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Megvalósult programok 
Honismereti séta 
 
2012. november 14-én, lelkes kis csapatunkkal a Gózon Gyula Kamara Színházba látogattunk. A Gózon 

Gyula Kamara Színház, Budapest XVII. kerületének egyetlen színháza, kamaraszínház, mely 

Rákosligeten működik. 

A színház 1999. november 20-án tartotta első bemutatóját (Füst Milán: Máli néni) a kerület művelődési 

házában. A Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány a következő évben, 2000-ben költözhetett be a 

jelenlegi, felújított épületbe, melyet térítésmentesen bocsátott rendelkezésére a kerületi önkormányzat. 

Kamaraszínház lévén elsősorban kamaradarabokat adnak elő, de vendégjátékoknak, felolvasói esteknek, 

egyéni előadásoknak, illetve esetenként koncerteknek vagy egyéb eseményeknek (pl. kiállítás) is helyt 

adnak.  

Az épület, ahol a színház jelenleg működik 1905-1910 között épült, földszintje eredetileg a mellette fekvő 

sportpályát üzemeltető Rákosliget Sport SC kiszolgálására épült- ma a színház előcsarnokaként 

funkcionál- míg az első emelet eredetileg is kisebb előadások, bálok megtartására lett kialakítva, így a 

jelenlegi színpad is itt található. A harmadik, legfelsőbb szint, pedig a kellékek, és egyéb dolgok tárolására 

szolgál. A második világháború után apácák otthonaként és munkahelyként funkcionált, majd a 

rendszerváltást követően egy darabig üresen állt, míg a 2000-es évek elején belső tereit felújították, és 

színházzá alakították. Ekkor került a bejárat fölé egy álerkélyre a színház névadójának, a Rákosligeten élt 

Gózon Gyula életnagyságú szobra. Az épület külső tatarozását és az azt körülvevő terület rendbetételét 

(pl. a parkoló leaszfaltozása) 2009. tavaszára tervezték, de nem valósult meg. 

Jelenleg az önkormányzat tulajdona, a Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány térítésmentesen 

használja, erejéhez mérten karbantartja és színházat üzemeltet benne. 

A teátrum igyekszik minden korosztály igényeit kielégíteni, nemcsak felnőttekre, hanem a gyerekekre is 

gondol. Az óvodáskortól a felnőtt nézőkig mindenki megtalálhatja a neki tetsző produkciót. 

Látogatásunkkor is gyerekek hada várakozott az előadás kezdetére. Együtt élve a szereplőkkel, gyakran 

hallottuk biztatásukat, kacajukat.  

 

Babusa János szobrászművész műterme a Gózon Gyula Kamaraszínházban kapott helyet. Innen a 

kapcsolat a színművészettel, színészekkel. Az előadásokból fakadó élmény ihlette színészportéit, zsáner 

szobrait. A művész úr fogadott bennünket, majd lebilincselő előadásában megismerhettük munkásságát. 

Tájékoztatott közelgő kiállításának terveiről. Színészekről, művészekről és híres emberekről készített 

portrészobraiból tervez kiállítást a Rákoscsabai Csaba Házban. Abban a szerencsés helyzetben voltunk, 

hogy először láthattuk Petrovics Emil, kétszeres Kossuth-díjas zeneszerzőt ábrázoló gipszmodelljét. Két új 

alkotását is megtekinthettünk, Ravasz László portréja a Károli Gáspár Református Egyetem falai közé, IV. 

Károly szobra pedig a Szent István Bazilikába kerül majd. Köztéri alkotásai közül kiemelkedő: II. János Pál 

pápa szobra, Rákoshegyen, Mindszethy József bíboros szobra Budaörsön található. Mindkettő 

életnagyságnál nagyobb kőszobor, melyeket a művész saját maga faragott. 

Életútját nyomon követve, láthattuk, hogy egyre határozottabban bontakozik ki az a törekvése, 

monumentális alkotásokkal manifesztálja tehetségét. Határozott szándéka, hogy olyan alkotások 

kerüljenek ki a kezei közül, amelyek társadalmi mondanivalója, térszervező funkciója igen erős. 
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Művészetének, említett törekvéseinek egyik jelentős állomása II. János Pál szobrának megalkotása. Szinte 

ezoterikus ráérzésekkel véste anyagba azt a személyiséget, aki egy elembertelenedett, elanyagiasodott 

világban az emberi lét igaz értékeit testesítette meg. 

