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- Milyen hozadéka volt a klubnak a nagyszülők számára?
- Jól érezték magukat, feltöltődtek, nem a gondokról, hanem az örömökről beszélgettek. Pél-
dául milyen jó érzés számukra, ha az unoka bizalmába avatja őket, és beszélgetnek a szerelem 
érzéséről. Szó volt arról az érzékeny témáról is, hogy a család ugyan számít a nagyszülőkre, ne-
kik azonban tudniuk kell a szükséges és elégséges mértékben beleavatkozni a család életébe.
- Miben van a különbség a nagycsaládos nagyszülők és a nem nagycsaládosok között?
- A nagycsaládos nagyszülőnek többfelé irányul a figyelme. Mivel sokféle érdeklődésűek az 
unokák, több világba is betekintést nyer. A sport világába is, de a kézimunkaszakkör világá-
ba is például. Olyan is van, hogy a nagyszülő megy el futni az unokával. Szolnokon vélemé-
nyem szerint sokféle szabadidős programlehetőség van, ez nagy segítség a családok számára.
- Mennyire töltötte be célját a klub?
- Fő témánk az idősek elmagányosodásának megelőzése volt. A digitális technika kapcsán megfo-
galmazták, hogy a könyvolvasást nem cserélik le az interneten való olvasásra, a papír varázsát meg 
kívánják tartani. Céljuk védeni családjukat a túlzott internethasználattól, mert szerintük az elide-
genedést eredményez. Az a véleményük, hogy a közösségre mindig lehet és kell is számítani. Hasz-
nosnak kell érezniük magukat, ők erre törekszenek. Amelyik nagyszülő nem így gondolkozott, 
annak változtatnia kellett szemléletén, hogy jól érezze magát. Fontos, hogy jusson szerep az idős-
nek a családban, tapasztalatom, hogy a nagycsaládosoknál ez meg is valósul. Azt gondolom, hogy 
irányított beszélgetéseink betöltötték céljukat, vagyis azt, hogy az idősek közösséget erősítő aktivi-
zálása, integrálása a helyi közösségekbe megtörténjen, a generációk közötti kapcsolat erősödjön.

Interjút készítette: Szabó Lívia

- Hosszú idő óta kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a nagyszülők is eljöjjenek rendezvénye-
inkre. A hozzánk tartozó családoknak nagyon jó kapcsolatuk van idős családtagjaikkal. Talál-
kozásaink kiscsoportos formában zajlottak, összesen 8 alkalommal. Olyan témákat dolgoztunk 
fel, mint például a nagyszülők kapcsolata a családdal, unokákkal. Beszélgettünk az időskorról, 
sportról, mozgásról, a számítógép használatáról, az áldozattá válás megelőzéséről. Jellemző, hogy 
a hozzánk tartozó nagyszülők nem élnek együtt családtagjaikkal, de ettől függetlenül nem ma-
gányosak.

A programról Gál Lászlóné, az Egyesület volt elnöke számolt be.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk kedves olvasóinknak!

November 20-án, Barabás Botond a 
Szigligeti Színház művésze, Szurdok 
János klubtársunk verseiből adott kö-
zel egy órás ízelítőt. 20 vers hangzott 
el az eseményen, melynek színhelye a 
Korzó Kávézó galériája volt. Nagyon jó 
hangulat, az alkotó és előadó kölcsönös 
tisztelete és egymás iránt érzett szerete-
te jellemezte a programot a szép számú 
közönség örömére. Szurdok Jánosnak 
eddig 3 kötete jelent meg, amelyben 
500-nál több vers található. A negye-
dik kötet jelenleg készülőben van.

2018. december 12-én Némethné Janko-
vics Györgyitől - a Nyugdíjasok Orszá-
gos Szövetsége elnökétől –      Pro Seniore 
kitüntetést vehetett át Deák Jánosné, a 
Szolnok Városi Klubok és Nyugdíja-
sok Érdekvédelmi és Kulturális Egye-
sületének elnöke. A szövetség 5 évente 
adományozza e díjat az országos nyugdí-
jas életre nagy hatással bíró személyek, 
közösségek számára. Deák Jánosné ön-
zetlen és példamutató szorgalmát, az or-
szágos ügyek iránti nyitottságát, a tagszer-
vezetben végzett munkáját ismerték el e 
kitüntetéssel, melyhez szívből gratulálunk!

Az időjárás nem kedvezett a meghitt hangulatú estének, mégis telt házzal zajlott le. 

Szöveg, kép: Balog Ágnes, Belvárosi Nyugdíjas Klub vezetője

„Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,

Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.”

Juhász Gyula
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A KREATIVITÁS BENNÜNK ÉL!

