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              Dél-kelet Magyarországon működő 

            M E N T Á L H I G I É N É S  E G Y E S Ü L E T  
Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. 
T/Fax: 06/66/643-991 

E-mail: menta.bekes@gmail.com 

Honlap: www.bekesmenta.hu 
 

 

 

„Tájékoztató a Mentálhigiénés Egyesület szakmai munkájáról” 

Pillanatképek 2016-ből 
 

A Békés Városi székhelyű Mentálhigiénés Egyesület segít foglalkozásúak szakmai 

szervezete 2000-ben alakult. Klasszikus, szakmai civil szervezetként, alulról jöv  lakossági 

kezdeményezésb l jött létre az érdekvédelmi szervezetünk. A munkaer -piacról átmenetileg 

vagy tartósan kiszorult krónikus pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hozzátartozóik 

részére hiányzó egészségfejleszt  szolgáltatások bevezetése, segítőfoglalkozású szakemberek 

képzése, módszertani segítése érdekében működünk. Taglétszám: 21 f . Alkalmazotti 

létszám: 2016-ban 17 f . 

Működési terület: a dél-alföldi régió (szociális módszertani feladat), Békés megye (ifjúsági 

program, alacsonyküszöbű tevékenység, alternatív munkaer -piaci program), a békéscsabai 
kistérség települései a Békés Mérték Közösségi Ház (szociális alapszolgáltatások) 

működtetésével, a békési kistérség települései a Békési Mentálhigiénés Szolgálat (szociális 

alapszolgáltatások) működtetésével. 

A munkaszervezetünk dolgozói létszáma 5 f  lett, békésen 12 f .  

Fotókkal és rövid leírásokkal illusztrálva mutatjuk be a f bb eseményeinket. 

 

Békési intézményünk 

Indultunk a Virágos Békés versenyen  

 

Békési Mentálhigiénés Szolgálat 
Békés, Borosgyán u. 1/1. 

Az ingatlan az egyesület saját 
tulajdona, saját er b l és 
bankhitelb l vásároltuk az 
akadálymentes ingatlant, 2008-
ban. Felújítása a kliensekkel 
együtt és pályázatokból, 
egyesületi tagjaink pénzbeli 
felajánlásaiból történt. 

mailto:menta.bekes@gmail.com
http://www.bekesmenta.hu/


 2 

                                

Békéscsabai intézményünk 

 

 

 

A 3ő éves, felújításra szoruló ingatlan felújítási munkálatait és akadálymentesítését 2006. 

elején elkezdtük, öner b l, illetve a Békéscsabai Regionális Képz  Központ Ipari Szektorával 

kötöttünk együttműködési megállapodást, mely szerint a k művesek, burkolók és a fest -

mázoló hallgatók számára gyakorlóterepet biztosítottunk, így sikerült a teljes bels  felújítás, a 

fizikai akadálymentesítést megvalósítani. A beruházás többmilliós saját forrást is igényelt. 

2006. január 1. napjától Békéscsaba Megyei Jogú Város ellátási szerz déssel is támogatja 

közösségi ellátásainkat.  

 

Szociális alapszolgáltatások 

 

A szakorvosi kezelésben nem részt vev  pszichiátriai és szenvedélybeteg problémákkal 

küzd k felkutatása (békési, és békéscsabai kistérség települései) és szolgáltatásba történ  

bekapcsolása a cél, hogy a kezelésbe vétel által elinduljon az életmódváltozás, visszaesés 

esetén legyen megtartó szakért i támogatás. A pszichiáter, addiktológus szakorvosi 

kezelést kiegészítő szociális egyéni, család, csoport, közösségi módszereket alkalmazunk. 

Békés Mérték Közösségi Ház 

Békéscsaba, Békési út 40. 
Békéscsaba Megyei Jogú Városnál köz- 
feladatellátás érdekében önkormányzati ingatlanra 
pályáztunk, így a Békési út Ő0 sz. alatt megüresedett 
id sek klubja épületét megkaptuk 200ő-ben.  
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A közösségi ellátásokból fejl dtek a nappali ellátásaink, az addig saját lakókörnyezetében 

gondozott ügyfelek igényeire épülve, valós szükségletre reagálva, így egymásra épül  

ellátási rendszert tudunk működtetni két célcsoportnál. 