A monumentális alkotás annak az embernek az alakja, aki - kissé meggörnyedve is - láttatja azt a 

kiemelkedő, történelmet formáló személyiséget, aki az igen nehéz időkben képes volt a fél világot 

integrálni. Még sokáig hallgattuk volna a művész úr, lebilincselő, élvezetes előadását, és Huszár Imréét is, 

aki megszervezte nekünk a Színház és műterem látogatását, és bővítette ismereteinket. Hazafelé menet 

még megtekintettük azt a házat, ahol Gózon Gyula és Berki Lili élt. Ma magánlakás, emléktábla hirdeti 

neves szülöttei nevét. 

 

Köszönjük a sok élményt, információt, amiben részünk lehetett. Bíró Piroskának a fotókat. 

Szeretnénk tovább folytatni ebben az évben is a honismereti sétánkat. Bízom abban, hogy egyre többen 

csatlakoznak majd hozzánk.  

Külön köszönöm a sétavezetőknek, Balás Zsuzsának és Huszár Imrének, hogy segítettek a 

szervezésben, Imrének külön köszönöm azt a sok információt, amit ezeken a sétákon velünk 

megismertetett, nekünk átadott! Továbbra is számítunk segítő közreműködésükre! 

Medveczki Aranka 
 

Fotókat készítette: Bíró Piroska 
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2012. decemberi elnökségi ülés – Képes jegyzőkönyv 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventi séta   

December 6. 

10 .30 órakor indulás Bp. I. kerület, Bem rakpart 6. szám alá, autóbusszal. 

Az autóbusz a József krt.- és Tompa utca sarkán lévő Rossmann parkolóból indul. 

11. órakor  az IRKA Kör rövid műsorral köszönti a megjelenteket. 

12.30 órakor  visszaindulás a Hotelbe. 

13.00 órakor  ebéd 

16 órakor  indulás autóbusszal a Belvárosba. 

17.30 vacsora a Belvárosban. 

19. órakor  Radnóti Színház Úr és kutya című színdarab megtekintése. 

Kb. 21. órakor  visszaindulás a Hotelbe. 

December 7. Reggeli 8.30-ig . 

9 órától – 12.óráig  kerekasztal beszélgetés. 

A kerekasztal résztvev ői:  

Buczkó Erika rendőr alezredes, Dr. Falus Ferenc volt országos tiszti főorvos és dr. Hegyesiné Orsós Éva 

az Életet az éveknek Országos Szövetség elnöke. A beszélgetés témája: az idősek helyzete. 

12 órakor  ebéd a Hotelben, 14 órától  távozás a szállodából. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Harmadik Kor Egyeteme  

Első félévben elhangzott előadássorozatát a http://andragogia.elte.hu/2012/09/24/harmadik-kor-

egyeteme-2012-szeptember-26/ elérhetőségen megtekinthetik az érdeklődő olvasóink. 
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Üdülés-szabadidő vetélkedő  1. forduló   
 
Cserkeszőlő 
1./ Cserkeszőlő nevét mikor vette fel, mint önálló község? 

1. 1948 
2. 1952 
3. 1975 

 
2./ Cserkeszőlő gyógyvizét mikor találták meg? 

1. 1974 
2. 1958 
3. 1943 

 
3./ Cserkeszőlő melyik megyében található? 

1. Jász-Nagykun-Szolnok megye 
2. Bács-Kiskun megye 
3. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 
4./ Cserkeszőlő gyógytermál vize milyen mélységből tör fel? 

1. 2300 
2. 1500 
3. 1000 

 
Berekfürdő 
5./ Ki volt az első, aki szénhidrogén után kutatva termálvizet talált Berekfürdőn? 

1.  Bernáth Aurél 
2. Pávai Vajna Ferenc 
3. Hild János 
 

6./ Berekfürdő mikor lett önálló község? 
 

1. 1992 
2. 1985 
3. 1980 

 
Balaton 
7./ Széchenyi István kezdeményezésére megindult a gőzhajózás a Balatonon. Mikor vette kezdetét a 
hajóépítés? 

1. 1872 
2. 1875 
3. 1880 

 
 
8./ Az első vitorlás versenyt mikor rendezték Balatonfüreden? 

1. 1882 
2. 1885 
3. 1889 

 
9./ A Jókai villa húsz éven át volt Jókai Mór és felesége Laborfalvi Róza lakhelye. Mikor épült a villa? 

