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NAGY SIKERREL VALÓSULT MEG A KORONA 20/21 CÍMŰ PÁLYÁZAT

BENE ÁGNES, HUSZTI ÉVA, PATYÁN LÁSZLÓ:
IDŐS KÖZÖSSÉGEK A JÁRVÁNY IDEJÉN

A Nyugdíjasok és Idősek „Életet az Évek-
nek” JNSZM Szervezete, a Szolnok Városi Klu-
bok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális 
Egyesülete és a JNSZM Nyugdíjasok Kulturális 
és Érdekvédelmi Egyesülete 2021 januárjában 
meghirdette a Korona 20/21 c. alkotói pályá-
zatot azzal a céllal, hogy bemutassa a megyei 
nyugdíjas korosztály „karantén-időszakát”, azt, 
hogy ki hogyan élte meg a koronavírus okozta 
járvány kitörését és az ezzel kapcsolatos korlá-
tozások bevezetését. Pályázati kategóriák vol-
tak: generációs alkotások, írásművek, képek, 
tárgyi alkotások.

A kiírásra 134 fő nyújtotta be alkotását, többen kategóriánként 2-3 alkotást is készítettek. A 
pályaműveket a sokszínűség, a hagyományok hangsúlyozása és őrzése, az érzések, gondolatok 
őszinte kinyilatkoztatása jellemezte. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta a 
pályázatot, szervezési, koordinátori segítséget nyújtott annak sikeres megvalósításához. Az ün-
nepélyes eredményhirdetésre és a pályaművekből álló kiállítás megnyitására 2021. július 5-én 
került sor az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. Ezt követően az alkotásokból a Nagy-
körűi Művelődési Házban is szép kiállítás nyílt, melynek nyitó ünnepségén a résztvevők megte-
kinthették a Híd Színház Karanténban című darabját.

Emlékeznek még az első nagy karanténra 2020 tavaszán? 

A járvány és nyomában a korlátozó intézkedések közvetlenül 
érintették az időskorú lakosságot. Sokan megbetegedtek, újabb 
és újabb szabályoknak kellett alávetnünk magunkat. Majd biza-
kodhattunk, hogy megérkeztek a védőoltások és egyre többeket 
oltottak be velük.

A tudományos élet szereplői, a kutatók is megpróbálják meg-
érteni a kialakult helyzetet. Természetesen minden kutató, kutatócsoport a saját tudományos 
szemüvegén keresztül vizsgálja a jelenségeket.



A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán működő Geron-
tológiai Tanszék munkatársaiként a mi kutatócsoportunk azt 
vizsgálta 2020 májusában, hogy a járvány korlátozó intézkedé-
seinek (a karanténnak!) milyen hatásai voltak az idősekre, az 
idős közösségekre, például a nyugdíjas klubokra.

A kutatás során olyan 60 év fölötti időseket kerestünk meg, 
akiknek központi szerepük van egy vagy több idős szerve-
zetben, általában nyugdíjasklub vezetőt, vagy megyei, városi 
nyugdíjasklubok szövetségeinek vezetőjét. Minden megyéből 
megkerestünk valakit, hogy minél teljesebb képet kapjunk. 
Általában egyórás telefonos interjú keretében beszélgettünk 
a megkérdezettekkel. Nagyon pozitív tapasztalatokra tettünk 
szert. A zömében klubvezetők örömmel vették a megkeresést 
és szívesen beszéltek a tapasztalataikról.

Mik is voltak ezek a tapasztalatok?

A kezdeti ijedtség után előkerültek a régi könyvek, sokan az 
elhalasztott selejtezéseket, rendrakást pótolták. A szerencsé-
sebbek udvart rendeztek, kertészkedtek. Nem csak a törvény 
szigora, hanem a család, gyerekeik, unokáik is otthon tartották 
őket. Azt tapasztalták, hogy 4-5 hét után jött az első belefára-
dás. 

A klubvezetők, a klubtagok igyekeztek kapcsolatban maradni egymással. Főleg telefonon 
tudták egymást elérni. Az internetezőknek sokat segített a skype, a facebook. Olyan esetekről 
is beszámoltak a megkérdezettek, amikor a család (általában az unoka) éppen a karantén miatt 
vezette be a mamát vagy papát az okostelefon, az internet rejtelmeibe.