- A pszichiátriai betegek közösségi ellátása 1993. évi III. tv. 6ő/A. § (1)  

Békéscsaba 2016: 67 f  tényleges ellátotti létszám 

-Szenvedélybetegek közösségi ellátása 1993. évi III. tv. 6ő/A. § (1)  

Békéscsaba 2016: 66 f  tényleges ellátotti létszám 

Békés: 67 f  tényleges ellátotti létszám 

-Pszichiátriai betegek nappali ellátása 1993. évi III. tv. 6ő/F. § (1) 

12 f  megállapodással rendelkez  nappali ellátott 

- Szenvedélybetegek nappali ellátása 1993. évi III. tv. 6ő/F. § (1) 

12 f  megállapodással rendelkez  nappali ellátott 

Orvos konzultáns:dr.Juhász Éva, dr.Panari Ildikó 

Ellátási szerz déseink:  

- Békéscsaba MJV mindkét közösségi ellátásra 750 e Ft/év, 2012-2014-ig, 

- Békés várossal szenvedélybetegek közösségi és nappali ellátásra 20 e Ft/év. 

 

2016-ban összesen 13 pályázatot írt az egyesület, melyek elbírálása az év vége felé vagy 

2017-re átcsúszott. Ezekből néhány példa, program bemutatással együtt. 

 

 

Benyújtott pályázat címe 

 

Igényelt 

támogatás  
összege 

Nyert-e 

a 

pályázat  

Megítélt  

támogatás  
összege 

Támogató: Nemzeti Együttműködési Alap Új Nemzedékek 

Jöv éért Kollégium Pályázati kiírás: Civil szervezetek szakmai 

programjainak támogatása Programazonosító: NEA-UN-15-SZ-

0ŐŐ7 „Közösségben az er ” 

1 282 500 

Ft 
igen 641 250 Ft 

Támogató: Budapest Bank Zrt. – United Way Er forrás Alapítvány 

Magyarország Pályázati kiírás: N k munkaer -piaci 

esélyegyenl sége 

Programazonosító: „Merj és lépj!” 

500 000 Ft igen 300 000 Ft 

Támogató: Budapest Bank Zrt. – United Way Er forrás Alapítvány 

Magyarország Pályázati kiírás: Közösségépítést szolgáló 
500 000 Ft 

igen 

 
500 000 Ft 
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kezdeményezések 

Programazonosító: Színzed újra! – anstistigma program a 

társadalmi elfogadásért 

Támogató: Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztet  Fórum 

Pályázati kiírás: Megel zés, közösségi beavatkozás 

Programazonosító: Készségfejleszt  csoportfoglalkozás 

fiataloknak  

30 000 Ft igen 30 000 Ft 

Támogató: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése Szociális és egészségügyi Bizottsága Pályázat kiírása: 

Közösségben! – kulturális és szabadidős programok 
halmozottan hátrányos klienseknek 

50 000 igen 50 000 

 

Támogató: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Nemzetiségi Érdekegyezet , Külkapcsolati és 

Egyházügyi Bizottsága Pályázat kiírása: „Boldog leszek mert az 

nagyon egészséges” 

 

 

50 000 

 

 

igen 

 

 

20 000 Ft 

NCSSZI, KAB-FF-15-22252 500.000 FT igen 500.000 FT 

Békés Város Önkormányzat, Békés Város Önkormányzat civil 

pályázat 
436 500 Ft igen 85.000 Ft 

NCSZI, KAB-KEF-14-2 400.000 Ft igen 400.000 Ft 

ÖSSZESEN 3 749 000 

Ft 
 

2 526 250 

Ft 

Egyéb támogatás: 

Támogató: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlését l 
  1 000 000 

 

 

 

 

Infrastruktúra 

 

Fejleszt  eszközök: kézműves eszközök beszerzése /gyöngy, üvegfesték, ragasztók, 

sablonok, színes papírok, fonalak stb./   
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Valamint a ház higiéniai és karbantartói és kézműves fejleszt  feladatainak ellátásához 

szükséges felszerelések beszerzése /porszívó, varrógép, műanyag ev eszközök, f z edények 

stb./ 

A Békési Mentálhigiénés Egyesület Borosgyán utcai épületének elektromos felújítása, 

helyiségek kifestése, közösségi és gazdasági iroda burkolatának cseréje. 

