VII. évfolyam
1. szám

AZ ÖNKORMÁNYZAT GONDOSKODIK A VÁROSLAKÓK VÉDELMÉRŐL
2020. márciusában a járványügyi veszélyhelyzet sajnálatos módon új feladat elé állította önkormányzatunkat.
Természetesen elsődleges szempont volt a városlakók védelme, a kihirdetett szabályoknak való megfelelés. 2020.
március és május hónapja között számos intézkedést hoztunk, melyek közül e kiadvány hasábjain az alábbiakat
emeljük ki:
- Azok a családok, akik a járványügyi helyzet miatt
nagymértékű létbizonytalanságba kerültek, meghatározott feltételek mellett önkormányzati támogatásban részesültek.
- Két zöld számon lehetett lakossági jelzéssel élni, kérdést feltenni, kéréseket bejelenteni.
- Létrehoztunk egy önkormányzati e-mail címet, mely
folyamatosan működik. A krízishelyzetben lévők, segítséget igénylők a koronavirus@ph.szolnok.hu címen tehettek/tehetnek bejelentést.
- A városlakók ingyenesen, többször használható maszkot igényelhettek.
- Az önkormányzati közintézményeket, gazdasági társaságokat folyamatosan láttuk el maszkkal. Emellett segítettük azokat a szolgáltatókat is, akik munkatársai a
munkájuk során maszk használata nélkül, tünetmentes
fertőzésük esetén a lakosság számára veszélyt teremthettek.
- Az önkormányzat, a városi cégek és intézmények
munkatársai térítésmentesen több ezer maszkot osztottak ki a bevásárló központoknál, nagyobb üzleteknél, piacoknál.
- Az intézményeknél, a játszótereknél, az utcai tornapályáknál, az óvodai udvari játszóeszközöknél speciális felületkezelésre került sor ezüstion technológiával. Ennek köszönhetően olyan védőbevonat került ezekre a felületekre, melynek hatására azokon nem tapadnak meg a vírusok,
baktériumok, gombák.
- Szolnok Megyei Jogú Város helyi járatain az egészségügyi dolgozók és
a szociális intézményekben dolgozó munkatársak térítésmentesen utazhattak.
- Az egészségügyi alapellátásban dolgozó háziorvosok részére több alkalommal biztosítottunk fertőtlenítő- és védőfelszereléseket, pl. gumikesztyűt, textil, sebészi és FFP2 maszkokat, védőpajzsot, izolációs ruhát,
cipővédőt, felület- és bőrfertőtlenítőt, fertőtlenítő szappant, valamint a
SZMJVÖ Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága részére két darab ózongenerátort.
- Önkormányzatunk intézményei és cégei számára is rendelkezésre bocsájtottunk takarítószereket, fertőtlenítőszereket, védőeszközöket.
- Intézkedéseink valamennyi korosztály védelmét szolgálták, hiszen ahogyan a játszóterek, sportlétesítmények
használatára, úgy a bentlakásos idősek otthonával kapcsolatos szabályokra is jelentős figyelmet fordítottunk.
- Folyamatos kapcsolatban álltunk a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménnyel,
amelynek munkatársai szükség esetén a 70 éven felülieket segítették pl. ebédhordásban, gyógyszerkiváltásban.
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ munkatársai a karanténba kerülő személyek számára nyújtottak jelentős segítséget.
Jelenlegi intézkedéseink is a városlakók lehető legnagyobb védelmét szolgálják. Többek között a Városháza portáján hőkamera fogadja a lakosokat, egy szolnoki vállalkozás felajánlásának köszönhetően pedig önkormányzati intézmények légtisztító berendezésekhez jutottak.
A koronavírussal kapcsolatos zöldszámon továbbra is várjuk azoknak az idős szolnokiaknak a jelentkezését, akik segítséget igényelnek a bevásárláshoz, gyógyszerek kiváltásához. A lakossági információs vonal munkaidőben 8-16 óráig hívható. Kérjük, hogy
továbbra is vigyázzanak magukra és egymásra!
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BÚCSÚZUNK
„Az ember itt kevés a szeretetre.
Elég, ha hálás legbelűl
Ezért-azért; egyszóval mindenért.”
(Pilinszky János)
Búcsúzunk Deák Jánosné Marikától, a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális
Egyesülete elnökétől, a Városi Idősügyi Tanács alapító
tagjától. Deák Jánosné az idősekért végzett áldozatos
munkájáért többek között az Emberi Erőforrások Minisztériumától „Idősekért Díj”-ban, Szolnok Megyei
Jogú Városától „Szolnokért Emlékérem” arany fokozatában részesült. Lelkiismeretes munkájára, segítőkész
hozzáállására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mindig számíthatott. Emlékét örökké őrizzük.