1. 1868 
2. 1870 
3. 1872 

 
10./ Balatonfüredi móló bejáratánál a ” Révész és Halász” című bronzszobor kinek az alkotása? 

1. Bucher Xavér 
2. Raffay Béla 
3. Pásztor János 

 
11./ Gyulai panzióban milyen gyermek kedvezmények vannak és milyen nyugdíjas- akciók vannak? 
(Üdülési tájékoztató) 
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  Tájékoztató a civil szervezeteknek 
 

Jelen útmutatók  a szervezetek könnyebb eligazodását szolgálják, nem tekinthet őek teljeskör ű 

tájékoztatásnak . A pontos jogszabályok megismeréséhez olvassa el az érintett jogszabályokat. 

További információt talál még különböző kormányzati oldalakon: 

• civil.kormany.hu - a KIM Civil Kapcsolatok Főosztálya 

• NAV információs füzet 

Egyesület alapításának szabályai az alapítás menete, a működés legfőbb pontjai. 

Alapítás lépésr ől-lépésre  

Egyesületet legalább 10 fő tag hozhat létre úgy, hogy ez a 10 alapító tag a szervezet megalakulását 

kimondja, alapszabályát megállapítja és ügyintéző, képviseleti szervét megválasztja. Az egyesületnek 

Magyarországi székhellyel kell rendelkeznie. Alapító vagyon az egyesület alapításához nem 

szükséges. 

Az alapítás menete: 

• Össze kell szedni legalább 10 alapító tagot  és ezeknek együtt, személyesen kell jelen lenni az 

alakuló ülésen 

• A 10 alapító tagnak ki kell mondani az egyesület megalakulását  (nem közfelkiáltással, hanem 

egyvalaki kimondja, hogy az ilyen és ilyen nevű egyesületet megalakítjuk) 

• Az alakuló ülésen el kell fogadni az alapszabályt, és utána meg kell választani az egyesület 

képviselőjét és a tisztségviselőket, akiknek nevét, lakcímét az alapító okiratnak és a 

jegyzőkönyvnek egyértelműen tartalmazni kell. A választás az alapszabály rendelkezése szerint 

lehet nyílt vagy titkos 

• Az alakuló ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely mellé a jelenlévő tagok nevét, címét és 

aláírását tartalmazó jelenléti ívet kell felvenni és a bejegyzéshez mellékelni. A jegyzőkönyvnek 

egyértelműen tartalmazni kell, hogy az egyesület mikor, hány fővel alakult meg és tartalmaznia kell, 

hogy a tisztségviselőket hogyan választották meg. 

• A tisztségviselőknek elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tenniük 

• Az alakuló üléstől számított 30 napon belül a bíróságon nyilvántartásba kell vét etni az 

egyesületet 

Feladatok az alakuló közgy űlés után:  

• Elő kell készíteni az alakuló közgy űlésen született dokumentumokat  (ez a képviselő feladata): 

1. A jelenléti ívet, amelyből egyértelműen kiderül, hogy legalább 10 alapító tag együttesen jelen volt 

az alakuláskor. Ezt aláírással kell igazolni és a jelenlévők neve, lakcíme mint azonosító adat 

szükséges (tehát név, lakcím, aláírás). A lista nem nyilvános, azt a bíróság nem hozza 

nyilvánosságra, és a bejegyzéskor sem küldi vissza, tehát egy hiteles másolatot készítsünk róla; 

2. Az elfogadott alapszabályt, amelyről szintén legyen másolatunk; 

3. Az alakuló ülésről készült jegyzőkönyvet, amely eredeti példányát szintén nem küldi vissza a 

bíróság, tehát erről is legyen hiteles másolatunk vagy még egy eredeti példány; 

4. Ezek mellé csatolni kell : 
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• a képviselő, ügyintéző (és felügyelő bizottsági tagok ha van) feladatot elvállaló és 

összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát, mely azt is igazolja, hogy nincsenek a közügyektől 

eltiltva; 

• a székhely használatára vonatkozó nyilatkozatot és a használat jogcímét igazoló iratot; 

• a jogszabály szerinti kérelem nyomtatványt kitöltve és képviselő által aláírva. Amennyiben 

elektronikus utat választja a szervezet a bejegyzésre, a nyilvántartásba vételi kérelmet 

elektronikusan tölti ki a képviselő. A nyilvántartásba vételi kérelem (és egyéb kérelmek) űrlapjai a 

www.birosag.hu "Nyomtatványok, űrlapok" menüpontjában érhetőek el. 

