szolgálati autónk és telephelyünk sem. Mentett kutyáin-

kat ideiglenes befogadóknál, családoknál helyezzük el. 

Jelenleg 3 állandó ideiglenes befogadónk van. 

Kutyáink orvosi költségét egyesületünk vállalja és ele-

delt is biztosítunk, befogadóinknak "csak" helyet és tö-

rődést kell adni kutyusaink számára, amíg gazdit talá-

lunk nekik. Székhelyünk szolnoki, de megyei szinten pró-

bálunk segíteni a bajba jutott állatoknak!  

Az elmúlt években számtalan menhelyen élő, vagy kido-

bott állatnak találtunk gazdát, több kutyát juttattunk 

vissza eredeti gazdájához, illetve néhány alkalommal a 

fajtamentők segítségével sikerült megmentenünk a rá-

szoruló kutyákat. Fontos számunkra, hogy a lehető leg-

jobb helyre kerüljenek a már addig is sokat szenvedett 

kutyák, ezért rendszeresen ellenőrizzük is az általunk 

örökbe adott állatokat. A közvetlen segítségnyújtás mel-

lett legfőbb célunk Szolnok és a környező települések 

lakosainak körében a felelős állattartásra való ösztön-

zés, az ivartalanítás fontosságának hangsúlyozása, az 

állatvédelem szélesebb körben való megismertetése.  

Fontos tudni, hogy Egyesületünk nem rendelkezik saját 

telephellyel, ezért folyamatosan várjuk  

ideiglenes befogadók és segítők jelentkezését! 

 

 

 

 

 

 

 

Elérhetőség:  

Weboldal: http://kezamancsert.hu/;  

E-mail:kezamancsert@gmail.com  

Tel: 30/731-81-16  

Nagycsaládosok Egyesülete Szolnok (NESZ) 

A szolnoki Nagycsaládosok Egyesülete 30 éve alakult, azóta aktív közszereplő 

a város civil életében.  

Céljaink ma is értékállóak:  

- nagycsaládosok összefogása, értékeinek felmutatása 

- jövő generációjának felnevelése, a róluk való gondoskodás  

- humán-szociális tevékenység folytatása 

- a közgondolkodás befolyásolása a családbarát társadalom kialakításáért.  

Közhasznúként, napi feladataink közé tartozik a különböző élethelyzetekben 

élő családok esélyegyenlőségének megteremtése, a rászorulók támogatása, a 

forrásteremtés. Megyei egyesület vagyunk, 10 környékbeli település nagycsaládos csoportjai alkotják az egyesületet. 

Taglétszámunk évről évre nő, ami azt mutatja, szükség van az egyesület munkájára. Rendezvényeink népszerűek és jó 

hangulatban zajlanak. A gyermeknap, sportnap, játszóházak látogatottsága, a kirándulásokon való részvétel sokat ja-

vult. A megújuló egyesület várja sorai közé a fiatal, ötlettel teli 3 vagy több gyermeket nevelő családokat! 

Gál Lászlóné, elnök 

 

http://kezamancsert.hu/
mailto:kezamancsert@gmail.com
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KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület  

Szervezet pontos címe: 4030 Debrecen, Erdei Ferenc utca 16.  

Szervezet telefonszáma: +3630/ 718-86-44;  

Szervezet e-mail címe/honlapja: info@kozpontegyesulet.hu; http://www.kozpontegyesulet.hu/  
Szervezet vezetője/kapcsolattartó neve: Gyulavári Attila Zsolt 

Szervezet bemutatkozása:   

Egyesületünk 2001-ben jött létre Debrecenben, azóta egy regionális szinten meghatározó ifjúsági szervezetté 

nőtte ki magát. Jelenleg 10-30 év közötti fiatalokkal foglalkozunk az Észak-alföldi régióban. A tevékenységi 

paletta igen bő, köztük szerepelnek képzések és tréningek, önkéntes programok, gyakornoki program, ill. 

ifjúsági kulturális és sport programok szervezése. Három ifjúsági irodát működtetünk: Debrecenben, Nyíregy-

házán és Szolnokon. 2013-óta Eurodesk partnerként, mint akkreditált Európai Önkéntes Szolgálat küldő és 

fogadó szervezetként is tevékenykedünk.   

