
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottsága 2017. Február 20-i ülésére

Tisztelt Bizottság!

Tárgy:

Beszámoló a Szent Lázár
Alapítvány munkájáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 397/20 16. (XII. 09.)
határozatával jóváhagyta a 2017. I. féiévre vonatkozó munkatervét, mely szerint az Ugvrendi,
Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2017. februári ülésén tárgyalja meg a Szent
Lázár alapítvány munkájáról szóló beszámolót.

Kovács Ildikó intézményi igazgató, eleget téve a felkérésnek. megküldte az általa
készitett tájékoztató anyagot, melyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk.

Kérem a T. Bizottságot, hogy a tájékoztatót sziveskedjen megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága a Szent Lázár alapitvány munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2017. február 16.
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LNappal i ellátás

2016 é\ I 11Oi013Li\ di ou:itas ‘pc ‘X(V :()O.—

Személyi Feltételek:
Három Fő szakdolgozó al és egy Fő akkwditál: lbglalkovtatásban rés/t VeVO\ cl bovult a
siakdolgozói eúrda. Ebből egy ű szociúlpedagógus. egy Fo s,ociúlis a5s7i/ICi1s. egy li
adminisztrátor és egy li irodai kisegitő.Oss,ességében elmondható. hogy a jotLsvahál\ által
cloirt szakmai létszamnorináii:ik megfelel (üik.

06.17—én S akmai Program módosítása történt az alábbiak szerint:
A 2016.03.01—én kelt Szakmai Program az alábbiakban módosult:

A nappali ellátás szol2áltatásai:

Egészségügyi ellátás körében:
- felvilágositó előadások szervezése
- tanácsadás az cgés/Séues életirtódról
- gyogytorna lehetőségének biztosítása
-egyéb szocioterápiás lehetőségek (p1. állatterápiák)
—Ortopédiai szakrendelés
-Daganatos betegek klubja

Személyi feltételek:

Ssz Szakdolgozó Munkakőr Alkalmazás Munkaidő Szakképesítés
létszám minősége (napi)

Kreativ Húz Pszicbiátriai Betegek nappali ellátása

_____________________

1 fö Intézményvezető szakdolgozó S óra Szociális munkás
2. 4 Fő 2 terapias szakdolgozó 4-S óra Szociális munkás. szociális

munkatárs ‘50 ri gondozó szcrvezo. szociálIs
ussiisztens
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Őnkénteseink szána napról napra bővül. a pár napos önkéntes munkától a hónapokig tanú

önkéntes segítségig számid utunk önkénteseink segítségére. Decemberi hónapban 3 fö

önkéntesünk volt 6k Is nagymértékben kiveszik a részüket az alapítvány munkájából. Az

önkénte’clc mnti ációja veuves. egyesek szakmai tapasztalatra szeretnének szeli tenni

(például szociális szakmát tanulnakh mások pedig inkább egyfajta kötelezettséget teliesítenek.

pI. HiT ániogalás miatt keresnek M bennünket.

Tárgyi feltételek:

A tárgyi tl tételek nek edd ig meg Mc) ü nk. unopcd 1W szak itndJésre az edd ig haszna)

élelmiszer raktárt alakítottuk át rendelővé. illetve a helyiség a daganatos klubnak és más

egészségügyi tevékenységnek is helyet adhat.

Ellátotd uvil’ án tartás
Január honapban a nappali ellátásban résztvevők s7áma átlagosan b ült ebből a

higi alkonatotttik száma. átlagosan 58 tZi.
A 2016—os évben 35 Új ellátottat vettünk ll és 38 tZi ellátása szánt meg. Decemberi bonaphan

VI fö az ellátottaink száma.

A nappal I ellátás nagyobb rézét a jelenleg Is a rendszerben lévü ellátoítak egyéni—lelki—

mentális gondozása teszi ki. azonban töreksziitik arra, hogyarendszer számára

láthatatlan személyeket felkutassuk és ajánljuk nekika nappali ellátás szolgáltatásait.

Néhány nagyobb cseméint felsorolnék. amelyek segitették abban ellátottainkat, hogy mind

anyauilag. mind szociálisan jobb élethelvzetbe kerüljenek:

Ebben az évben felélénkült a „ Főző klub „ élete. A klub szakmai vezetését Kovács lstvánné

Eszter vállalta magára. aki kitje,etten törekszik arra. hogy minél egészségeseN ételek

kerüljenek az asztalra Az euésiséges ételek megisiilertetése. megkóstoltatása. ill.. heezetée

az ellátottak étrendiéhe. kibjezetten hozzájárul az egészséges életmód kialakításához.