De ez a kapcsolattartás nem pótolhatta a személyes találkozást!
Minden nyugdíjas klub vezető bizakodóan nyilatkozott a folytatásról, ugyan a félelmeiket 

sem titkolták: Mikor lehet egyáltalán újra találkozni? Ha lehet, akkor hol, és miként? Visszatér-
nek-e a klubtagok?

Mi lesz az egyedülállókkal, ha sokáig fennáll a járványhelyzet, és egyáltalán mi lesz az idősek-
kel, a szeretteikkel, ha elkapják a vírust?

Az idős szervezetekben sok munka volt a karantén alatt. Le kellett mondani a rendezvénye-
ket, kirándulásokat, tartani a kapcsolatot egymással, a családdal, a segítőkkel, támogatókkal. 

Találkoztunk szellemes új kezdeményezésekkel is, mint a tömbházak közti gyaloglóklub, vagy 
a levelező műveltségi vetélkedő. Voltak, akik telefonon keresztül történeteket meséltek, és olya-
nok is, akik otthoni sport programot találtak az interneten, és azt osztották meg a többiekkel. A 
Szenior Örömtáncosok először videókat osztottak meg egymással, majd ők maguk készítettek a 
facebook-on élő videókat. 

A kutatásban Jász-Nagykun-Szolnok megyei idősszervezetek vezetőit is megkerestük. Ezúton 
is megragadjuk a lehetőséget, hogy köszönetet mondjunk az együttműködésért. 

A Szenior Örömtánc Szolnok csoport 
tartotta a kapcsolatot tagjaival online.



Köszönjük, hogy beszámoltak nekünk személyes és a nyug-
díjas közösségeiket érintő tapasztalataikról. Szikszai Ferencné 
Emike nyugdíjasklub-vezető, és Deák Jánosné Marika, a Szol-
nok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturá-
lis Egyesületének elnöke válaszoltak a kérdéseinkre. Sajnálattal 
vettük tudomásul, hogy Marika már nincs közöttünk.

Hamarosan újra megkeressük a kutatás résztvevőit, és megkérjük őket, számoljanak be az 
eltelt egy év történéseiről.

A kutatás az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult Program” pályázati tá-
mogatásával valósul meg.

Erről a kutatásról, és további időseket érintő kérdésekről nézhetnek meg érdekes előadásokat 
a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Idősakadémia facebook oldalán. 

A Facebook-on: Idősakadémia - De Ek

A család és gyermekjóléti szolgáltatások egyik alapvető feladata, hogy szociális gondokkal 
küzdő családoknak és személyeknek biztosítson szociális és mentálhigiénés ellátást. Erre a fel-
adatellátásra az elmúlt években a családsegítő szakemberek jóval nagyobb hangsúlyt fektettek, 
hisz életünket alapvetően befolyásolta a Covid-19 járvány és azok a korlátozások, melyek a ki-
alakult járvány lelassítására léptek érvénybe. 

A Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látókörébe sokkal több 
család, illetve olyan idős ember került, aki 2020 márciusáig képes volt az életét önállóan, segít-
ség nélkül szervezni, mindennapi feladatait elvégezni, de egyik pillanatról a másikra - a meg-
hozott védelmi intézkedések miatt - a legáltalánosabb napi rutin elvégzése (bevásárlás, csekkek 
befizetése, gyógyszerek kiváltása) komoly problémát okozott számukra.

Ezen ügyfelek számára az alábbi szolgáltatásokat biztosította Szolgálatunk: információnyúj-
tás/tanácsadás, segítő beszélgetés (telefonos), receptek kiváltása, csekkek befizetése, anyagi ja-
vakhoz történő hozzájutásban segítségnyújtás, a járvány miatt veszélyeztetett idősebb korosz-
tály/karanténban lévő lakosság részére bevásárlás.