 

Az egyesület küldetésnyilatkozata: olyan 10 és 30 év közötti fiataloknak biztosítson teret és lehetőséget, akik 

tenni akarnak közösségükért, saját maguk által, így szerves részévé váljanak a társadalomnak. Az egyesület-

ben tevékenykedők közös értéknek vallják a nyitottságot, a kreativitást és az egymás iránti bizalmat. Közös-

ségükben ezeket az értékeket a segítségnyújtáson és a csapatmunkán keresztül valósítják meg. 

 

Eddigi szakmai elismeréseink: Hajdú-Bihar Megyei ÉV Önkéntes Program Díja - 2010, Országos Év Önkéntes 

Program Díja - 2011, többszörös KÖZÖD! Program díjak – 2010 és 2012 között, ACES pályázati különdíj nem-

zetközi programunkkal - 2013, Segítő Diákok Pályázat Kiemelt Elismerés – 2014 

 

A több mint 16 éves működésünk óta számos olyan tudásra, tapasztalatra, infrastrukturális háttérre tettünk 

szert, melyben cégeknek megjelenési lehetőséget biztosítottunk, ifjúsági, családi és sport rendezvényeket 

szerveztünk, illetve kiemelt figyelmet fordítunk a társadalmi felelősség vállalásra.  

 

Az egyesület logója: 

 

mailto:info@kozpontegyesulet.hu
http://www.kozpontegyesulet.hu/
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Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. 

Toborzó és Érdekvédelmi Központ 
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PELIKÁN Sportegyesület 

Évek óta működik a Pelikán Sportegyesü-

let Fitness és Fit- Kid Szakosztálya. Ver-

senyzőik számos hazai és nemzetközi ver-

senyen bizonyították már tudásukat. Az 

elmúlt nyolc év termése számos Magyar 

Bajnok-, Diákolimpiai Bajnok-, Európa-és 

Világ Kupa győztes és helyezett ered-

mény.2010-ben a Magyar Köztársaság 

legeredményesebb Fitness Szakosztálya volt. 

2011 szeptemberétől 10 szolnoki Óvodában tartanak rendszeresen 

Ovi-tornát közel 250 gyermeknek. Az Óvodák Alapítványait az el-

múlt években közel 700.000 Ft-tal támogatták. A Sípos Orbán Szak-

iskola és Kollégium Tornatermében (volt Gyermekváros) szeretettel 

várják kicsik és nagyok jelentkezését az ovis-és utánpótlás csopor-

tokba. 

 

További információk: www.pelikansport.hu, www.fitness-szolnok.hu; www.fitnessbaratikor.hu 

Greiz Péter, elnök 

 

2013. áprilisától indították útnak a 

Fitness Baráti Kör támogatói rend-

szert. Ez az egyedülálló és kiemelke-

dő társadalmi szerepvállalás terveik 

szerint közel 50 tehetséges fiatal 

sportolót, valamint Alapítványokat 

fog támogatni Szolnokon. 

Verseghy Ferenc Irodalomtörténeti Kör  

Az 1926-tól 1949-ig Szolnokon működő Verseghy Irodalmi Kör jogutódjaként, annak 

hagyományait folytatva jött létre 1993-ban. Kiemelt célja a névadó, Verseghy Ferenc 

(1757-1855) szolnoki születésű tudós-költő emlékét ápolva a magyar nyelv és irodalom 

szolgálata – alkotó vagy közvetítő munkával, valamint Szolnok város kulturális, szellemi, 

művészeti életének támogatása, ilyen jellegű hagyományainak ápolása, az e területen 

tevékenykedők összefogása. Az egyesület tagsága nyitott Szolnok lokálpatriótái előtt. 

Több jeles taggal is büszkélkedhetünk. Tagjaink között tudhatjuk például Rékasy Ildikó költőt, akit idén Ma-

gyar Irodalom kategóriában jelöltek a megyei Prima-díjra, vagy Hunya Zoltánt, aki tavaly kapta meg a Szolno-

kért Érdemérmet. 

A Verseghy Kör feladata a Verseghy-kultusz folyamatos ápolása, Verseghy Ferenc nevével jelzett programok, 

tevékenységek segítése, gondozása. A város szellemi életének pártfogolása, a különböző foglalkozású értel-

miségiek összefogása. Szolnok város irodalmi és nyelvi hagyományainak feltárása, közkinccsé tétele. Előadá-

sok és megemlékezések rendezése, emléktáblák állítása, kiadványok megjelentetése. A szaktudományok 

népszerűsítése, a tagság önképzésének segítése. Szoros együttműködés a közművelődési, valamint Verseghy 

Ferenc nevét viselő intézményekkel, illetve a hasonló célú szellemi műhelyekkel, kapcsolatfelvétel más váro-

sok rokon jellegű egyesületeivel. 