ÚJ ELNÖK A SZOLNOK VÁROSI KLUBOK ÉS NYUGDÍJASOK
ÉRDEKVÉDELMI ÉS KULTÚRÁLIS EGYESÜLETE ÉLÉN
2020. szeptemberében a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete Lászlóné Nagy Ilonát választotta
új elnökének.
Lászlóné Nagy Ilona Besenyszögön született, közel 50 éve Szolnokon él. Tanulmányai befejezésétől nyugdíjba vonulásáig Szolnokon
dolgozott. Szeret itt élni, itthon van Szolnokon. Nagyon sok jó ismerős veszi körül, akikkel az évek alatt, a munkája során megismerkedett. Hiszi, hogy az emberi kapcsolatok mindenki számára nagyon
meghatározóak.
Szinte folyamatosan kulturális területen tevékenykedett, eleinte
könyvtárosként, majd több évtizedig a Hild Viktor Városi Könyvtár
és Közművelődési Intézmény igazgatójaként. Az utolsó három évben,
mikor a városi és a megyei könyvtár összevonásra került, az összevont intézmény: a Verseghy Ferenc Könyvtár
és Közművelődési Intézmény igazgatójaként. Munkája elismeréseként több alkalommal részesült kitüntetésben.
Megkapta Szolnok Város Kulturális díját, majd országos elismerésekkel jutalmazták, 2010-ben a Színnyei József
díjjal, amely könyvtári területen a legmagasabb szakmai kitüntetés, 2014-ben pedig Bánﬀy Miklós díjat kapott
a kultúra érdekében végzett munkájáért.
Intézményvezetőként rendszeres volt a kapcsolata a Szolnokon működő nyugdíjas klubokkal. Látogatta rendezvényeiket, ha kellett, segítette munkájukat.
Közel négy éve ő is nyugdíjas. Szeret énekelni, több mint 5 éve tagja a Szolnoki Népdalkörnek. Szívesen vállal
közösségi feladatot, a Szakajtó Szolnoki Népzenei Műhely Egyesület vezetőségi tagjaként részt vesz a pályázatok
írásában, a Táncházak, Népdalköri találkozók, népzenei oktatások szervezésében. Legfontosabb számára a család, négy fiú unoka boldog nagymamája.
Lászlóné Nagy Ilona kinevezéséhez gratulálunk, munkájához sok sikert, jó egészséget kívánunk!

A SZOLNOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG MEGELŐZÉSI AJÁNLÁSA
Az elmúlt időszakban több bejelentés is érkezett a rendőrségre, miszerint ismeretlenek időskorúakat keresnek meg telefonon azzal a szándékkal, hogy családtagjukat baleset érte, majd pénzt, vagy pénzzé tehető értéket követelnek tőlük. Régebben személyes találkozót beszéltek meg az idősekkel, de újabban egy angliai
bankszámlaszámot adnak meg, és arra kérik az utalást.
A Szolnoki Rendőrkapitányság felhívja a lakosság figyelmét, hogy:
• Ha telefonálnak Önnek, járjon utána, hogy valóban baj van-e. Tegye le a telefont, majd hívja fel azt a hozzátartozóját, akire hivatkozva telefonáltak Önnek!
• Tegyen fel ellenőrző kérdéseket: „Hogy hívnak? Mikor születtél? Mikor találkoztunk utoljára?”
• Ne hagyja, hogy sürgessék, próbáljon nyugodt maradni! Egy életmentő műtét
külföldön sem maradhat el, mert valaki nem tud azonnal fizetni.
• Hivatalos személy nem kér pénzt: se rendőr, se mentő, se tűzoltó.
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• A trükkös lopások megelőzése érdekében: ne nyisson ajtót, amíg nem nézte meg, hogy ki csenget, vagy kopog! Idegent soha ne engedjen be a lakásába!
• Ne vegye elő megtakarított pénzét idegenek jelenlétében!
Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön vagy
hozzátartozója sérelmére, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot!
A rendőrség, így a szolnoki rendőrök is kiemelt figyelmet fordítanak a
fenti módszerrel elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. Lakossági fórumokon, az írott és elektronikus sajtóban, nagy tömegeket vonzó
helyeken hívják fel az idősebbek figyelmét arra, hogy legyenek körültekintőek, ne hagyják magukat becsapni, ne dőljenek be a csalóknak!
Szerencsére az is elmondható, hogy több esetben figyelmes, az elkövetési
módszerről tudomással bíró állampolgárok segítségével sikerült megakadályozni azt, hogy a csalók átverjék áldozatukat, mivel felhívták a figyelmét a zaklatott időseknek, hogy járjanak utána, hogy valóban bajban vannak-e szeretteik, és a gyanús körülményekről a rendőrséget is értesítették.