A járványügyi helyzet kedvező alakulása természetesen hatással van a kliensek számára, a 
szükséges feladatellátásra is. Azonban a Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatának egyik alapvető feladata - továbbra is - rászorult idős személyek, családok segítése.

Ha Ön, vagy környezetében olyan idős személy, 
rászoruló család él, aki segítségre szorul, kérjük, 
hogy a Szolgálat következő elérhetőségén jelezze:

Szolnok, Városmajor út 67/a.,
Tel: 56/420-614,

elektronikus levélcím: 
info@humanszolgaltato.hu

A SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA TEVÉKENYSÉGE



A KULTÚRA BARÁTAI NYUGDÍJAS EGYESÜLET MŰKÖDÉSE
A JÁRVÁNYÜGYI KORLÁTOZÁSOK IDEJÉN

A pandémia kitörésekor hirtelen megváltozott az életünk. Igyekeztünk betartani az Operatív 
Törzs intézkedéseit. A munkatervben tervezett programjaink sorra mind elmaradtak, vissza-
mondtuk  a leelőlegezett utazásokat. Az első hullámban a karantén, a szigorítások, a vírus elleni 
védekezés tanulása, elfogadása próbára tette egyesületünk idős tagjait is. Hosszú hónapok után 
az önkormányzat engedélyével kis csoportokban találkozhattunk, pl. a Rozáriumban, a Galéria 
előtti kis koncerten, a Damjanich múzeumban, a Tabánban, a TISZApART Mozi rendezvénye-
in, a Söráriumban, a szolnoki festők kiállításán, a vadasparkban.

A pandémia 2. hullámának előretörésével beláthatatlan ideig nem találkozhattunk, tekintettel 
egyesületünk nagy létszámára. 

Embert próbáló időszak van mögöttünk, amit ki könnyebben, ki súlyosabban élt át… Sok 
tagunk családja érintett a covid fertőzésben. Próbáltunk lelki támaszt adni egymásnak, mert a 
magány, a bezártság miatt a depresszió könnyen eluralkodik az emberen. Főként  telefonon tar-
tottuk a kapcsolatot, valamint facebookon és messengeren.

Az egyesület színvonalas kirándulásokat szervez tagjai számára.



Néhányan személyesen is találkoztak a buszon, az üzletben, a vásárcsarnokban, az utcán. 
De szerveztek sétát a Tisza vagy a Zagyva-partra is, vagy baráti beszélgetést egy családi ház 
kertjébe. Egymás segítésére is számíthattak tagjaink pl. gyógyszer kiváltásában, bevásárlásban /
betegség, baleset esetén/.

A pandémia kezdetén 50 db szájmaszkot varrtam a kórház dolgozóinak. 2020 szeptember kö-
zepéig szerveztem kiscsoportos kirándulásokat az egyesület tagjainak. Egyre több szabadidőm 
lett, amit részben a háztartásra és a családomra fordítottam, részben  kertészkedésre. Végre több 
időm lett olvasásra, zenehallgatásra, keresztrejtvényfejtésre, néhány jó filmre. Írtam a Korona 
20/21 pályázatot, jelenleg családunk történetét írom az unokáim számára. Információim szerint 
az egyesület tagjai szeretnek olvasni. Sokan éltek a Verseghy könyvtár online kölcsönzési lehe-
tőségével. Egyre többen használják a számítógépet. A facebook zártkörű csoportunkba aktívan 
bekapcsolódnak, kulturális témákhoz hozzájutnak. Örömmel vettük a Szigligeti Színház online  
közvetítéseit. Van tagunk, aki verseket ír, van, aki ismert festő, de vannak ügyes kézimunkázók 
is köztünk.

Nagyon vártuk a személyes találkozás lehetőségét. Reméltük, hogy idén nyár végén lehet újra 
kis csoportokban programot szervezni! Továbbra is remélem, hogy minden tagunk beadatja 
magának a vakcinát mindnyájunk érdekében! Akkor is és most is mindenkit kitartásra, türe-
lemre biztatok.

