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SZÉP EREDMÉNYEK
A szolnoki nyugdíjas klubok versenyeken, kimit-tud vetélkedőkön szerzett aranyérmeikkel,
k i v á l ó ered m én yei k k el k én yez t et n ek el
bennünket rendszeresen. A Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézményének színjátszó csoportja is nagy
örömet okozott közönségének és az
Intézménynek, hisz I. helyezést ért el a JászNagykun-Szolnok Megyei Idősotthonok
Szépkorú, de Ifjúszívű lakóinak XVII. Kulturális
és Sportversenyén.
A színjátszó csoport tagjai: Ábel Imréné, Ádám Ferenc, Dorogi Imre, Eperjesi Gézáné, Kovács Antal, Nagy Gyuláné, Túriné
László Klára

A színjátszó csoport a Vízpart körúti idősotthon lakóiból állt össze. Érdekes szimbiózis van közöttünk,
ami nagy bizalmon alapul - meséli Farkas Gabriella, a csoport felkészítője. A versenyen egy érdekes
egyveleget találtam ki Retro tévé címmel. Orion tévé, Vers mindenkinek, Fölszállott a páva és az Esti
mese zenéje, Lencsi lány, foci VB, időjárás jelentés, mind-mind belefért egy csodálatos, pörgős, nagyon
jól felépített műsorba. Az idősekkel talán hosszabb a felkészülés, a begyakorlás ideje. Meg kellett
tanulniuk, hogy segíteniük kell egymásnak, mert együtt eredményesebbek. Elsődleges céljuk azonban
nem az első helyezés, hanem az, hogy megmutassák, ők szolnokiak, mi mindenre képesek. Nagy dolog a
színpadra felállni, saját magukat felvállalni, másnak a szerepébe belebújni, odafigyelni az összmunkára,
a koreográfiára, a zenére. Ez mind agymunka, fizikai munka, és számos áldozattal jár, hisz volt, aki a
háromhetes rehabilitációs kezelését tette félre a köz érdekében. Azonban jellemző rájuk a
maximalizmus. Míg én próbálom őrájuk szabni a szerepeket, mozgásképességükhöz, memóriájukhoz
igazodva, addig ők ezeket a határokat igyekeznek minél inkább kitolni. Ösztönzésükhöz jelentősen
hozzájárul a nővérek, a varrónők, műszaki szakemberek háttérmunkája. Ezért is érhettünk el ilyen szép
eredményt, és készülhetünk további álmaink megvalósítására.

HÖLGYEKET, URAKAT EGYARÁNT VÁR A SENIOR TORNA
2015. június 10-én rendezték meg Cegléden a Szépkorúak
Testébresztő Fesztiválját, ahonnan a szolnoki résztvevők is sok
kellemes élménnyel tértek haza. Hogy ki volt e lelkes társaság? Az a
csapat, amely minden héten találkozik a Széchenyi városrészben, a
Zöld Házban, a Senior Tornán. A versenyen életkor szerinti
csoportokban, mindenféle ügyességi játékot próbálhattak ki a
résztvevők, melyek lekötik a figyelmet, de közben át is mozgatnak.
A Senior Torna idén szeptembertől is várja az érdeklődőket. Ha
valaki kortársaival együtt végezhető, korának megfelelő tornát
szeretne, csendben, szép mozdulatokat begyakorolva, jó közösségben fejlődve, akkor keresse a Szolnoki
Sportcentrum Nonprofit Kft. Szervezési Csoportját az 56/513-561, 56/513-562, 56/423-902-es
telefonszámokon.
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BÜSZKESÉGEINK
„Az értékelés befejezésekor is szülőföldemre,
Újszászra gondolok.”
Falra kifüggesztett gyémántdiploma fogad, és sok
évet megélt, kíváncsi tekintet, érzem: fontos, hogy
jöttem, ki vagyok, és hogy kíváncsi vagyok.
Pedagógus napon, de a kérdésekkel teli hétköznapokon is eszünkbe jutnak tanítóink, tanáraink,
akik a biztató és intő szavak mellett oly sok
érdekességet tudtak átadni számunkra. Közülük,
Önök közül mindannyian megannyi átélt történetet
mesélhetnek. Az idei Pedagógus Nap alkalmából mi
Ulviczki Bélával beszélgettünk.
Ulviczki Béla 1930. május 30-án született, ahogy ő
mondja, becézgetve: Újszász, kicsi faluban. 1949-ben
érettségizett a Szolnoki Gépipari Technikumban,
dolgozott a budapesti Siemens Villamossági Műveknél, azt követően pedig a szolnoki Mezőgazdasági
Gépjavítónál. A Gépjavító igazgatójának javaslatára jelentkezett a Műszaki Tanárképző Főiskolára.
Sikeres diploma szerzését követően kezdetben a Baross Gábor Gépipari Közlekedési Tagintézményben,
majd nyugdíjba vonulásáig, illetve azt követően is a MÜM 605-ös számú Szakmunkásképző Ipari
Iskolában tanított. Lakatos, géplakatos, szerkezet lakatos, hegesztő, csőszerelő, vízvezeték-, gázvezeték-,
központi fűtés vezeték-, technológiai vezeték szerelő – sorolja azokat a szakmákat, amikben otthon volt.
Emellett kollégiumvezetőként, az iskolai órarend készítő bizottság, és a szakmai munkaközösség
vezetőjeként is ismerhették őt.
- Nagyon nehéz feladat az embernek a saját életútját értékelni – mondja.
- Hallottam, hogy nagyon szerették Önt a gyerekek, illetve hogy fontos volt az Ön számára, hogy