Babaruha börze — 02 14.

Kollégánk Csihor Márton vállalta azt a feladatot. hogy vasárnap elhozta a Békéscsabán

megrendezett babaruha börzén azokat a tUajánlnit gyerekruhákat. melyeken a szülők nem

tudtak továhbadni. Cserébe savanvúságot. Csicsi babát és Szent Lázáros kulcsta:iót adtunk.

Farsang —02.17.
A Jelmezes Mvonuláson most ts sokoldalú oIt a kínálat. kiskaeától egészen a kentaurig

mindenféle ötletes fantáziadús jelmezest láthattunk. A nap tenypontja a már hagyománnyá

vált szaktlulgozót meglepetésm üsor. Ez alkalommal. Ziui Labor: l-Lonkv Tonk Woman c. dalát

adtuk dó. Kisebb— nagyobb technikai akadályok leküzdése után. hatalmas lelkesedéssel

énekelt a Janicsúk István szerepehe hujó lelkes kollegánk és az asszon kónissá változó

szakdolgozói gárda. A tomholahúzáson iriajcl minden ember nyert valami hasznosat, vannak.

akik szerenesésebbek. 6k több mindent is nyertek. a kevésbé szerencsések pedig választhattak

valami apróságot. Senki sem maradt ajándék nélkül. A bahgulyás és a farsangi fánk

cl fogasztása után Babg Dávid jóvoltából (áneolhatott a társaság. aztán kellemesen e] fáradva



elinclulásat kívántuk seuíteni. akik
proickr segitségével Új tú\:atok n ílnának

Élelmiszercsomagok osztása az Élcímiszerhatik felajánlása jóvoltából — 0304.
Adománvozottak: Hunvadi [éri tagóvoda gyermekei ás hozzátartozói kb.: 140 lZi. Békés
Várost Szociális Szolgáltató Kozpont kapcsotati köréből, a hajlékialan szállón lakók: 45 ti.
idős nappali ellátásban lévő klubok tagjai: 90 tó. A csomag tartalma: I üveg Cappy
multivitamin üdítő, I üveg zöldhorsó ás 3db. kukorica konzerv.

0427. Emléktábla uvatús a civil szervezetek számára kiírt önkormányzati pálváz aton nyert
támogatással
Bagoly László ás növendékei invitáló műsora után. Kovács [szter ás Bíró György ötletgazdák
üdvözlő beszédével kezdődött az ünnepség. Kovács Ildikó intézményvezető beszélt az épület
mostani Iiinkciójáról. az alapítvány munkájáról. Izsó Gábor polgármester Úr is köszöniütic a
vendégeket. elmondta gondolatait majd kérésünkre leleplezte az emléktáblát ás
megkoszorúzta azt. Ezt követoen Deákné Domonkos .Iulianna a Dr. I tepp Ferenc Altaláiios
Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola igazgaiónöje köszöntötte a tanitókat. tanárokat ás a régi
diákokat. az általa képviselt iskola zászlajára szalagot tűztek Fel. a Felkért vendugek ‚icncí
Béla. nyugalmazott iskolaigazgató a’ elmúlt 74 é’ emlékeit ele\eniiette fel majd
megvűjtotta az emlékgvenyát. azok enilákere. akik már nem lehetnek közöttünk. Koffer
László 3!c. osztályos tanuló Pósa I..ajos: :\ mag\ ar nyelv c. versét mondta cl. eíutún Deákné
Doinonkos Julianna leleplezte a hajdan itt iiieutbrdult tanítók neveit tartalmazó emléktablót.
Az ünnepséget követően az épületben sütemények ás Liditok várták a vendégeket. illetve a
folyosón a régi ás mostani élet kepeiból rendezett kiáltitást tekinthetták meg a látogatók.
amelyekre nosztalgikus hangUlatban, ás elisinerően csodálkoztak rá a résztvevok.

élményekkel gazdagodva indulhattak haza az ellátottak.