Csanády Szabolcsné elnök



FOLYTATÓDIK A KELET-MAGYARORSZÁGI SZÉPKORÚAK AKADÉMIÁJA 
SZOLNOKON

szepkoruakakademiaja.szolnok.hu

További információ kérhető:

56/503-896, szabol@ph.szolnok.hu

Október 14. 14.00 óra
Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika Margit (elnök,

Magyar Gyógyszerészi Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete)

A terített asztal örömei cukorbetegeknek, 

Mozgásformák cukorbetegekre szabva

Október 28. 14.00 óra

November 11. 14.00 óra  

December 9. 14.00 óra
Dr. Szabó Gergely  (egyetemi docens, Debreceni 

Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar 

Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék) 

Drónok a hétköznapokban - korunk játéka

vagy nélkülözhetetlen munkaeszköz?

November 25. 14.00 óra

SZOLNOKON

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar szervezésében

Szeptember 30. 14.00 óra

Dr. Móré Marianna  (egyetemi docens, dékán Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar) 

Generációmenedzsment, generációk együttműködése

Dr. Patyán László  (főiskolai docens, Debreceni Egyetem, Egészségügyi 

Kar, Szociális és Társadalomtudományi Intézet, Gerontológia Tanszék) 

Az idősgondozás aktuális kérdései 

Ujlaki Csaba (ismeretterjesztő csillagász, TIT Bemutató Csillagvizsgáló 

vezető, Aba-Novák Agóra Csillagkedvelők Klubja vezető)

13,8 milliárd év – Szépkorú Univerzum?

(A világegyetem története)

Dr. Csinády Adriána (egyetemi adjunktus, DE BTK, Pszichológiai Intézet  

Személyiség- és Klinikai Pszichológiai nem önálló Tanszék) 

Evolúciós és társas hatások szerepe a nagyszülői 

gondoskodás alakulásában

SZOLNOKON

Helyszín: 
Aba-Novák Agóra Kulturális 
Központ 
5000 Szolnok, Hild János tér 1.

A résztvétel térítésmentes!szepkoruakakademiaja.szolnok.hu A résztvétel térítésmentes!

Az előadásokon a maszk használata javasolt.

 2021. ősz



50 ÉVES ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLI A HÁMÁN KATÓ NYUGDÍJAS KLUB

A közösség történetéről és működéséről Csák Sándorné klubvezető mesélt nekünk.

A szervezet működése egészen az 1950-es 
évekig nyúlik vissza. Akkor MNDSZ Nőklub 
volt a csoport neve, tagjai között először csak 
nők voltak, később azonban férfiak is csatla-
koztak. Akkori támogatónk volt a MÁV Jár-
műjavító, a Fűrész- és Hordóipari Vállalat, a 
Munkás ABC és a papírgyár. Többségében a 
papírgyár és a kórház környékének lakói alkot-
ták a tagságot, de természetesen a város más 
részéről is érkeztek közénk. 50-60 fős társasá-
gunk rendszeresen látogatott vidéki klubokat 
akkori vezetőnk, Matuszka Jánosné irányításá-
val. Az ő lemondásával én, mint akkor még új, 
aktív dolgozó vállaltam el a csoport vezetését.

Szervezetünk jelenleg a MÁV-hoz tartozik, és a VOKE Csomóponti Művelődési Központban tartjuk 
havi egy alkalommal két-három órás foglalkozásainkat. Látogatjuk a társklubokat, megünnepeljük az 
aktuális ünnepeket, egymás születésnapját és névnapját. Szívesen megyünk városi ünnepségekre, meg-
emlékezésekre. Sajnos tagjaink életkorának előrehaladtával eléggé lecsökkent létszámunk, most kb. 25 
tagot számlálunk. Fennállásunk 50 éves évfordulóját idén - a járvány miatt egy évvel később - tudtuk 
megünnepelni. Ezúton szeretném megköszönni Szalay Ferenc polgármester úrnak, a VOKE Csomó-
ponti Művelődési Központ igazgatójának, Balázsiné Gődér Ágnesnek, és a Vasutas Nyugdíjas Klubok 
Országos Szövetségének az anyagi támogatást, mert nélkülük ez a kis rendezvény nem jöhetett volna 
létre.