A jogszabály tételesen felsorolja, milyen dokumentumokat kell csatolni a kérelemhez: 2011. évi 

CLXXXI. Tv. 21-22, és 63-66.§. 

Bejelentkezés, nyilvántartásba vételi folyamat elin dítása:  

• Magyarországon lett nyilvántartásba véve, olyan szervezeti formában, amely lehetővé teszi a 

közhasznú státusz megszerzését (alapítvány, egyesület, nonprofit gazdasági társaság igen, de a 

civil társaság nem rendelkezhet közhasznú státusszal) 

• létesítő okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló tevékenységet végez, hozzájárul a 

társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez (azaz a célcsoportja túlmutat a 

szervezet tagjain, munkavállalóin, önkéntesein, és ez a közhasznúsági mellékletéből látható). Nem 

szükséges közvetlenül ellátni az adott közfeladatot, közhasznú tevékenységnek minősülnek azok a 

tevékenységek is, melyek közvetve szolgálják az adott közfeladat megvalósulását. 

• megfelel ő erőforrásokkal rendelkezik 

Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában 

a következő feltételek közül legalább egy teljesül: 

a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot , vagy 

b) a két év egybeszámított adózott eredménye  (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy 

c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak 

figyelembevétele nélkül – elérik az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. 

• megfelel ő társadalmi támogatottsága kimutatható 

Megfelelő a szervezet társadalmi támogatottsága a közhasznúsági státusz 

elnyeréséhez/megtartásához, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő 

feltételek közül legalább egy teljesül: 

a) a szervezet által elért 1%-os felajánlás eléri az összes bevétel kettő százalékát (az összes 

bevétel kiszámításánál nem kell figyelembe venni a Civil Tv. 54. paragrafusa szerinti bevételeket) 

b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás 

felét a két év átlagában, vagy 

c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két é v átlagában) legalább tíz közérdek ű 

önkéntes tevékenységet végz ő személy segíti a közérdek ű önkéntes tevékenységr ől szóló 

2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. 
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Civil társaság – mi az?  

• Egyszerű civil szervezeti forma 

• Természetes személyek, - legalább két fő - hozhatják létre 

• nem gazdasági érdekű közös céljaik megvalósítására, közösségi célú tevékenységük 

összehangolására 

• vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozható 

• a polgári jogi társaságra vonatkozó szabályokat kell rá alkalmazni (azzal az eltéréssel, 

hogy az ügyvitelre kijelölt tag kivételével a tagságot bármely tag azonnali hatállyal 

felmondhatja) 

• a civil társaság nem jogi személy 

• a társaság létrehozása nem igényel bírósági, vagy hatósági bejegyzést, regisztrációt. 

 

Melyek a polgári jogi társaságra vonatkozó f ő szabályok, amit a civil társaságra is 

alkalmazni kell?  

A civil társaságra a polgári jogi társaságra vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell 

alkalmazni, hogy a társaságot a társasági szerződésben ügyvitelre kijelölt tag kivételével bármely 

tag azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondhatja, a tag halála, illetve felmondása esetén a 

társaság pedig csak akkor szűnik meg, ha ezáltal a tagok száma egy főre csökken. 

A polgári jogi társaság (pjt) gazdasági cél érdekében jön létre. Ennek mintájára hozható létre a 

civil társaság, amely nem gazdasági cél érdekében alapítható. A civil társaság nem jogi személy. 

A társaság létrehozása nem igényel bírósági, vagy hatósági bejegyzést, regisztrációt. Az alapító 

tagok egy társasági szerződésben megjelölik a célokat, az együttműködés formáját, a társaság 

szervezetét és képviseletét. Nincs formai kényszer, a szerződés meglehetősen szabadon 

alakítható. Az elvárás csak annyi, hogy a társaság célja ne gazdasági cél legyen, és legyen egy 

ügyvivő tag. Már két fő elegendő a társasághoz. A jogi személyiség hiányából következően a 

tagok vagyoni felelőssége egyetemleges. 