 

Foglalkoztatás 

 

2016. évben 21 f  (rendszeres szociális segélyezett) önkéntes munkavégzés keretében látott 

el intézmény higiéniai, karbantartási, udvarosi és kertészeti feladatokat. 

 

 

Bio-Menta biokertészeti és egészséges életmód verseny 

 

Bio-Menta biokertészeti és egészséges életmód verseny rendezvényt 2011-t l indítottuk el a 

békési intézményünk ügyfélkörében; március hónaptól október hónapig tart, a bio-

kertészkedés elterjesztése, az öngondoskodás elérése, a saját lakókörnyezet rendbetétele és az 

egészséges életvitel gyakorlása érdekében, verseny és vetélked . 

                                

 

Szocioterápiás módszer és eredményeinek népszerűsítése 

 

2016. október 14-én IX. alkalommal rendeztük meg a Dél-alföldi Regionális Amatőr 

Színjátszó Találkozót a békéscsabai Csaba Gyöngye Kulturális Központban, a Dél-alföldi 

régióban a szenvedélybetegek-, és pszichiátriai betegek közösségi ellátásaiban, a nappali 

ellátásokban, a szakosított (bentlakásos) intézményekben működ  színjátszó csoportoknak. A 

szocioterápiás módszer népszerűsítését és alkalmazását is bemutató találkozó évr l-évre 

növekv  népszerűségnek örvend, a résztvev k és látogatók száma 220 f  volt tavaly. 201Ő-

ben a találkozó létrejöttét segítette a Békéscsabai Civil nyertes pályázat, valamint Békési és 

Békéscsabai szponzorációkból, adományok egészítették ki a megvalósítás, melyeket az úton 

is köszönünk! 

 

Jelenet képek az IX. „Játék-Szín” Amatőr Színjátszó Találkozóból 
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A rendezvény márciustól decemberig tartó szervezési tevékenységet igényel. 

 

 

2016 évi programjaink klienseink részére 
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2016. január 20-án pizza sütést rendeztünk, mely során a résztvev knek alkalmuk nyílt 

önsegít  csoport foglalkozáson részt venni. Montázs készítése a résztvev k céljaiból. 

  

2016. január hónapban a  KAB-FF-15-22252- „Kezedben a sorsod” pályázat program 

keretén belül a Fűszerek világa a gasztronómiában című programunk. A csirke fűszerezése 

volt a soron következ  program, ahol a gyakorlatban is kipróbálhatták az érdekl dök a 

recepteket. 

 

2016. február 19-én Farsangi ünnepséget rendeztünk, ahol tavaszi virágdíszeket csináltunk és 

fánkot sütöttünk. 

  

2016. február hónapban folytatódott a KAB-FF-15-22252- „Kezedben a sorsod” pályázat 

program keretén belül a Fűszerek világa a gasztronómiában című programunk. 

Salátaszószokat és szendvics köreteket készítettünk. 

 

2016. március 25-én Egészségnapot rendeztünk, ahol az egészséges ételek, saláták, 

szendvicskrémek stb. megkóstolása mellett, megismerhetünk recepteket, vércukrot, 

vérnyomást mértünk. A vendégvárás mellett egészséges életmódhoz kapcsolódó el adásokat 

is hallhattunk. 

 

  

2016. március hónapban folytatódott a KAB-FF-15-22252- „Kezedben a sorsod” pályázat 

program keretén belül a Fűszerek világa a gasztronómiában című programunk. 

Salátaszószokat és szendvics köreteket készítettünk. 

 

2016. Márciusában élelmiszer adomány csomagot osztottunk 16 család részére. 

 

Április 11-13-án ruhaadomány osztást tartottunk ellátottaink és partner intézmények 

klienskörében.  

 

Április 22-én milánói készítettünk a klienseink körében. 

 

2016.05.12- én ismét kezdetét vette a Bio-Menta Kertészeti verseny, melyet idén is a 3 

zsűritag nyitott meg, Dacziné Dúzs Julianna, Bodai László, Berta György. 
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2016.05.20- án Pénteken ékszereket készítettünk, melyeket aztán a résztvevők haza is 
vihettek. Ez jó alkalom volt mind az alkotás örömére, mind az új résztvevők 

megismerésére és  beszálgetésekre. 
 

2016.05.27-én bográcsos babgulyást készítettümk közösen, az el készítést követ en, 

önismereti és  csoport játékokkal telt az id , melyet a résztvev k nagyon élveztek. Az 

összejövetelt egy közös ebéd zárta. 