\esst- Badur pályázat beadása —02. 26.
Ezzel a projekttel olyan kreatív roma. fiatal lányok
melységei kben megtartják roma (lenti tásukat. de
meg előttük a tárgvalkotó alóság felé.
Pályázatunk sapios nem nyert.
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Vöröskeitsztes tájékoztatás — 05.24.
lnté,ménvűnkbői 6 tö ellátott és 4 lZi szakdolgozó vett részt a tájékoztatón, amelwi
elhangzott a kezdetekről szóló történet is. Napoleon Sol ferinóban lévő egyik esatázása
alkalmával egy olasz aktivista segített elsőként a csatában megsebesült. rászoruló
embereknek. ebből az időből a1óak az első \rörőskeresztes adatok. A Magyar Vöröskereszt
1881 -től létezik egyesületi szinten. Feladataik között elsősorban a véradús szervezusét

részletezte a Békés Megyei Vöröskereszt igazgató asszonya. a különböző szurvi7sgálatok.
elsősegélyuvújtás. katasztróthvédelem. adománvgyüjtés. keresöszolgúlat és a nenekültekkel
kapcsolatos munkálatok mellett. Tanulságos és érdekes előadás volt, Elnélvítheitük a már
eddig is jól működő kapcsolatot. alapítványunk és a szervezet között.

Anyák napi műsor 05.25.
Az elmúlt évekhez hasonlóan. most is megszerveztük. hogy az ellátotH körünkbe tartozó
anyukák. nagymamák is érezhessék a gyerekek ágtelen szeretetét. és áthívtuk a szomszédos
óvoda gyermekei L. Nagyon kedves kis müsorral szórakoztatták a meghatódott anvukákat.
nagyinamákat. Mindig hálás tekinteteket látunk az ellátottak részéről. hiszen sokaknak
messze. akár több ezer kilométerre élnek gyermekeik. ízv talán betölihetett némi űrt a kis
ovisok músora.

07.29. 10 ÉVES A NAPPAI.1 FLLÁTÁS
Ezen a napon együtt töltöttünk egy laza. kellemes délelőttöt. Dán Fokon. ez alkalommal több.
mint I 00—an olt unk Az alapítvány vendégül látta a nappali cli átotijait és a szociális
tbglalkoztatottakat is, illetve részt vettek az akkreditált Foglalkoztatásban és a
köztbglalkoztatásban dolgozók is. I .ehetett tol lasozni. ping—pongozni. esoesózni. flirödni
számtalan szabadidős programra és cl lbglaliságra volt lehetőség.
A kellemes délelöttöt egy ünnepi ebéddel zártuk és a szülinapi torta sem maradt cl.

(‘V

Május 8—9—1 0—én az alapítványban tevékenykedő szakdolgozók egy 3 napos székelyjói
szakmai kiránduláson vettek észt.
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201 «Augusztus I 6 Kirándulás
Augusztusban kiránű ultunk. Gvul áru mentünk közel 70 fővel 37 Al mássyi kastélyt és a várat
néztük meg. Nagy érdeklődéssel tekintettük meg a látványosságokat. 3 tárlatvezetéssel
egybekötött kastélviátogatáson sok érdekes és szokatlan iii Ibmáeiót kaphattunk a hajdan ott
élő emberekről és az őket kiszolguló személyzetről Illetve szokasaikrol. A varban szintén
tárlatvezetési kéitünk. Bíró Attila személyében kaptuk a tivilágosító. tájékoztató sza\ akat.
Volt. aki csak a iZildszinti helyszíiieken nézett szét. de volt olyan Is. aki bátran meginászta a
közel 100 lépcsöfokot. és a toronyban elénk táruló kilátást Is megnézte. A kirándulás végén az
alapítványhoz viss.’aérkezve még mindenki kapott egy meglepetés jégkrémet. amelyet joízuen
íogvasztottunk cl. Emlékezetes volt mindenkinek ez a nap is.

Élelmiszerosztás 20l6,0.22-23-24
A, Elelmiszerhank jóvoltából ismét sikerült a rászorulókat segíteni 300 Fő részesült a
segélvesomagban. amelyben konzerv kukorica. zöldhorsó, abonett és a kisgyermeket nevelők
részére Beba tápszer volt. Az adományozottak nagyon hálásak voltak. ezt a Rnyképek is
igazolják.

NA
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A XVIII. Madzagfalvi napok alkalmával ulapit ányunk is kitelepült egy sárolTal. Mindhárom
nap délután éI%éken\ iló foglalkozásokat tartottak endéueink. A Generali szúróhusn sajnos

nem nvenGk meg.