Hívjuk és várjuk azokat a nyugdíjasokat, akik szívesen eltöltenének szerdai napokon 2-3 órát kis 
közösségünkben!

Miért szereti a klubvezetői tevékenységet?

Aktív dolgozóként óvodában dajka voltam, szeretem a gyermekeket, időseket egyaránt. Nagycsalád-
ból származom, én vagyok a 10. gyermek. Talán ennek is köszönhető, hogy fontos számomra a közös-
ség.

Mi volt a legkellemesebb élmény a klub eddigi életében?

Ha karácsonykor összejövünk, és azt látom, hogy azok, akik családi helyzetük miatt, vagy egyéb okok-
ból egyedül, magányosan élnek, akkor boldogok, öröm van az arcukon, és jól érzik magukat.

Csák Sándorné klubvezető és Szalay Ferenc polgármester 
köszönti a klub tagjait az évforduló alkalmából.

A klub elérhetőségéről érdeklődhet: 
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,

Tel: 56/503-896, 
E-mail: szabol@ph.szolnok.hu



A Szolnoki Idősek Lapjával kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat
várjuk a szabol@ph.szolnok.hu e-mail címre

Kiadja: SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.   Telefon: 56/503-896
Szerkesztette: SZABÓ LÍVIA

A Richter Gedeon Nyrt. 3.500.000 forint alapadományt ajánl fel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet számára. Az alapadományt a lakosok részvételükkel és aktivitásukkal 
tovább növelhetik. Minél aktívabban cselekszik valaki saját egészségéért, annál nagyobb mértékben járul 

hozzá az adománycél megvalósulásához, az élelmezési osztály fejlesztéséhez.

PROGRAMOK-BESZÉLGETÉSEK

•	 Jaksity Kata: Hogyan őrizd meg a lelki egyensúlyodat?
•	 Béres Alexandra: Az egészséges életvitelhez vezető
utunk és elakadásaink

•	 Szily Nóra: Változás, változtatás GPS-e: mit tegyünk,
hogy tudjunk alkalmazkodni az élet változásaihoz?

•	 Torna Katus Attilával
•	 Zsiros László Róbert: Környezettudatosság és fenntart-
hatóság a mindennapokban

•	 Richter Anna Díj - interaktív élményszoba
•	 Elsősegélynyújtás bemutató
•	 Játékos természettudomány – látványos
bemutatók és kísérletek

INGYENES SZŰRÉSEK, TANÁCSADÁSOK

• 	 Prosztataszűrés (PSA)
• 	 Csontritkulásszűrés – csontsűrűségmérés
• 	 Koleszterinszint- és vérnyomásmérés
• 	 Érszűkület-vizsgálat
• 	 Bőr- és körömgombaszűrés
• 	 Asztma tanácsadás
• 	 Szívelégtelenség tanácsadás
• 	 Neuropátia szűrés cukorbetegeknek
• 	 Urológia tanácsadás
• 	 Csontritkulás tanácsadás
• 	 Memóriazavar tanácsadás
• 	 Depresszió- és szorongás-tanácsadás
• 	 Dietetika és gyógytorna tanácsadás
• 	 Nőgyógyászati tanácsadás

A programokon való részvétel ingyenes.

ADOMÁNYPONTGYŰJTÉ S
1 PONT = 300 FT AZ INTÉZETNEK

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. A Richter Egészségváros kizárólag a mindenkor érvényben lévő járványügyi és jogszabályi előírások szerint kerül megrendezésre.

KÓRHÁZ

X 300 FT

+PONT

+PONT

+PONT

+PONT

+PONT

+PONT

+PONT

Le
zá

rá
s 

dá
tu

m
a:

 2
02

1.
09

.1
3.

 P
R/

11
9/

20
21

 

EGESZSEGVAROS WWW.EGESZSEGVAROS.HU

RADVÁNYI DOROTTYABÉRES ALEXANDRA ABAHÁZI CSABASZILY NÓRAKATUS ATTILA JAKSITY KATA
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Egészség ezreknek, 
milliók a kórháznak!

ISMÉT VÁROSUNKBA LÁTOGAT A RICHTER EGÉSZSÉGVÁROS