Elérhetőségek:  
Szolnok 5000, Sarkady László u 2. (régi Tisza Antal u.) 

verseghykor@vfmk.hu 

http://verseghykor.blogspot.hu 

http://www.pelikansport.hu
http://www.fitness-szolnok.hu
http://www.fitnessbaratikor.hu
mailto:verseghykor@vfmk.hu
http://verseghykor.blogspot.hu
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„Szépkorúak” Klubja 

A Szolnoki SZÉPKORÚAK KLUBJA 2007. év óta működik. Kovács Ferencné 

gondolataiban megfogalmazódott, hogy milyen jó volna egy olyan 

szépkorúakból álló csoportot, klubot alakítani, akik szeretnek énekelni, 

táncolni és a szürke hétköznapok magányos óráit – mikor a családdal nin-

csenek együtt – vidáman, szórakoztatóan eltölteni. A gondolatokat tett 

követte és megszólította szépkorú társait, akik tettre készen vállalták a 

klubtagságot és kialakult egy vidám, táncos kis csoport. 

Az Életet az Éveknek Országos Szövetség által évente rendezett művészeti 

és kulturális rendezvényeken Ki-mit-tud-okon is részt vesznek, ahol dicsé-

rő oklevélben részesültek. 2012-ben Balatonfüreden a három napos Országos Kulturális és Művészeti megmérettetésen 

a szigorú szakmai zsűri KIVÁLÓ Minősítésben részesítette a tánccsoportot. 

Kovács Ferencné, klubvezető 

Sziluett Művészeti és Alkotó Egyesület 

„Isteni szikra a gondolat, a szó, az írás, alkotás, mint önkifejezés = Művészet!” 

A művésze, a zene és az irodalom egyesítő szeretete szólított fel arra a közös elhatározásra, 

hogy terveink megvalósítása érdekében, egyesületté alakulva jegyeztessük be nevünket. Művé-

szeti és alkotói tevékenységünk a mi „sziluettünk”. Saját írásaink; versek, dalok, balladák, prózai 

művek, sajátos előadásban. A „Sziluett palettáról” tanúskodnak az egyetemes tárlatainkon bemutatott verses képmon-

tázsok, fotók, grafikák, olajjal, akrillal készült festmények, „vitorlaképek”, festői és népi motívumokkal készülő „csipke-

tojás”műalkotások. Megalakulásuk óta a „Sziluett” sikeres fellépéseket, „műsorlépcsőket” fűzhet le úgy az emléktárá-

ban, mint műsormappájában egyaránt. Egyéni ötlet alapján, 2012. januártól kezdődően Zenés irodalmi „Szamovár est” 

epilógus műsorsorozatot indítottunk a hónapok jeles napjainak, feldolgozásával. 

Egyesületünk időről – időre, különféle alkalomhoz, és évszakokhoz köthető, egyéni tárlatokkal egybekötött előadások, 

szerzői estek, rendezésével, mutatkozik be, Szolnok megyében és az országhatáron túl is. A Sziluett Művészeti és Alko-

tói Egyesület tevékenységének négy alappillére az Irodalom, Képzőművészet, Zene, Humor, amely hagyományőrző 

nyelvezet felelevenítésével vidám színpadi jelenetekben nyilvánul meg, amolyan „Sziluett módra”. 

Célkitűzéseinket követve, ezek az előadások üzenetet közvetítenek, hisz arra szólítanak fel, hogy egyre nagyobb figyel-

met szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének „A SZÉP MAGYAR SZÓ 

JEGYÉBEN”, és tegyük azért, hogy a felnövekvő nemzedéknek felmutathassuk és továbbadhassuk a múltunkat idéző 

tárgyi és szellemi értékeinket. Közösségünk író és alkotó tagjai pályázatokon tovább jutva, írásaik, alkotásaik által elis-

merésben részesültek. 

Az egyesület célja: 

 A magyar kultúra értékeinek ápolása az irodalom nyelvén, egyéni alkotói képességek kibontakoztatása. 

 Írásaink alkotásaink kiadványokban történő megjelentetése. 

 Fiatalok érdeklődésének felkeltése, az irodalom szeretetének átadása, hagyományaink és értékeink megőrzésé-

nek művészi kifejezése, intézmények, felkérésére kiállítással egybekötött zenés irodalmi előadások vállalása. 

 Prózák, balladák, színpadi megjelenítése, humoros fellépések, műsoros látogatás, különféle ünnepek és évfordu-

lók alkalmából.  