Pontokba szedve a pjt-t: 

• két személy alapíthatja 

• kötelező a személyes közreműködés kivéve jogi személy tag esetén 

• közös gazdasági cél, közös vagyoni hozzájárulás 

• szerzett dolog közös tulajdon; közös tulajdon szabályai alapján használható 

• évenkénti elszámolás 

• minden tag jogosult az ügyvitelre 

• harmadik személy felé egyetemleges vagyoni felelősség 

A társaság megszűnik: 

a) ha célját megvalósította vagy a cél megvalósítása többé nem lehetséges;  

b) ha eltelt a határidő, amelyre alakult, kivéve, ha a tagok a társaságot tovább folytatják;  

c) valamely tagjának halálával, illetőleg jogutód nélküli megszűnésével, rendes felmondással, 

kivéve, ha a tagok a társaságot tovább folytatják;  

d) azonnali hatályú felmondással;  

e) a társaság közös elhatározással való megszüntetésével;  

f) ha a tagok száma egyre csökken. 
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     Előttünk álló programok 

      Nagyatádi klubvezetői találkozó 

Kedves Klubvezetők! 

A tavalyi évi nagy sikerre való tekintettel, ebben az évben is meghirdetjük a nagyatádi klubvezetői 

találkozót. 

 

Időpontja 

2013. május 24 – 25 -26 – 27 (4 nap, 3 éjszaka) 

 

Útiköltség 

Szállás, 3 éjszaka, svédasztalos reggeli, vacsora ellátással: 24.000 Ft/fő, mely összeg tartalmazza az 

IFA, az autóbuszköltségét oda-vissza.  

 

Fakultatív kirándulás programja   

Barcsi városnézés és hajókirándulás a Dráván. 

Ennek költsége: 2600 Ft/fő (25 fő esetén ennyi a költség) 

Fürdő belépő költsége: 690 Ft/fő/ nap   

 

Jelentkezési határid ő 

2013. február 28. 

 

A jelentkezéseteket  az alábbi e-mail címre kérjük 

csohany42@freemail.hu, medveczki.aranka@gmail.com,  

vagy az alábbi telefonszámokon: 06-1387-5942, vagy 06-1-256-8012. 

 

Az első részlet befizetési határideje 

2013. február 28. 

A második részlet befizetési határideje 

2013. április 15. 

 

Bízunk benne, hogy minél többen jöttök Nagyatádra! 

Üdvözlettel:  

 
„Életet az éveknek” 

Budapesti Szervezet 
elnöksége 
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Belvárosi Színház kedvezményes jegy és bérletei iránt érdeklődjön a 
bp.eletetazveknek@gmail.com elérhetőségen 

 

 
KARÁCSONYI AJÁNDÉK BÉRLET:  

 
A tavalyi évben el őször meghirdetett 3 el őadásra szóló karácsonyi ajándék 

színházbérletünk sikerén felbuzdulva, újra kedvezmé nyes bérletet hirdetünk az Önök 
részére. 

 
A rendkívül jutányos áru, szabadon felhasználható 

KARÁCSONYI SZÍNHÁZBÉRLETÜNKET 
2013. január 31.-ig tudják megvásárolni. 

 
A HÁROM előadásból álló szabad bérlet, 
2013. január 01. és 2013. május 31. között 

váltható majd be az Orlai Produkciós Iroda Belváros i Színházban játszott 
sikerel őadásaira. 

 
A három el őadásos  bérlet jegyár kategóriái: 

I. árkategória:  8.900,-Ft ( 1.-6. sor) 
II. árkategória: 7.700,-Ft ( 7.-12. sor 

III. árkategória: 6.500,-Ft ( 13. sortól ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A feltételekről részletesen olvashatnak a www.orlaiprodukcio.hu weblapon. 
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Kedvezményes jegyek igényelhetőek: socialin@t-online.hu  

