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NYUGDÍJAS
SZÖVETKEZETEK
NYUGDÍJAS
SZÖVETKEZETEK SZOLNOKON
SZOLNOKON
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet célja, hogy a még aktív időskorúak
számára foglalkoztatást, munkaerőpiaci reaktivizálást biztosítson, a
tagok gazdasági és szociális helyzetét előmozdítsa. A nyugdíjas
szövetkezet célja továbbá, hogy a következő generációk számára a
tagoknál felhalmozott tudás, szakmai- és élettapasztalat átadásra
kerüljön. A nyugdíjas szövetkezet mindezek megvalósításával
közérdeket is szolgál. (2006. évi X. törvény a szövetkezetekről)
Szolnokon jelenleg két közérdekű nyugdíjas szövetkezet működik. Elérhetőségeik:
Bizalom Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Szolnok, Baross út 6.
Tel: 56/210-204; 30/305-09-70; 30/306-54-55
E-mail: hajdune@nyugdijmunka.hu; miskolczine@nyugdijmunka.hu
bizalom@nyugdíjmunka.hu
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8-tól 15 óráig, pénteken 8-tól 12 óráig
Keleti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Szolnok, Boldog Sándor István krt. 7.
Tel: 30/518-69-26
E-mail: gulyas.csaba@hsakft.hu
Ügyfélfogadás: minden hétköznapon 8-tól 12 óráig

„Nem tudom felvágni és helyére hordani a fát, de
megfőzöm az ebéded.”
„Nem tudom eltakarítani a havat a házam előtt, de
megsütöm a karácsonyi bejglid.”
„Édesanyámnak minden hétköznap ebédet kellene vinni,
cserébe víz-, gáz-, vagy villanyszerelési munkát vállalok.”