A Sziluett Művészeti és Alkotói Egyesület továbbra is méltóképpen hirdeti a művészet és az irodalom szépségét és fon-

tosságát mivel: 

 „A művészet olyan, mint a gyertya lángja, mely osztja fényét, de mégse veszti erejét! ” 

Kari Erzsébet Zsóka ,elnök 
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Szolnoki Kung-Fu Harcművészeti Kulturális Közhasznú Egyesület– Szolnoki Wing 

Tsun Kung-Fu Iskola és Szolnoki Magyar Szablyavívó Iskola 

A Wing Tsun Kung-Fu egy ősi kínai harcművészet, mely létrehozása a középkori 
Kína legyőzhetetlen apácanőjének, Ng Mui nevéhez fűződik, aki a Shaolin-
templom híres technikáit megreformálva, egy rendkívüli hatékony harci rend-
szert dolgozott ki. A Kung-Fu-nak több száz ága létezik, de a Wing Tsun az 
egyetlen, melyet nő alapított. A Wing Tsun-t a hetvenes évekig titokban tar-
tották, majd Yip Man Nagymester kezdte el nyilvánosan tanítani Hong Kong-
ban. Bruce Lee is nála tanult. A Wing Tsun oktatási rendszer világszerte egysé-
ges, így elsajátítása kizárólag a tanítvány kitartásán és elhatározásán múlik. A 
rendszer kortól és nemtől függetlenül, bárki számára elsajátítható . 

 

ÖNVÉDELEMI KÉPZÉS 

A gyakorlás közben a tanuló az egész testét használja, ezáltal minden izomcsoport-

ját megmozgatja, erősíti. A kezek és a lábak mozgásának összhangban kell lennie, 

így a szimmetrikus kéz- és lábtechnikák javítják a koordinációs képességet. A stílus 

állásai és rúgásai kitűnően fejlesztik az egyensúlyérzéket és erősítik az izomzatot. 

Gyakran nagy ismétlés számmal kell végezni a gyakorlatokat, ami a koncentráció-

képesség, kitartás mellett az állóképességet is fejleszti. Az eséstechnikák gyakorlá-

sával különböző, az életben előforduló kisebb-nagyobb balesetek kockázata csök-

kenthető. A feladatok gyors gyakorlása a reflexek fejlődését segíti elő. Az ered-

mény 1-2 hónapon belül látható, mely során magabiztosabbak és ügyesebbek le-

szünk. 

A fizikai fejlődés mellett a szellemi, lelki pozitív változás is jelentős. A gya-

korlás során megtanulja levezetni a felesleges energiáit, csökken az agresz-

szivitása, meg tanulja tisztelni a harcművészetet, ezáltal csak a legvégső 

esetben használja az önvédelmi technikákat. Mindenkinek ajánlható, mert 

nem fontos, hogy hány éves, milyen hajlékony, nem számít a tanuló fizikai 

felépítése, nem számít az, hogy mekkora a karja, mekkora a bicepsze. Egy 

dolog számít az elszántság, mert bármit meg tudsz tanulni. Ezt úgy is mond-

hatjuk, hogy a Wing Tsun nem adottságoktól, hanem az elhatározástól 

függ. 

WING TSUN KUNG-FU OKTATÁS 
 

Oktatást vezeti: Békési István 5. mesterfokozatú sportoktató  Mobil: 30/279-7708 

Edzések 

SZOLNOK, PÁLFY-VÍZÜGYI TAGINTÉZMÉNY  

kedd és péntek  

- gyermek csoport  17.00-18.00 óra 

- felnőtt csoport 18.00-19.30 óra 
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Szoldance Táncsport Egyesület 

Célunk a gyermek korosztálytól egészen a felnőttig, a tánciskolától az igazolt versenyző-

kig a művészeti sportra való nevelés, a tánc minél szélesebb körben való népszerűsíté-

se. Továbbá egy eredményesen működő egyesület vezetése, sport-, és versenyszellem-

ben nevelkedő versenytáncosok képzése.  

2012. szeptemberében alakult a TSE, hirdetve és megbecsülve szolnoki székhelyünket, ahonnan a nevünket 

is választottuk. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók szabadidejüket hasznosan töltsék. Emellett célunk kulturált 

magatartásuk elősegítése, egészségi állapotuk megszilárdítása, fizikális kondíció és koordinációs képességek 

fejlesztése és természetesen pozitív személyiségjegyek elősegítése. 