mindenkivel, mint személyiséggel, önálló egyéniséggel bánjon. Mi volt a titka annak, hogy ilyen jól
tudott bánni a fiatalokkal?
- Nem szerettem durván beszélni velük, inkább emberi hangon próbáltam közeledni feléjük, és ez

biztos hatásos volt. Most voltam a kórházban nemrég, ott is dolgoznak volt tanítványaim, akik
megismertek, és ez különösen jól esett számomra. Azért nem mondom, hogy néha nem csaptam az
asztalra. De odafigyeltem például, hogy a balkezesek külön ülhessenek, ne akadályozza egymást a
bal-, és jobbkezes tanuló. Szerettem látogatni a tanulókat a gyakorlati oktatás helyén. Nem abból a
célból, hogy leellenőrizzem őket, hanem mert ott lehetett látni a tanulók rátermettségét,
hozzáállását, fejlődését, és ott dicsérettel is lehetett élni. Úgy voltam nyugodt, hogy ha utánajártam, a
tanuló miért rontott. Ha kellett, a körzeti orvoshoz is elmentem, hogy tisztázzam a hiányzások okát.
- Eleve elrendelés volt, hogy pedagógussá vált, vagy az Önt ért hatásoknak köszönhető?
- A tanárok is hozzájárultak, meg az én akaratom is, hogy pedagógus lettem. A főiskolai tanárok

mindegyikére szívesen emlékszem vissza. Egy emlékem, amikor mi is csak gyerekek lévén dobáltuk a
repülőt az utcára. A tanár elkésett az óráról, belépett, elkapta a repülőt, megkérdezte, hogy ki csinálta
ezt, és azt mondta: „Nem úgy kell azt csinálni gyerekek, adjatok nekem borotvapengét, papírt… így
kell repülőt csinálni!”, és eldobta. Ilyenkor szinte végigfut előttem az életem. Egyébként is egyre
többet gondolok régebbi dolgokra. Egy tanárom többször beszélt arról, hogy a tudásunk
tulajdonképpen nem vész el, hanem elraktározódik, és egy idő után, időskorban ezek előjönnek,
eszünkbe jutnak.
A munkámat a családi háttér, a feleségem és a két gyermekem igen pozitívan segítette, az általuk
nyújtott háttér miatt nyugodtan tudtam végezni a pedagógusi tevékenységet.
Egyik főiskolai tanárom azt mondta, ezen a pályán csak az maradhat, aki a tanulóit is emberként
tiszteli. Javaslom a pedagógus társaknak, a leendő pedagógusoknak, ilyen szempontok alapján
dolgozzanak, cselekedjenek!
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TÁJÉKOZTATÓ
a települési adósságcsökkentési támogatásról
Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság feltételeit, a támogatás mértékét, a folyósítás szabályait
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati
rendelete tartalmazza.
Települési adósságcsökkentési támogatásra jogosult
Ł aki szolnoki bejelentett lakóhellyel rendelkezik, szolgáltatói szerződés a nevére szól,
Ł akinek az adóssága meghaladja az 50 000 Ft-ot (kezelhető adósság maximális összege 300 000 Ft),
Ł akinek az adósságai közül valamelyiknél fennálló tartozása legalább 4 havi, vagy a szolgáltatásból