Járjunk együtt színházba! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum Nap Belvárosi Színház JANUÁR kedvezményes ár 

jan. 1. kedd Esőember 19h 1 900 

jan. 2. szerda Kramer 19h   

jan. 3. csütörtök     

jan. 4. péntek 
SZKÉNE :Balckbird 20 h 
Ez a hely 20h 

Balckbirdre : 1900 
Csak 10 fő feletti csoport esetén 

jan. 5. szombat Jadviga 15h   

jan. 6. vasárnap 
Esőember 15h 
Fédra Fitness Az Arnold Gymben 19 h Csak a Fédrára: 1700 

jan. 7. hétfő     

jan. 8. kedd     

jan. 9. szerda     

jan. 10. csütörtök     

jan. 11. péntek PIAF 20h 1 900 

jan. 12. szombat     

jan. 13. vasárnap Jadviga 15h   

jan. 14. hétfő     

jan. 15. kedd     

jan. 16. szerda     

jan. 17. csütörtök     

jan. 18. péntek A nagy négyes 20h   

jan. 19. szombat Gyógyír 20h 1 500 

jan. 20. vasárnap Ez a hely 15h 1 900  max 50 jegy 

jan. 20. vasárnap Ez a hely  20h   

jan. 21. hétfő     

jan. 22. kedd     

jan. 23. szerda     

jan. 24. csütörtök     

jan. 25. péntek A Bandy lányok 20h 1 500 

jan. 26. szombat Esőember 20h   

jan. 27. vasárnap Kramer 16h  1 900 

jan. 27. vasárnap Kramer 19h   

jan. 28. hétfő     

jan. 29. kedd A nagy négyes 20h 1 500 

jan. 30. szerda     

jan. 31. csütörtök SZKÉNE :Balckbird 20 h Balckbirdre : 1900 
Csak 10 fő feletti csoport esetén 

febr. 1. péntek     

febr. 2. szombat     

febr. 3. vasárnap PIAF 17h 1 900 

febr. 4. hétfő Az isteni Sarah 20h 1 500 

febr. 5. kedd Gyógyír 20h 1 500 

febr. 6. szerda     



 13 

 
hirdetés 

 
SZINTE INGYENES TANFOLYAMOK  

95% - 98% uniós támogatás  
90 000 Ft érték ű tanfolyam 1.800-4.500 Forint öner ővel  
Angol alap és középszint, számítástechnika alap és középszint 

A programban 100.000 egyéni pályázó vehet részt, a képzésekre 12.48 milliárd forint 
európai uniós támogatás áll rendelkezésre. Ne hagyj a ki a lehet őséget!!  

 

Állami támogatással       I       akkreditált intéz mény 
által       I      oklevél      I       felkészítés  vizsgákra  

 
Tanfolyamok  

� Angol nyelv alapszint – alapfokú vizsgára teljesen felkészít 

� Angol nyelv középszint – középfokú vizsgára teljesen felkészít 

� Számítástechnikai alapképzés kereskedelemben dolgozók számára 

� Számítástechnikai haladó képzés 

Jelentkezési feltételek  

• aki elmúlt 18 éves, - nincs fels ő korhatár  

• nincs államilag finanszírozott középiskolai vagy felsőoktatási hallgatói/tanulói jogviszonya, 

• és nem vesz igénybe más, azonos témájú Európai Uniós képzési támogatást. 

A projekt keretében minimális önerő befizetésével szinte bárki részesülhet informatikai és 

idegen nyelvi képzési támogatásban.  Az a személy, aki megfelel a feltételeknek, maximum 

bruttó 90 000 Ft képzési keretösszeg felhasználására válik jogosulttá. A hátrányos helyzetű 

kistérségekből jelentkezőknek csak 2%, a többieknek 5% önrészt kell befizetni. 

A projekt keretén belül százezer felnőttet fognak képezni, ezen belül tízezer hátrányos 

helyzetűt. Kiemelten várjuk a munkanélkülieket, a kismamákat, a romákat, a diploma 

megszerzésére készülőket, a legszegényebb környezetből jövő jelölteket, és a 45 év felettieket. 

A rendkívül kedvező, egyszeri lehetőség keretében 80 órás, akkreditált angol és 

számítástechnikai nyelvtanfolyamokat indítunk, melyekhez a tananyagokat és segédanyagokat 

is térítésmentesen biztosítjuk. 

 

A képzés Önnek mindössze 4500 Ft önrész (hátrányos helyzet ű településen állandó 

lakhellyel rendelkez ők részére csak 1800 Ft) befizetésével valósul meg a mennyiben 

megfelel őek a pályázati feltételek.  

Regisztráljon a weboldalon!  

Kérjük, töltse ki a regisztrációs lapot, hogy részt vehessen a támogatott képzéseken! A 

regisztráció semmilyen elkötelezettséget nem jelent . A regisztráció során megadott 

adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeljük, azokat 

harmadik félnek nem adjuk át. A nyertes pályázókat email-en értesítjük. 