Az egyesület már az első évben számos sikert könyvelhetett el magának, azonban 2014-es év bajnoki soroza-

ta alapján, a Magyarországon bejegyzett és működő táncsport egyesületek (jelenleg 123) között a legjobb, 6. 

helyen szerepel. Köszönhető ez eredményes párosainknak, és a pedagógusok odaadó munkájának. Ez idáig 

Szolnokon egyedülállóak vagyunk, hiszen szolnoki táncsport egyesület még nem ért el ilyen eredményt. 

A 2 év alatt 2 párosunk is képviselte Magyarországot Világbajnokságon négy alkalommal, illetve egy Európa 

bajnokságon és Világkupán. Ranglista versenyeken állandó döntős, és dobogós helyezéseket érnek el párosa-

ink. 

 

 

 

 

 

Országos- és Területi bajnokságokon az elmúlt években 22 bajnokot avathattunk, büszkélkedhetünk Magyar 

Bajnokkal, (2014. Profi Latin Magyar Bajnokság) illetve Ezüst érmesekkel. Jelenleg több mint 20 pár igazolt 

versenyzővel rendelkezünk, ezen felül számos tánciskolás tanulóval foglalkozunk.  

Más társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás és együttműködés is szerves része Egyesületünk életé-

nek. Célunk minél több helyszínen megjelenni, ezáltal is színesítve a programokat, tevékenységünket meg-

mutatni az érdeklődőknek. 

Felkérésekre vállalunk a szalagavató táncoktól kezdve a felnőtt oktatásig minden jellegű tánctanítást. 
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SZOLNOKI KÖZALKALMAZOTT TERMÉSZETBARÁTOK TURISTA EGYESÜLETE 

Székhelye: Szolnok, Kossuth Lajos út 2.  

(Levelezési címe: 5000 Szolnok, Réz utca 2. IV. 14.) 

E-mail: gyalogtura.szolnok@gmail.com, Telefon: Vajk Ödön elnök: +36-30/ 445-8868 

Működési forma: közhasznú egyesület. Adószám: 18829228-1-16. 

 

Egyesületünk 1983. szeptember 26-án alakult, működési területünk: Szolnok város és 

környéke. Regisztrált tagjaink száma 2014-ben 72 fő. Tagjainkon kívül számos vendég érdeklődő is aktívan 

részt vesz rendezvényeinken. 

 

Az egyesület célja:  

 Egészségmegőrzés. 

 Sport tevékenység, környezetvédelem.  

 A természetjárás (túrázás) népszerűsítése és gyakorlása útján az egészséges életmód kialakítása, a 

természet megszerettetése, megóvása és védelme.  

 

Több mint húsz túravezetőnk vezeti a gyalogos és kerékpáros túrákat. Rendszeres túrák, zarándokutak, min-

den héten Nordic Walking (skandináv gyaloglás, síjárás) programok, túratáborok biztosítják tagjainknak és 

vendégeinknek egész évben a természetben való sportolást. Az egyesületünk jelölte ki, festette fel és tartja 

karban a Szolnok környéki jelzett túraútvonalakat. A túraútvonalak hossza már meghaladja a 200 km-t, 

melyből 2014-ben 36 km-t, 2015-ben 40 km-t újítottunk fel. 2014-ben a NEFAG Széchenyi Ökoturisztikai 

Parkerdejében a korábbi évek sétaútjainak bővítésére további utakat jelöltünk ki és láttunk el turistajelzés-

sel. 2014/15-ben felújítottuk az Országos Kéktúra részeként a megyénken áthaladó Alföldi Kéktúra Jász-

Nagykun-Szolnok megyei teljes 57 km-es szakaszát. 

 

1999-től évente szeptemberben rendezzük a PELIKÁN túranapot, ahol 20, 30, és 50 km-es gyalogos, vala-

mint 50 km-es kerékpáros túrán több száz résztvevő ismerkedhet meg a táj szépségeivel és nevezetességei-

vel. A teljesítménytúrák mellett 15 km-es vezetett séta túrával tesszük lehetővé a nagycsaládok, kisgyerme-

kes szülők számára a túraélmény megszerzését. Egyéb túráinkon az év során további 1500-2000 fő vesz 

részt. A Szolnok környéki nyílt túrákon, valamint egyesületi túráinkon is szívesen várjuk a vendégeket 

is.Hetente tartunk ingyenesen az egészségmegőrző Nordic Walking programot a NEFAG Szolnoki erdészete 

kezelésében levő Szolnoki Ökoturisztikai Parkerdő területén. A szolnoki Verseghy Ferenc könyvtárral együtt-

működve Természetbarát klubot működtetünk, mely hazai és külföldi tájak bemutatása mellett a túraútvo-

nalaink mentén feltalálható értékeink történetét is kutatja és bemutatja. Ezt a célt szolgálják túramozgalma-

ink is: a „Télen nyáron Szolnok körül” valamint „Keressük együtt Szolnok legnagyobb fáit”.Kéthavonta – 