kikapcsolták,
Ł akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének
egyedül élő személy esetén 250%-át (71 250 Ft-ot), kettő fő együttélése esetén 225%-át (64 125 Ft-ot), három
vagy több fő együttélése esetén 200%-át (57 000 Ft-ot).
Az önkormányzat által a települési adósságcsökkentési támogatás körébe bevont adósságok
típusai: vezetékes gázdíj-tartozás, áramszolgáltatási díjtartozás, víz és csatornahasználati díjtartozás,
távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjtartozás, lakbérhátralék, hulladékkezelési díjhátralék.
Az adósságcsökkentési támogatás mértéke: első alkalommal a bevont adósság 70 %-a, második
alkalommal a bevont adósság legfeljebb 60 %-a, harmadik alkalommal a bevont adósság legfeljebb 45 %-a,
negyedik alkalommal a bevont adósság legfeljebb 25 %-a, azzal, hogy annak összege legfeljebb 210 000 forint
lehet.
A települési adósságcsökkentési támogatásra jogosult kötelezettségei:
Ł Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult köteles a bevont adósság és az adósságcsökkentési

támogatás különbözetét vállalásától függően egy összegben vagy havi részletekben a szolgáltatónak
megfizetni, valamint a kérelem benyújtását követően, az adósságkezelési tanácsadóval kötött
adósságkezelési megállapodásban rögzített időtartam alatt valamennyi egyéb tárgyhavi közüzemi
díjfizetési kötelezettségének eleget tenni.
Ł A települési adósságcsökkentési támogatásra jogosult köteles együttműködni az önkormányzattal,

a szolgáltatóval és az adósságkezelési tanácsadóval az általa meghatározott ideig.
Ł Amennyiben a települési adósságcsökkentési támogatásra jogosult a nyilatkozatban vállalt

kötelezettségének bármilyen okból nem tesz eleget, az adósságcsökkentési támogatás megszűnik, a
támogatást vissza kell fizetni, és az addig települési adósságcsökkentési támogatásban részesülőt 36
hónapra ki kell zárni az adósságcsökkentési támogatásból.
Kérelem benyújtása
A települési adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon
évközben folyamatosan Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások
Osztályánál nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell a nyomtatvány 4. oldalán felsorolt igazolásokat
(jövedelemigazolást, hátralék nagyságáról szóló igazolást, az adósságkezelési tanácsadó javaslatát, stb.).
Elérhetőségek:
Ł Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Igazgatóság

Szociális Támogatások Osztálya (Szolnok, Kossuth tér 1. földszint), Telefon: 56/503-586, 56/503582; ügyfélfogadási idő: hétfő: 13-16-ig, szerda: 8-16-ig, péntek: 8-12-ig.
Ł Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ
Adósságkezelési Tanácsadó (Szolnok, Városmajor út 67/A.) Telefon: 56/420-614; ügyfélfogadási
idő: hétfő: 8-16-ig, szerda: 8-18-ig, csütörtök: 8-12-ig.

3

SZOLID

PROGRAMAJÁNLÓ

Kedves Nézőink!
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam a TISZApART Mozi filmkínálatát, mint tartalmas és
szórakozató programlehetőséget. A választott filmet- előzetes egyeztetés alapján- az Önöknek
megfelelő, akár kora délutáni időpontban is le tudjuk vetíteni. Egyedi időpontban vetítéseket
csoportoknak 15 főtől vállalunk.
Csoportos jegyárunk:
2D-s film esetén 15 -100 fő 500 Ft/fő, 100 fő felett 450 Ft/fő
3D-s film esetén 15 - 50 fő 700 Ft/fő, 50 fő felett 600 Ft/fő.
Érdeklődni: Dergezné Illés Judit 06-70-610-4401 vagy 56-424-910
Email: illes.judit@tiszamozi.hu

Opera- és balett közvetítések a TISZApART Moziban, 2015/2016-os évad:
2015. szeptember 26. Rómeó és Júlia – balett, Royal Opera House
2015. október 10. Figaro házassága – opera, Royal Opera House
2015. november 14. Balett est a Royal Opera House-ból: Viscera (Bensőségesség), Carmen,
Egy faun délutánja, Csajkovszkij Pas de deux
2015. december 12. Parasztbecsület / Bajazzók – két opera, Royal Opera House
2015. december 19. Diótörő – balett, Royal Opera House
2016. január 30. Rapszódia / A két galamb – két balett, Royal Opera House
2016. február 6. Traviata – opera, Royal Opera House
2016. március 26. Borisz Godunov – opera, Royal Opera House
2016. április 9. Giselle – balett, Royal Opera House
2016. április 30. Lammermoori Lucia – opera, Royal Opera House
2016. május 21. Frankenstein – balett, Royal Opera House
2016. július 2. Werther – opera, Royal Opera House
Bérlet árak: 12000 Ft/12 alkalmas, 7200 Ft/ 6 alkalmas, szólójegy 1800 Ft,
diák- és nyugdíjas jegy 1500 Ft
Jegyek, bérletek válthatók a TISZApART Moziban.

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