Pénteken a Vakok és Gyengén tátók Egyesülete a brai Ik irást mutatta meg az érdeklödoknek.

szombaton a Csalúdscgíth egy munkatársa a kerekes székes akadálypályán segítette 3

próbálkozókat. vasárnap délután pedig Püski Annamária és barátja Attila mutatta be a jelnyelv
érdekes világát. A kézmüves foglalkozások közül a ka icsfestés mellett népsierü volt a
színezés. gvurmázás. festegetés. a csillámtetkó. az arefestés. k a célba dohás és a
csocsohainokság is nagy sikert aratott. A szombat délelőtti kismotoros ügyességi vetélkedö cl

leg kisebbek tudását is próbára tettük. persze a részvétel volt tbntos. minden üg\eskedő
ajainleiot kapott. Naponta közel 150 fő látotiatott cl a sútrunkboz. bizunk benne. hegy jovdre

még többen Jönnek cl hozzánk.

t
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09.23. Mihály napi vásár a Teleki Útt oVibLIfl

Liptákné Öreg Anikó óvodavezető megkeresésére vállaltuk cl. hogy ‚.scgítünk” megtanitani
az óvodásokat: hogyan kell etrakni a savanyúságot. A kezdeti bátonalansugot, hamar oriási
érdeklődés követte. Mondhatni nyakiu voltak a uverkőcök a savanyúságban. nagyon élvezték.
hogy Ők tehetik bele az üvegbe a vegyes vágottat. amit alapítványunk savanyító üzeme jó
szívvel ajánlott Fel.

*

10.13. Ruhaosztás

O
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Ellátottjainknak (továbbá más városunkban működő szociális intézmények cllútottjai is
ismét lehetőségük nvih ruhaseuélyhen részesülni. Egy idéki használtruha bob adoinányubul
válogaihattLik ked ükre.

Gyopáros füidőzés

I 0. 4—én Pénteken reai.tel Q órakor indultunk kötcl 70 tovel. két busszal a gvopárosi tiirdobe.
Nagyon vartak már. mint ahogy minden évben az ellátott jaink ezt a napot. Tudják. hogy
lvenk ‘r lehet lazitani. pihenni. viccelodni a rai L kal Mindig Jó hangulatban telik a

FUrclőzésscl röl tütt kirúildulá%. A fén\ képek iininagtikért beszélnek.

2016.11.10
A főzés mindig központi szerepet tölt be ztz ulapi;\ ám életében A. sok határidős munka miatt
most közZsségi játékok nem \ oitak. de a tapasztalt asszonyok és az ügyes trthik
gondoskodtak anól, hogy nagyon unom ebéddel koronáizák meg azt a napot .Az ebéd
esirkepaprikás volt eigánvtésztával és (lesverI is keriálr az as/talra: gesztenvetorta.

November I 7—én de. IG órától rendezte meg u Szent Lázár alapitvánv a Békési Roma
Kulturális Hagvománvörző Napot. A prouram az Emberi ErőForrások M iniszténuma
támogatásával. a Nem,eli Társadalmi Fel;árkó,ási Stratégia keretében alósult meg.
Elsőként. Rosiá — Farkas György: Az igazáute\ ő királyné. avaizv kié a csacsi? e. totna mese
szindarahot láthatták a ked es érdeklődők. a Bekési Kkiérségi Ovoda és Bölcsőde i{unyadi
téri Tagó\oda ó vodásainak cl iudásában.
A Kemén Gitárklub jó oltáhol. gvenriekdutokkal iusierezett. roma hagvomán őrzd zenés
eloadást él e;hetek a Jelealévők. a rau\ részt ó\ odaokbol álló közönség visszatapsolta
musorukaL A hanguhttot tox ább tökozta a zró mósorszám. Nlabovies Tamús Mkés,iiésével a
Bel eneéres Népiáneegv ü ltL’ser[ Fg esület tánw sLn beinutatój tik LII án. tánchá7.za alakították a
színhaz termet a kis ovisok legnagyobb örömére.

k; .:jL
1

Ismét nagy siker aratott a Roma kultúra napja
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A gvűjtésnek hatiihiias eredménye leli. a urosi óvodák 15 a lakosok klujánlásaiból hatalmas
mennyiségű Játék gnilt össze a gyerekek részére. Az Elelmiszer Bank jóvoltából
clelmiszeresomagokat allítottunk Össze Is osztottunk ki a rús/I,rLllok szúmára. Az
adományosztással egybekötött karácsonyi ünnepségen az epreskerti ovocla

I O

November végén teaositással kedveskediünk a didergő árusoknak. iáró—keldknek u piacon.
FIálásan tbgachúk a teánkat. emellett az ..Ln is tudok segíteni’’ adománvgvujto akciúnkra
gvüjtöuüiik játékokat. tartós ékimiszeucket ús tisztúlkodo szereket.