2016. júliusában már 103. alkalommal - jelent meg egyesületünk Túratájékoztatója, mely kérésre az érdeklő-

dőkhöz közvetlenül e-mail-ben, a szolnoki civil szervezetekhez a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Infor-

mációs Centrum „Civil Forrás” folyóiratán keresztül jut el. 

 

Kérje Ön is túratájékoztatónkat, s vegyen részt rendezvényeinken!  

TÚRÁZZON VELÜNK! Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

mailto:gyalogtura.szolnok@gmail.com
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A Szolnoki Művészeti Egyesület 

A Szolnoki Művészeti Egyesület 2002-ben alakult, életre hívója Szolnok 

Város vezetése illetve a szolnoki művészetbarát, művészetpártoló réteg 

volt. Az újraalakulásnak is nevezhető alapítás (hiszen mintegy száz évvel 

ezelőtt már létezett az ugyanilyen nevű előd) egybeesett a Művésztelep 

egyik, romos állapotban lévő épületszárnyának felújításával. A két ese-

mény 2002-ben új lendületet adott a Szolnoki Művésztelep lakóinak, a 

városnak, akik hitték, hogy az egykoron híres képzőművészeti élet újból 

felvirágozhat. 

A Szolnoki Művészeti Egyesület elsődleges feladata a Szolnoki Művésztelep szakmai működtetése, anyagi és 

erkölcsi segítségnyújtás az ott folyó művészeti alkotómunka feltételeinek javításához, színvonalának emelé-

séhez, annak érdekében, hogy ezzel is elősegítse az egyesület működési területén a képzőművészet fejlesz-

tését, népszerűsítését, a kulturális örökség – ezen belül különösen a képzőművészeti örökség – megóvását. 

A közműveltség és a közízlés hagyományainak továbbfejlesztését, olyan a közösség szempontjából hasznos 

tevékenység végzésével, amely hozzájárul a polgári társadalom megerősödéséhez és az erkölcsi, gazdasági, 

társadalmi felemelkedéshez. 

Az Egyesület a jogszabályok adta keretek között a következő módokon igyekszik elérni illetve a célok megva-

lósítása érdekében a következő feladatokat látja el: biztosítja a képzőművészeti alkotótevékenységet; egyéni 

és kollektív kiállításokat szervez elsősorban a Művésztelep KERT Galériájában, de más hazai-és külföldi hely-

színeken is; képzőművészeti oktatásokat, alkotótáborokat indít és bonyolít; képzőművészeti előadásokat, 

ismeretterjesztő programokat szervez; képzőművészeti szakkönyvtárat üzemeltet; képzőművészeti gyűjte-

ményt hoz létre és gyarapít; szoros együttműködést folytat a társművészetekkel pl. irodalom, zene, mozi, 

tánc stb., művészeti könyveket, katalógusokat ad ki stb. 

A Szolnoki Művésztelep és az egykori vár területének fejlesztésére a Szolnok Város által megalkotott átfogó 

turizmusfejlesztési stratégia részeként kerül sor. A megújulás keretében felújításra kerülnek a műtermes 

lakások, grafikai és szobrászműteremmel bővül a Művésztelep és létrejön a szakmával és a közönséggel való 

kapcsolattartás jegyében egy új látogató központ, amely magába foglal egy korszerű galériát, irodákat és egy 

rendezvénytermet is. Az építkezés várhatóan 2018. áprilisában indul.  

Honlapunk: http://www.szolnokimuvesztelep.com 

http://www.szolnokimuvesztelep.com
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Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete 

Működésünk, programjaink, a nyugdíjas klubok támogatója: Szolnok Megyei 

Jogú Város Önkormányzata. Egyesületünket 2000. február 29.-én 1.300 

klubtag képviseletében 18 klubvezető és 5 egyéni tag alapította. Elnökének 

Deák Jánosnét választották. Egyesületünk, városunk egyik legnagyobb civil 

szervezete. Alakulás óta jellemző alapértékei: a bizalom, elkötelezettség, 

hitelesség, megbízhatóság, nyilvánosság, nyíltság, nyitottság, őszinteség, 

pontosság, stabilitás. A megszállottság, jóakarat vezérli az egyesületért, klu-

bokért dolgozókat, megtiszteltetésként élik meg, hogy tehetnek a nyugdíjas közösségekért. Szellemiségük a 

város közéletében tükröződik. 