NAGYSZÜLŐK KLUBJA A NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNÉL

DÍSZOKLEVÉL IGÉNYLÉSE

A foglalkozások különleges hangulatban telnek, a fejlődés, az önkifejezés megje-
lenik alkotásaikban. Közösséggé alakulnak, különleges, bizalmi hangulat jellemzi 
őket, melybe betekintést kapni felemelő, különleges, értékes élmény. Tevékenységük-
höz gratulálunk és reméljük, hogy műveikben a későbbiekben is gyönyörködhetünk!

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  a jövő évben is köszönteni kívánja dísz-
okleveles nyugdíjas pedagógusait. Az ünnepélyes köszöntésre a Pedagógus Napi ren-
dezvényen, 2019 júniusában kerül sor. Amennyiben Ön 2019-ben jogosult Arany-, 
Gyémánt-, Vas- vagy Rubin Díszoklevélre, illetve tudomása van olyan nyugdíjas peda-
gógusról, aki jövőre ünnepli pedagógiai végzettségének 50., 60., 65., illetve 70. évfordu-
lóját, kérjük, keresse fel a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Osztályá-
nak munkatársát, Bagdi Gabriellát a következő elérhetőségeken: 5000 Szolnok, Kossuth 
tér 9. Új épület I. emelet 102. szoba, Tel: 56/503-475, E-mail: bagdig@ph.szolnok.hu

A Nagycsaládosok Egyesülete Szol-
nok idén ünnepelte fennállásának 30 
éves évfordulóját. A szervezet - a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Esély Nkft 
„Család-Varázs” - Védőháló a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei családokért EFOP-
1.2.1-15-2016-00222 elnevezésű sikeres 
pályázatának keretében - 2017-2018-
ban Nagyszülők klubját működtetett. 

Tokajiné Fodor Szilvia a művészetterápiás csoport veze-
tője. Tapasztalata szerint az idősek sokkal inkább a múlt-
ból merítik erőforrásaikat, hiszen sok esetben nem egy-
szerű feldolgozni a beköltözés tényét. A program címéül a 
„Lélekszínező időseknek” elnevezést választották, hiszen 
a résztvevők egy teljesen más nézőpontból tekinthetnek 
rá önmagukra. A múlt emlékeinek feldolgozása mellett a 
meglévő képességeikre való rácsodálkozás nagymértékben 
erősíti énerejüket és önértékelésük pozitív megerősítését.
A módszer során a természet körforgása mentén érinte-
nek olyan témákat, mint például „betakarítás” – életünk 
gyümölcsei; „őszi elmúlás”- az élet elmúlása - körforgása; 
„ujjászületés” – mit adunk át a jövő nemzedékének. A foglal-
kozásokon résztvevők dolgoznak a kedvenc meséjükkel, ver-
sekkel, de képzőművészeti alkotásokat is elemeznek, hiszen 
a képek, szimbólumok hidat képeznek, amelyek összekötik 
a múltban megélt élményeket a jelenben való feldolgozással.

A montázs technika, az agyagozás, az 
olaj, szén és a porpasztell sikeresen al-
kalmazható eszköznek bizonyult körük-
ben, az akvarell azonban megosztja őket. 
Ennek oka, hogy az asszociációs kész-
ségüket, az intuíciót az idősek kevésbé 
használták az életútjuk során, hiszen 
teljesen más személyiségfunkciók fej-
lesztése volt meghatározó abban a kor-
ban, amiben ők felnőttek és felnőttként 
éltek (háború, nélkülözés, lemondás, stb.).

testi-lelki-szellemi működések felfedezését. Hozzájárulhat az érzelemkifejezés fej-
lődőséhez, a kommunikatív- és kifejezőképesség javulásához. A tréning alkalmá-
val művészetterápiás eszközökkel dolgoznak, rajzi eszközöket használnak, raj-
zos, művészeti előképzettségre azonban nincsen szükség, csupán alkotókedvre!

Dr. Antalfai Márta a következőképpen fogalmazza meg módszere hatását: „Na-
gyon sokan nem tudják, hogy a bennünk lévő alkotóerő velünk született, és meg-
jelenésre, megnyilvánulásra törekszik. Keresi a szépséget, mely harmóniával tölt 
el bennünket. A mások alkotásaiban való gyönyörködés mellett fontos számunk-
ra, hogy az a néhány ecsetvonás, ami a lelkünkből érkezik, kifejeződhessen.”

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társu-
lása Egyesített Szociális Intézménye pél-
daértékű módon művészetterápiát is 
biztosít ellátottai számára. A művészet-
terápia olyan változatos, élmény-centri-
kus, az egyéniség kibontakozását segí-
tő terápiás technika, amely elősegíti az 
önismeret elmélyülését, a motivációk,
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