Én Is tudok seuiteni 201 ti. 12.07.



nagvesoportosainak műsorát láthattuk. majd jó pár önként Jelentkező adta elő a saját kis
karácsonyi ..musorát” Az ünnepségen mindenki nagyon jól érezte magát és az niandékokert Is
nagyon hálásak voltak.

;ir.4 !3.s
Karácsonyi ajándékoszrús
2016. december I 2—én ajándékozta meg alapítványunk. a saját doluozoit és Önkénteseit.
Rendhagyó módon most 1eienként egy több mint 2 kg-os csirkét és egy közel 0.5 kg—os
tarhonvál iheteit haza mindenki. Nagyon örültek neki. sokan azi mondták. hogy lenláhh
megvan a karácsonyi vacsorára alo. Ez a k jelentés jóérzéssel és mcunvuuvás%aI töltött cl
benn Un k et.

Karácsonyi ebéd
2016. december 14-én rendezte meg uz alapítvány a Karácsonyi ünnepi ebédet. nielven
öSSLCSefl 135 fő vett részt.
Ez alkalomból az eBatotiak is készültek musorokkal. A PetőFi utcai telephelyen dolgozok
karácsonyi dalokkal készültek. a varrodai dolgozók Betlehemes szindarabbnl és énekkel. a
Hunadi téri dolgozók pedig a Cigány Himnusszal ítikkoltak elő. minilejiki nagy örömére.
Később volt iLnvképekből összeállított vetités. nosztalgikLis hangulatban nézhettük meg nz
elmúlt év eseménv.zit. A tomholahúzás és vicces Fényképek után kellemesen megebedeltünk.
tárkonyos raguleves. rántott szelet burgonya püré és saját készítésű savanvúsag volt ti menü. a
desszert pedig 2 dh krémes. Az ebéd után Rácz Béla zenés.ünk szolgáltatta a jobbnál jobb
slágereket. úvhogv sikerült letűneolni az ebédet.

Htinvadi téri óvoda Adománvosztás 2016. december 16.

II



Az év utolsó adományait a Himvadi téri óvodában osztottuk ki. a Magyar Vöröskereszt Békés
Megyei Szervezete ás a 1-lenke] Magyarország KFT. jóvoltából. sikerült egy kis szaloncukotTal
ás tisztító szerekkel megajándékozni a gyerekeket ás családjaikat. illet e a gyerekek
legnagyobb örömére játékokkal is gazdagíthattuk az óvodát. nagyon örültek az ajándékoknak
lehet. hogy aznap kicsit inegzavartuk az ó\ oda csendes pihenő ját. ik a csillogó szemek miatt
megérte.

—
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a a
Pál ázatok

Ci il Kol ézitim Alapít ány Közösség szere e/és
201 6.O5.20—án beküld itt. az esemény Mvamatos
(iÚ.( )6—án értesítést kaptunk róla, hogy nem nyert.
Békés városban működő civil szer\ ezetek támogatása A kihívás napja 201 6.05.20 — beadott
Eseménv 2016.09.10. 35.000.— Ft. támogatásban részesültünk. ezt az összeget a Nlad/rgíal\ i
nanokon hasznair tik Fel a rendezvénvsátrtinkbun megrendezett ériékenvitő programokhoz

ROM—l 6—alt—keNIT I —0263 roma pályázat pályázat heküldve 201 6.04.20—án.
Fs(hun: uiz1oriuin\ hu könététel) 500.000.— Fkhól. 2StL000—ü—ot nyertünk
din támogatás pályázat headva 201 6.05. 0. esemény 20 I 6.0 .26,
neir nyen
EFOP I .2. I —15 Védőháló a esaládokéM 07.bóban adtuk be — nem nyert
FOF FSZ_K 0.0l headva — nem nyert
G INOP 5. 13.1 6 A tervezési stádiumban megakadt a pályázat készítése, meri az indikátorok
olyan tNtételcket szabtak. amelyeknek kockázatát rajtunk kívül álló miatt nem vállaltuk
Híd a Madzagosok Között Helyi Közössége később Helyi Akció Csoportban HACS TOP
Cl_I_D