Szolnok Városért Emlékérem Arany fokozatú kitüntetését első alkalommal 

2010-ben Szalay Ferenc Szolnok Város polgármestere az Egyesületünk elnö-

kének, Deák Jánosnénak adományozta. Az Emberi Erőforrások Minisztériu-

ma 2013-ban, Idősekért Díjat adományozott Deák Jánosnénak. A kitüntetést 

a Parlamentben fogadás keretében adták át, melyen Szabó Lívia VIT (Városi 

Idősügyi Tanács) titkára és 3 egyesületi tag is részt vett. Egyesületünk tagjai 

elemi csapásokkal sújtott embertársainknak, szomorú sorsú gyermekeknek 

egyaránt nyújtottak segítséget. D.J.-né árvízkárosult nyugdíjasnak Mádra 2005.-ben 32.200.-Ft-t adományo-

zott. egyesületünk Ö.H.J.-nének Szelevényre 2006.-ban 25.000.-Ft-t, a Dévai (RO) árva gyermekeknek 2006-

ban 47.250.-Ft, 2010-ben jászárokszállási árvízkárosultaknak 40.000.-Ft-t gyűjtött, míg egyéni adományaink-

kal is segítettük a vörös iszap károsultjain. Meleg ételosztásban is folyamatosan segítséget nyújtanak klub-

tagjaink. Az önkéntes munkaórák száma szervezetünkben elérte a 20.000 órát. 

Egyesületünk különböző rendezvényei nyitottak. Az eltelt évek alatt orszá-

gos találkozón jártunk Martonvásáron, milleneumi kézfogás jegyében Vá-

con. Különvonatokkal Nyíregyháza, Szeged, Békéscsaba városokba láto-

gattunk. Viszonzásként városunkat bemutathattuk 250 éves műemléktől a 

Repülő Múzeumig. Kirándulásokon vettünk részt: Esztergomban, Visegrá-

don, Szentendrén, Pannonhalmán, Győrben, Vácon, Vácrátóti Arborétum-

ban, Debrecenben, Ópusztaszeren, Gyöngyösön, Székesfehérváron, Kecske-

méten, Ipolytarnócon, Salgóváron, Gödöllőn, Alattyánban. Eljutottunk a Művészetek Palotájába, a Tisza-

tónál lévő Ökocentrumba. 2014 év márciusában dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselő asszony meghívásá-

nak tettünk eleget, 150 főve a Parlamentbe látogattunk. Derűs órák rendezvénysorozataink az ABA Novák 

Kulturális Központtal közösen rendezzük. Egészségügyi kisakadémiát tartunk neves előadók meghívásával. 

2007. évtől folyamatosan a Szolnok Város Napja alkalmából a Szent István téri műemléknél Egyesületünk 

szervezésében rendezik meg a koszorúzási ünnepséget. Határon túli kapcsolatainak is ápoljuk, Koltón (RO) 

vettünk részt a Petőfi ünnepségen. Találkoztunk a Teleki Blanka Nyugdíjas Klub tagjaival a Gróf Teleki Sámuel 

ünnepségén  

Az Új Néplapban évi kb. 50 cikk, program, fotó jelenik meg egyesületünkről. A JNSZ Megyei Civil Információs 

Centrum által kiadott „Civil Forrás” című hírlevél, az Aba Novák Kulturális Központ által kiadott Publikum mű-

sorajánlói, Nyugdíjasok Lapja, Generáció tudósít rendszeresen, míg a Szolnok TV Aktuális c. hírműsora ese-

tenként tudósít tevékenységünkről. 

Deák Jánosné ,elnök 
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Rákbetegek Országos Szervezete Napraforgó Klub Szolnok 

Klubunk 1995-ben 

alakult. Tagjai első-

sorban rákbetegek, 

de pártoló tagjaink is 

vannak. Feladatain-

kat a Rákbetegek 

Országos Szervezete 

segítségével, a Nap-

forduló Szolgálattal, szakemberek bevonásával végez-

zük.  

