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IDŐSBARÁT CÍMBEN RÉSZESÜLT ÖNKORMÁNYZATUNK

MEGMOZGATTA A SZÉPKORÚAK AKADÉMIÁJA RÉSZTVEVŐIT

56/503-896
SZERKESZTETTE: SZABÓ LÍVIA

IDÉN IS LESZ CIVIL KAVALKÁD A SZOLNOK NAPI 
PROGRAMOK KERETÉBEN

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2019-
ben Idősbarát Önkormányzat Címet adományo-
zott Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának, mellyel többek között a jogszabály szerinti 
kötelező szociális ellátások minőségi biztosítását, 
az idősügyi szervezetekkel való rendszeres kapcso-
lattartást, az idősek érdekvédelméért, egészséges 
életmódjáért szervezett programok fontosságát 
ismerték el. A Címet Szalay Ferenc polgármester 
úr vette át az augusztus 20-a alkalmából tartott 
ünnepségen. Az elismerést tisztelettel köszönjük!

Nyugdíjas évekre készülve
Az aktív éveink idején, mikor úgynevezetten semmire sincs időnk, hányszor mondjuk ki: „Majd, 
ha nyugdíjas leszek!” Aztán mikor eljön a leszámolás ideje, megijedünk, ürességet érzünk, és 
nem tudunk mit kezdeni a ránk szakadt szabadidőnkben. Nincs rám szükség. Nincs már meg a 
tekintélyem – gondolhatjuk magunkban.
Kezdetben jól esik a pihenés, de az idő teltével bizony hiányozni kezd valami.
Ha nem vagyunk képesek kiadni magunkból a belső indulatokat, feszültségeket, a szervezet 
maga ellen támad. Kezdenek jelentkezni az egészségügyi panaszok, ami nem minden esetben 
magyarázható a korral.

A Szolnokon 2016. óta működő Kelet-Magyarországi 
Szépkorúak Akadémiája legutóbbi előadóinak egyike volt 
Kiss Erzsébet testnevelő, újságíró. Kiss Erzsébet Nyíregy-
házán szerzett földrajz-testnevelés szakos, majd a fővárosi 
Testnevelési Főiskolán kézilabda szakedzői diplomát. 2004-
ben és tíz évvel később is megnyerte a szépkorúak országos 
bajnokságát. A Magyar Újságírók Szövetsége 2014-ben Élet-
mód-díjjal, míg a Magyar Szabadidősport Szövetség „A la-
kosság sportjáért” díjjal ismerte el tevékenységét. Hobbiként 
szívesen olvas ezoterikus műveket, fejleszti angol tudását, 
keleti mozgásformákat tanulmányoz. Természetességével

közvetlenségével megnyerte magának a szolnoki hallgatóságot. A szakember alábbiakban foglalja 
össze tanácsait kortársainak.
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SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL
NYÚJTOTT JELENLEGI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

Cél nélkül megtörténhet velünk: kárunkra. Elfoglaltabbak leszünk, mint aktív dolgozóként, vagy 
leépülünk a tunyaságban. 
Javunkra: tudatos tervezéssel behozzuk, amire eddig nem jutott időnk.
Hányan és hányan vannak, akik a nyugdíjkorhatár közelében, vagy éppen annak betöltésekor 
halnak meg. Nem biztos, hogy minden esetben az elhasználódás lehet az oka. A szervezet ne-
hezen engedi el a megszokott ritmust, és a megszokott napirend felborulása egyensúlyvesztéssel 
járhat. Ez főként lelki szinten jelentkezik, aztán mehet át testi szintre is.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a családbarát intézkedésekkel összefüggésben három 
önkormányzati rendeletet módosított. Mindhárom rendeletben változtak a jövedelemhatárok. 
Az érthetőség és a könnyebb értelmezés érdekében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének bizonyos százalékában kifejezett összeghatárokat minden esetben számszerűen ezer 
forintra kerekítve határozta meg a módosító jogszabály.
A települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet bevezetése óta tapasztalt támogatás-
ban részesülők számának csökkenése szükségessé tette a jövedelemhatárok emelését. A rendelet 
módosításával további jogosultak léphettek a rendszerbe márciustól. 
Az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló rendelet módosítása a jövedelemhatárok 
és más jogosultsági értékhatárok emelése miatt vált szükségessé.
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló rendelet 
módosítását a jövedelemhatárok emelése, valamint a lakossági előtakarékosságot érintő változá-
sok tették szükségessé.
A táblázat tartalmazza a korábbi, március előtti és a jelenleg hatályos jövedelemhatárokat támo-
gatási típusokra lebontva.

Következtetés Ne tartson vissza senkit elképzelései megvalósításától a hagyományos gondolko-
dás. Azt érdemes végezni, ami az adott helyzetben a legkézenfekvőbb, hasznot és örömöt jelent.

Sokan elvannak magukban, olvasgatnak, tévéznek, kézimunkáznak, takarítási mániásak lesznek, 
főznek, segítenek a családnak. Közösségekbe járnak. Ők a szerencsésebbek. 
TIPPEK:
Keress pénzes elfoglaltságot magadnak.
Gondold át, milyen életformában érzed a legjobban magad.
A hobbidat fizettesd meg másokkal.
PÉLDÁK:
Bori bérházban él, de szeret szabadlevegőn lenni, és úgy érzi néha szükséges egy kis kényszerítő 
körülmény, a kimozduláshoz. Kertes házban nőtt fel, hiányzik neki a kutya, de az emeleti lakás-
ban nincs szíve bekényszeríteni a négylábút. Kutyasétáltatást vállal.
 - Miért vállaltad el?
 - Legyen valamiféle kötelesség érzetem, lehessek szabadlevegőn, ha esik, ha fúj. Legyen  
 meg a napi testmozgásom. A bevételből megvan a napi kajám ára – vallja, elégedetten.
Violát előnyugdíjba küldték. Megszokta a kora reggeli felkelést. Ezután is a megszokott időben 
ébredt, de nem tudott magával mit kezdeni. Tovább aludni nem tudott, az otthoni munkákkal 
hamar végzett, és hiányzott neki a reggeli beindulás. Félt, hogy depresszióssá válik. Takarítói 
munkát vállalt.
 - Nem éreztem értékcsökkentnek magam, hogy diplomás létemre takarítói munkát vég-
zek. Átmeneti elfoglaltságnak fogtam fel, míg meg nem érkezik az unokám.

Maradj Főnök!
Különösen veszélyeztetett az a réteg, aki megszokta a munkahelyi főnökséget.
 - Mi lehet a megoldás?
Keresni kell vezetéssel járó elfoglaltságot. Nagy szükség van szervezőkre, irányításra termett em-
berekre. 
Milyen színtereken élhetik ki, hasznosíthatják adottságaikat az ilyen képességekkel megáldott 
emberek? Számos formája lehet. 
Vihető tovább az eredeti foglalkozás, legfeljebb csökkentettebb munkaidőben: könyvelési, ügy-
védi, idegen nyelv oktatói, korrepetálói, gyógyítói, mozgásoktatói, gépelési, kereskedői, gyerek-, 
felnőtt gondozási… 
Lehet egyesületet, alapítványt létrehozni, abban munkálkodni, kirándulásokat szervezni, termé-
keket értékesíteni. Nyilvánvalóan számos formája lehet még. Nézzünk körül környezetünkben, 
ki miben találta meg idős korának hasznos elfoglaltságát, embertársai javára. Kapcsolódjunk be 
karitatív tevékenységekbe, amiből aztán később, ha bizonyítottunk, akár lehet pénzes is.
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