 

2016. 06. 10-én pénteken kézműves foglalkozás kertében folytatódott az ékszerek 
készítése. Ez alkalommal zsugorfóliából karkötőket készítettünk. A program nagyon jó 

hangulatban telt el.  

 

2016. 06. 21-22-én ruha adományosztást szerveztünk. A lakosság által adományozott 
ruhák lettek szétosztva.  

 

2016. 07. 01-én pénteken kézműves foglalkozás kertében balerina képeket készítettünk 

és kevert meggyes pitét sütöttünk. A program nagyon jó hangulatban telt el.  
 

2016. 07. 08-án pénteken tárcsán csirkét sütöttünk. Amíg az étel elkészült, könnyed, vidám, 

játékos csoportfoglalkozás keretein belül jobban megismerhettünk egymást, "házat építettünk" 

és bele is "költöztünk", végül megajándékoztuk egymást. 

 

2016. 07. 15-én pénteken kézműves foglalkozás kertében ékszereket készítettünk.   
 

2016. 07. 19-én meggy dzsem készítése történt. Az ellátottak megismerhették az eljárás 

folyamatát.  

 

2016. 07. 22-én házi mosószert és öblít t készítettünk, melyek amellett, hogy szépen 

tisztítanak az illatok is remek. A kész "mesterművekb l" a résztvev k haza is vihettek. 

2016.06.31-én a Mentálhigiénés Egyesület alternatív ételosztást szervezett.Az ételosztást 

Békés városában élő pszichiátriai és szenvedélybetegek és hozzátartozók részére szerveztük, 

ahol közel 30 családnak több mint 60 adag ételt osztottunk szét. Közösségi és nappali 

ellátásunk 74 ellátottra és hozzátartozóikra terjed ki. Rehabilitációjuknak és 

reszocializációjuknak szerves részét képezik a közösségi programok. Terápiás értékű, mikor 
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ki tudjuk őket hívni sajátos zárt világukból, betegségüket, problémáikat csendesítve 

megtapasztalják mások küzdelmeit, megoldásait. 

A közös főzés és ételosztás csak a kerete egy ilyen együttlétnek. Fő tapasztalás számukra a 

tanulás egy elfogadó környezetben. Önelfogadásuk része lehet, hogy látják és hallják, hogy 

milyen utakon járnak más betegek, hogyan viszonyulnak a problémákhoz más 

hozzátartozók. 

Szakképzett, jó felkészültségű szociális szakembereink facilitálásával, koordinációjával 

értékes idő tölthetnek egymással egy finom ebéd keretében. Az ÉTELLEL az ÉLETÉRT 

programsorozatunk nyitott, nem csak saját klienseink vehetnek részt, hanem bárki, aki 

Békésen és környékén ezekkel a problémákkal küzd. 

A vasárnapi programunkban delegáló partner a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 

és a Békési Védőnői Hálózat. 

 

2016. 08. 05-én pénteken kézműves foglalkozás kertében ékeszeket készítettünk. A program 

nagyon jó hangulatban telt el.  

 

2016. 08. 12-én pénteken kézműves foglalkozás kertében bef ttes üvegekb l asztali díszt 

készítettünk.  

 

2016.08.27-én Szabadkígyósra tettünk kirándulást. Megtekintettük a Wenckheim kastélyt és 

környékét. Nagyon jó hangulatban telt a délel tt, sok hasznos információval, tudással és 

élménnyel lettünk gazdagabbak! 

 

2016. 09. 16 -án pénteken kézműves foglalkozás kertében kaspókat festettünk. A program 

nagyon jó hangulatban telt el.  

 

2016. 09. 20-án önkéntes fodrász vágta le több kliens frizuráját is. 

 

2016.09. 23 -án pénteken csirkepörköltöt  f ztünk, emellett alkalmunk nyílt közös 

beszélgetésre is. 
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2016.09.30-án kézműves foglalkozás keretén belül ékszereket készítettünk zsinórból.  

 

2016. 10. 14-én pénteken IX. alkalommal is megrendezésre került a Regionális 
Színjátszó Találkozó.  
 

2016. 10. 21-én pénteken kézműves foglalkozás kertében mécses tartókat készítettünk.  

 

2016. 11. 04-én pénteken kézműves foglalkozás kertében koszorút készítettünk ajtókra.. A 

program nagyon jó hangulatban telt el.  