— Onkormányvatial együttmüköd e részt vettünk a tene,csben. amely kulturális
közösségi. köiösséFejIesitési városi programok tervezése és kidolgozása Jelenleg
nyugalomban vau a páR ánt. vélhetően a jövÖ év Iblvamán lblvtatódik a HACS munkáta.
Az ulapit úny rés/L állalt a Békés Megyei SzoeWis Szakemberek Egyesülete áhal A NEA—

I 6—SZ zámon nyíl vántartott pályázatának elkészitéséhen. \lapitvánvunk vállalta. hogy
az egészségügyi rehabilitáció bemutatása. ás a Ibglalkonatással kapcsolato összetiiggéei
címti pályázati ktitaiásban részt vesz ás elkészit 1 dh tudományos kutatást a nwgadott
pályázati pontok alapján tanulmány kötetben történő inegelcnte(és céljából. A
ianulmáiwkötei rávilágü a nappali ellátás ás a szociális töglalkrwatás nehézségeire. A könyv
bemutatója várhatóan február végén lesz.

A „Nyitok” tanulási központ továbbra is szervez ellátottjaink ás tbglalkovtatottjaink számára
rendszeresen képzáseket.
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Médiúbaji való részvétel
i-\lupítvúnyunk Időről időre hit-t ad a városi Újságban és a különböző elektronikus
hírportálokon tevékenységeiről. és saját közösségi oldalunkon ás honlapunkoti suintéti
naprztkészen tájékoztatjuk az érdeklődőket. Igy a Békési Ujságban, a Békés Mátrixon szinte
minden hónapban inegjtient ey—egv cikk. ami u iábIaa’aiásröl. kirándidásokróL
íflrdözéwkrál. teékenvségeink bő üléséről és számtalan eseményről, történésről szólt. A
Szent Lázár Alapítvány igyekszik a média képviselőí elit lebelő leujobb kapcsolatot iartwu.
s,takiuailag iuiiulig segitjük egymás munkáját.

II. FolaIkoflatás

‚oeiális bgl:ikttitatárn kapott \eS tiiuoga(ásktadatmutató iir 744 Ii. 53200
(éladatmtitau, A kapott leladaiiiiutatókai teljeSUgcSjUlleil Id ís lia.’náltuk.

A loglalkoztatás tárgyi ás személyi kliételei iii adott iousiabálvi eltiirásoknak iui1gfelelnek.

Szociális töglalkoztatás kcre[éhen végzett te\ ékcnégek:
• varroda

2. alkatrész - összeszerelés
3. bálókötés
4. zöldségteldolgozús

-S,ükségcsé válik Új székek ás asztalok vásárlása. mivel ezek szükségesek a biztonságos
munkavégzés megteremtéséhez.
-Tovább szereménk folytatni a varoda elavult gépállománvának e.eré ját. Legalább 5 Új
varrógépel szeretnénk ásáro ni ebben az évben.
— Mivel a Hunvadi téri épületben 201 6—bim tör ént tisztasági meszelés, így a 201 7—es évben a
Petőti utcára tervezünk egy tisztasági meszelést.
—Égetően fontossá kezd válni a világitási rendszerünk korszerüsítése.

lUl)as/ttl ítt.ai nk azt m UI atják. loev egyre többen keres L me az i niélnwn\ cinket. akár
5/t )ci úl is cl látás tuénvbc étele szcnipon i1atiol . akár iii unk ahelv keresé )/L1npt’ntJ abol . anictv
számomra azt jelzi. hogy mcii mindig rcngeleuen .zoruinak rá a szociális eitátáreiiL,erre
\ arosunkban.
lovábbi meglátásunk UI liou\ megielelo kepesséuuel és munkabirással rendelkező síociali.s
szakeinhert találni ma szinte lehetet cii. remél lietoleg bért áb la rcndczésc talán nwgol dást
IclL’ilthet a későbbiekben erre a problémára.
Sul)os problemat okoz az inleznienyuiik s;amara. 1101k az elláttittak nem tudnak meglLleláii
leparkolni. Ebben az ügyben flalái I a;io kép seb árhoz Icelben togalmuziam meg
kérést. iii.. efl nwudoiocit az aipolármcster úrnak is feltárram a probbentánkat. 101 évben
reniélhetöleg találtink LIlainilele kizb megoldást az ügy köuZa rendczesére.

Tisztelt Képvisebő—Wstükt

Tisztetettel kérem Önöket. hogy a Szent Lázár Alapítvány SzochUis Központjának 2016 é’i
beszámolóját elfogadni sziveskedjenek.
Tisztelettel: Kovács lldikt’i
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