MOZGALMAS SZEPTEMBERT ZÁRT A NAPSUGÁR NYUGDÍJAS KLUB
Kihasználva a hosszan tartó napsütéses
időt, számos programon és rendezvényen
vettek részt szeptemberben a szolnoki
Napsugár Nyugdíjas Klub tagjai. Megtekintették a 11 éve alakult Sziluett Művészeti Egyesület „Toronytárlat” elnevezésű egyedi kiállítását, valamint a Kaviár
és Lencse c. darab főpróbáját a Szigligeti
Színházban. Részt vettek a „Vigyázat Csalók!” című humoros, élményszerű formában, figyelemfelkeltő célzattal megrendezett színpadi előadáson. Rákóczifalván a
gyógynövényes templomkertben jártak.
Programjaik között szerepelt még gyógytorna, sport és rekreációs nap, szüreti bál.

NÉZZ A TÜKÖRBE! KARANTÉNBAN IS...
- ÚJ ELŐADÁS A HÍD SZÍNHÁZTÓL
„Idő kellett, hogy felfogjam a helyzet komolyságát.”
„Alapvetően optimista vagyok. Így voltam ezzel a vírus
kapcsán is. A darab írása során azonban rá kellett nyitnom, és sikerült is rányitni a szemem a pesszimista hozzáállásra is.”
„Adjátok vissza az életemet! – ez a gondolat tört rám
csak, amikor nem érintkeztem a családommal.”
„Mindig is írogattam, én írtam a darab kardalait. Nekem ez jó, szerintem, ha valaki megnézi a darabot, felismeri, hogy gondolataival, érzéseivel nincs egyedül.”
Szereplők balról: Déri Erzsébet, Kertmari Anna,
Ulviczki Sándor, Márki Éva.
A rendező (középen): Rigó József
Fotó: www.blogszolnok.hu

Így gondolkodnak a Karanténban c. darab születéséről maguk a szereplők. A mű a vírus miatti tavaszi bezártság idején született. A szereplők és a rendező által írt előadás négy karakter monológja, illetve
közös kardalai.
A Szolnokon többször megtekinthető előadás után a Híd Színház
beszélgetésre invitálja a nézőket, egyfajta eszmecserére a darab által
közvetített, valamennyiünket érintő tartalomról.
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Hogyan látja egy fiatalember kortársai (járvány miatt megváltozott) életét? Milyen különbségek vannak a főváros és egy megyei jogú város közösségi élete között a járvány idején?
Idősként mennyire félünk? Van-e különbség félelmeinkben a járvány különböző időszakait tekintve?
Mik a család jellemzői most?
Hogyan fejeződik ki a személyiség? – maszkban is lehetek egyedi!
Generációs aggodalmak – „Én úgy aggódtam a gyermekeimért annak idején, ahogy most ők aggódnak értem.”
A premier utáni beszélgetésen többek között ezek a témák merültek fel a résztvevők között.
A Híd Színház várja kedves nézőit a Karanténban c. darab további előadásaira 2020. október 19-én és 29-én
19.00 órára a VOKE Csomóponti Művelődési Központba.

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: 56/503-481
Szerkesztette: SZABÓ LÍVIA