 

2016. 11.25-én advent koszorúkat készítettünk. 

 

 

2016. 12. 02-én játékos csoportfoglalkozást tartottunk, mely során kicsit jobban 

megismerhettük magunkat és egymást,  majd elfogyasztottuk  a paprikás ebédet.  

 

2016.12.07-08. ruhaadomány osztást tartottunk, melyen ismételten fogadtuk a külső 
résztvevőket is.  
 

2016. 12. 09-én pénteken kézműves foglalkozás kertében karácsonyi díszeket készítettünk.. A 

program nagyon jó hangulatban telt el.  

 

2016. 12. 13-án mézeskalácssütést rendeztünk az egyesületnél, a résztvev k a kidíszített 

kalácsokat haza is vihették .  

 

2016. 12. 22-én karácsonyi ünnepséget tartottunk, mely során együtt feldíszítettük az 
egyesületi fenyőfát, az elmúlt év eseményeiről képeket nézegettünk, karácsonyi kvízt 

játszottunk, tombolát húztunk majd közösen megebédeltünk. Az ünnepség nagyon jó 
hangulatban telt.  

 

"Az igazi erő a kedvességben rejlik. Akik kedvesek másokkal, mindig megtalálják a 

helyüket az életben." /Murakami Rjú/ 

2016. decemberében is az egyesület munkatársai tartós élelmiszer adományokat gyűjtöttek a 

békéscsabai Univerzál áruháznál. Idén is több, mint 100 rászoruló kliensnek, családnak 

tudtunk tartós élelmiszercsomagot adni. Köszönjük a lelkiismeretes gyűjtést a 
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munkatársaknak, köszönjük az Univerzál áruház dolgozóinak és főként köszönjük az 

adományozóknak. 

 

Programjaink néhány képben 
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Képzések, továbbképzések 

 

2016. január 22-én  Karácsony Zsolt által tartott csapatépít  tréning, mely a bels  

kommunikáció er sítésére irányult. 

 

2016.03.10-11-én és 17-18-án Balmazújvárosban Közösségi addiktológia képzésen vettek 

részt munkatársaink. 

Részt vett: Békefi Szilvia, Nóránt Zsuzsanna 

 

2016 április hónapban kezdetét vette munkatársaink részére nyújtott egyéni szupervízió, 

melyet Csáki Erika szupervízor tart.  

Részt vett: Békefi Szilvia, Farkas Edina, Nóránt Zsuzsanna, Nyeste Julianna 

 

2016.04.18-án Tűz és munkavédelmi oktatás. 

Részt vett: összmunkatársi 

 

2016. Októberében Közösségi addiktológiai képzés: 

Részt vett: Mucsi Katalin, Bartolákné Makán Mariann, Mészáros Noémi, Nyeste Julianna, 

Farkas Edina 

 

2016. Október-december hónapban: Farkas Attila család konzultáns által tartott ő alkalmas 

műhelymunka 

Részt vett: Farkas Edina, Békefi Szilvia, Nyeste Julianna, Nóránt Zsuzsanna, Bonnyai Sándor 

 

 

 

A békési kistérségben él  klienseink az egyéni gondozási, esetmenedzselés mellett sokféle 

témájú és mennyiségű közösségi programban vehettek részt, melyek segítették személyes 

fejl désüket és alternatívát jelentettek a már megszokott tevékenységeik mellett.  

Megtapasztalták a támogató közösség erejét, ezáltal személyes szociális fejl désükben is 

újabb lépéseket tettek meg. 2016-ben indított a Bio-Menta Versenyt folytattuk, melyben már 

ebben az évben kétszer többen vettek részt, mely hozzájárul öngondoskodási képesség 

fejlesztéséhez. 

A Szolgálat professzionális segít inek tevékenységét szervesen kiegészítette és inspirálta a 

Békési Reform Egyesület (AE klub) tevékenysége. 
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Szenvedélybetegek közösségi ellátásába 2016-es évben is jellemz  a fiatalabb / 30-3ő év 

körüli / korosztály bekerülése.   

Kistérségb l a köröstarcsai családsegít  delegálása kiemelked  volt, a  szakorvosi 

delegálásból is több megkeresés  érkezett,  valamint szórólapjaink által is több  személy 

értesült szolgáltatásainkról.   