MÁR LEHET CSATLAKOZNI A SZANDASZŐLŐSÉRT
EGYESÜLET
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A
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EGYESÜLET SZÍVESSÉGCSERE
PROGRAMJÁHOZ
SZÍVESSÉGCSERE
PROGRAMJÁHOZ
A program önkéntességen alapul, célja, hogy a segítséget felajánlók és igénylők a
Szandaszőlősért Egyesület koordinálásával találkozhassanak egymással, és egymás
számára előnyös szívességcseréket kössenek. Talán szokatlan, de éppen ezért
figyelemfelkeltő ez a kezdeményezés, ugyanis meghökkennek rajta az emberek – jó
értelemben – tájékoztat Kiss Edit, a Szandaszőlősért Egyesület titkára.
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Mi hívta életre ezt a programot?
Pályázatot készült beadni az egyesület a Társadalmi szerepvállalás erősítése a
közösségek fejlesztésével című EFOP kiírásra 2016-ban. Amikor ötletbörzével
próbáltuk összeállítani a fejlesztési tervünket, akkor merült fel ennek a gondolata. A
szívességcsere programról korábban már olvastunk, tudtuk, hogy több településen
működik az országban, illetve, hogy külföldön is jó tapasztalatok vannak ezzel
kapcsolatban. Mi is megláttuk benne a fantáziát, ezért gondoltuk, hogy belevágunk
a megvalósításba.
Milyen hasonló programot valósít meg a Szandaszőlősért Egyesület?
Hasonló tevékenységünk a gyermekfelügyeleti regisztrációs szolgálat, ahol a
gyermekfelügyeletet igénylőket és vállalókat regisztráljuk és találkoztatjuk
egymással.
Az éjszakai óvoda program is az egyesület nevéhez kapcsolódik, ez is EFOP
pályázatból valósul meg 2017 márciusa óta. Ennek lényege, hogy a szülőknek
lehetőségük van gyermekeiket az óvodában elhelyezni éjszakára havi két
alkalommal. Nagy sikerrel működik a program.
Milyen visszajelzéseitek vannak a programról?
A Szívességcsere programmal egyelőre csak ismerkednek az emberek. Nagyon jó
ötletnek találják, mindenkinek eszébe is jut azonnal 1-2 jó gondolat ezzel
kapcsolatban, így azt tudom mondani, hogy pozitívak a visszajelzések. Ház körüli
munka, javítás, tárgyi felajánlás, szállítás, ezek is képezhetik a programot, sok más
ötlettel együtt.
Miért fontos ez a Szandaszőlősért Egyesület számára?
Kihívást jelent mindenféle szempontból: a program megismertetése, a benne rejlő
lehetőségek népszerűsítése és a koordinálása is. Szeretjük az ilyen feladatokat, ami
egy kicsit is előmozdíthatja egy közösség életét.
Mi a részvétel folyamata?
A jelentkezés feltétele az adatlap kitöltése, mely tartalmazza azt a kérdést is, hogy
milyen jellegű szívességet tud valaki felajánlani, illetve, hogy neki mire lenne
szüksége. A regisztrációs pontban dolgozó munkatárs folyamatosan nyilvántartja a
beérkező felajánlásokat, koordinálja a szolgáltatások cseréjének megvalósítását.
Kitől és milyen elérhetőségeken lehet érdeklődni a programról?
A Szandaszőlősi Művelődési Házban van lehetőség jelentkezni. A szolgálat
információs pontja szerdánként 16.00-17.00 óra között működik, de természetesen
bármikor lehet hozzánk fordulni a fenti időponton kívül is. Az 56/424-330-as
telefonszámon külön időpontot is tudunk egyeztetni bárkivel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÖZÖSSÉGBEN
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KÖZÖSSÉGBENREJLŐ
REJLŐ ÉRTÉK
Azt mondják, egy színházi előadás nézője – egyénileg, de mégis a
közönség többi tagjával együtt - megélheti önmagát, és
megtapasztalhatja a közösséghez tartozás élményét. A szolnoki
Csillagporond Asszonyszínház hangsúlyozza a különböző
generációk összekapcsolását, olyan összejövetelek szervezését, ahol több generáció
találkozhat egymásnak élményt adva. Fehérváryné Gere Nóra és Veresné Péter
Judit, az Asszonyszínház létrehozói óvodásoknak, iskolásoknak és időseknek
tartanak zenés-énekes előadásokat a népmese, és a népzene segítségül hívásával.
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A Csillagporond Asszonyszínházhoz bárki csatlakozhat, és nyitottak nyugdíjas
klubokkal való találkozásra, közös gondolkodásra is. Elérhetőségük: Csillagpor
Alapítvány, E-mail: info@csillagporalapitvany.hu

Jókai Mór Melyiket a kilenc közül című
elbeszélésének feldolgozása
A makrancos asszony és az ördög
című zenés-mesés interaktív
komédia

Ligeti Éva: Őszi capriccio
Szeretem az ősz halk rezdülését,
míg zizegnek a falevelek,
nézem a ruhájuk perdülését:
ámulok, milyen elevenek!

Színes álmaim a földre hullnak,
az elmúlás szelét megérzem,
őszi fények hajamra simulnak,
s én beleszédülök egészen.

Köröttem lenge szellő sündörög,
egyszer csak váratlan megvadul,
villámok cikáznak és mennydörög,
esni kezd, s hull szakadatlanul.

Az égbolt csipkés felhőt terelget,
tengerkéksége átszivárog,
káprázata hozhat még szerelmet,
addig tavasz jöttére várok.

Fénylő cseppeken a nap mosolyog,
lombokon szétfolyó tarkaság,
levelek ághintája imbolyog,
felborzolt avarban kuszaság.

Ligeti Évát és tevékenységét
megismerhették a Szolnoki Idősek Lapja
2016. évi 4. számában. A kiadvány most is
olvasható a www.szolnok.hu oldalon.

Fotó: Lescsinszky Zoltán
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