A klub önsegítő csoportként működik, a rákbetegek és 

rákbetegségből gyógyult emberek helyi érdekképvisele-

te, az egyéni tagság összefogása tájékoztatása, a rákbe-

tegséggel kapcsolatos szemléletformálás. Betegtájékoz-

tató anyagok, terjesztése. Lehetőségünk van minden 

évben közös nyaralásra, üdülésre, kirándulásra, Alsóörs-

re, Bakonyszücsre, Gyulára, Balatonlellére, Görögor-

szágba. Kapcsolatot tartunk a helyi civil és szociális szer-

vekkel, a régióban működő betegszervezetekkel, segítő 

szolgálatokkal és részt veszünk a rendezvényeiken, elő-

adásaikon. Országos és helyi konferenciák látogatói va-

gyunk. Így részt veszünk a Magyar Klinikai és Onkológiai 

Társaság Budapest, a Rák Ellen az Emberért a Holnapért 

Társadalmi Alapítvány Budapest, a szolnoki Önkormány-

zat egészséggel kapcsolatos rendezvényein, programja-

in, egészségügyi szűréseken, Tiszta Szívvel Szolnokért, 

Civil Kavalkádon, Senior futáson, Hídsétán. A Magyar 

Hospice Alapítvány, Méltóság Mezeje elnevezésű szem-

léletformáló programján. Tagjai vagyunk a Szolnok váro-

si és megyei nyugdíjas egyesületeknek. 

Klubfoglalkozásainkat minden hónap első szerdáján de: 

10-12 óráig tartjuk, a Civil Információs Centrumban, 

5000 Szolnok, Baross út 56. sz. alatt. Elérhetőségeink: 

triximis@gmail.com, mobil: +36/30/731-6323. 

 

Rehabilitációs foglalkozásaink: Gyógytorna - MediBall, 

Gyógyúszás, Jóga, Nordic Working, Énekterápia,Kreatív 

műhely, Mandala. 

Simon Beáta, Klubvezető 

Zagyvarékasi K.S.E. DREAM DANCE Mazsorett és Showtánc csoport 

Szeretnénk bemutat-

ni Önöknek a Zagyva-

rékasi Dream Dance 

Mazsorett és Show 

tánccsoportot. A 

Dream Dance Mazso-

rett Csoport 1998-

ban alakult általános- 

és középiskolás lelkes, mozogni vágyó diáklányokból. 

2005-től a Zagyvarékasi Községi Sport Egyesület szak-

osztályaként működik. A csoport 4 és 22 éves általános, 

közép és főiskolás lányokból áll. Szívesen vállalunk 

igénynek megfelelően hagyományos, magyaros, nappa-

li, illetve esti UV-és, tüzes, meteoros táncokat. A hagyo-

mányos indulóktól a modern zenékig, több műfaj is 

megtalálható repertoárunkban. Koreográfiáink igen 

változatosak, amely sokak tetszését elnyerte már. Esz-

közeink: egy, ill. két bot, kis- és nagy zászló, szalag, vilá-

gítós bot, meteor, és tüzes poi. A leglátványosabb esti 

fellépéseink közé tartozik az egyedül álló UV fényes 

show táncunk, amely sokak érdeklődését felkeltette. 

Ebben az évben már tüzes meteorral is bővítettük mű-

sorszámainkat. Rendszeres fellépői vagyunk különböző 

üzletközpontok rendezvényein. Ezen kívül fellépünk 

fúvós zenekari fesztiválokon, falu és városnapokon, bor- 

gulyás- mezőgazdasági fesztiválokon, sportrendezvé-

nyen, bálokon. A Dream Dance Mazsorett és show tánc-

csoport nemcsak magyarországi, hanem külföldi meghí-

vásoknak is eleget tesz. Jártak már Romániában, Horvá-

tországban, Olaszországban, Szerbiában, Csehország-

ban. 

Várjuk szíves érdeklődésüket! 

Tisztelettel:  

Nagy Adrienn -művészeti vezető   

Nagy Gáborné- mazsorett oktató 

mailto:triximis@gmail.com
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Stage Pizza & Bar 
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Hotel Tisza Étterem 
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TÁMOGATÓINK: 

Kiadja a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat  - Civil Információs Centrum 
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 

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

AKTÍV RÁDIÓ SZOLNOK TV 

STAGE PIZZA & 

BAR 

MH Katonai Igazgatási és Központi 

Nyilvántartó Parancsnokság 1.  

Toborzó és Érdekvédelmi Központ 

SZOLNOKI GYERMEK ÉS 

IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY 

KÖSZÖNJÜK  

ÖNKÉNTESEINKNEK! 

Hotel Tisza  

Étterem 