 

Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátásában többségében lakókörnyezetben való 

megkeresésre volt szükség. 

Nappali ellátásban lév k egy része összeütköztetés miatt kikerült a klienseink köréb l. 

Szenvedély nappali ellátásban is jellemz vé vált az egyéni esetkezelés  és esetmunka iránti 

igény. 

 

 

Klienseink  körében egyre több saját kert megművelésére került sor. 

Szenvedély nappali ellátásban is jellemz vé vált az egyéni esetkezelés  és esetmunka iránti 

igény. 

Az ellátottak közel 30%-nál  az egyéni ügyintézés képessége terén javulás tapasztalható. 

Minden ellátásban résztvev  klienseink körében jellemz  a gyakorta meggondolatlan, 

jöv beni célokat figyelmen kívül hagyó életvezetés „mának élünk”. 

 

 

 

 

 

 

Szakkönyvtár: 290 db kötetes; munkatársak, egyesületi tagok, ügyfelek, részére díjmentesen 

kölcsönözhet ek a szakkönyvek. 

Klienskönyvtár: őŐ9 darab könyvvel, melyek pályázatok és adományok útján jött létre. 

Klienseink ingyenes kölcsönözhetik könyveinket. 

Alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében: pihen /józanodó kontakthelyiségeket 

működtetünk.  

Ártalomcsökkentő tevékenység keretében (pályázati támogatásokból) minden korcsoport 

körében óvszer, vitamin, ásványvíz kiosztását végeztük a megkeres  tevékenység során, 
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valamint a fert zés-megel zésével, az egészségvédelemmel, szűrvizsgálatokkal kapcsolatos 

információk átadása. 

 

 

Belső és külső továbbképzések, kapcsolatépítés 

 

Munkatársaink folyamatosan részt vesznek mind belső és külső továbbképzéseken, ezzel is 

gyarapítva szakmai tudásuk.  

Néhány példa ezekből. 

2016. január 22-én  Karácsony Zsolt által tartott csapatépít  tréning, mely a bels  

kommunikáció er sítésére irányult. 

 

2016.03.10-11-én és 17-18-án Balmazújvárosban Közösségi addiktológia képzésen vettek 

részt munkatársaink. 

Részt vett: Békefi Szilvia, Nóránt Zsuzsanna 

 

2016 április hónapban kezdetét vette munkatársaink részére nyújtott egyéni szupervízió, 

melyet Csáki Erika szupervízor tart.  

Részt vett: Békefi Szilvia, Farkas Edina, Nóránt Zsuzsanna, Nyeste Julianna 

 

2016.04.18-án Tűz és munkavédelmi oktatás. 

Részt vett: összmunkatársi 

 

2016. Októberében Közösségi addiktológiai képzés: 

Részt vett: Mucsi Katalin, Bartolákné Makán Mariann, Mészáros Noémi, Nyeste Julianna, 

Farkas Edina 

 

2016. Október-december hónapban: Farkas Attila család konzultáns által tartott ő alkalmas 

műhelymunka 

Részt vett: Farkas Edina, Békefi Szilvia, Nyeste Julianna, Nóránt Zsuzsanna, Bonnyai Sándor 

 

Fontosnak tartjuk a külső kapcsolataink ápolását is, ebből néhány példa 2016-ról: 

Békési Reform Egyesület (AE Klub önsegítő csoport) működtetésének feladatai, programok 

szervezése 
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2016.06.02-án a Mentálhigiénés Egyesület munkatársai meghívást  kaptak a Békési 
Reform Egyesülettől, egy 1 napos kirándulásra Mohácsra a Busójárásra.  

Részt vett: Nóránt Zsuzsanna, Békefi Szilvia 

 

2016.02.12-én a Békési KEF rendezésében kerekasztal beszélgetést tartottunk a Békési 
Lakásotthonok nevelői számára, melyet  Farkas Attila vezetett, téma: dizájner drogok. 

 

2015.02.24-én a Békés Városi Szociális Szolgáltató központ által tartott Gyermekvédelmi 

tájékoztató. 
 

2016.04.27-én Élelmiszermentés Békéscsaba Konzultáció. 

 

2016.05.19-én KEF ülés, melynek témája a 2016. évi Drogellenes Világnap megrendezése. 

 

2016.06.24-én a Békési KEF koordinákó szervezeteként, ismételten megrendezésre került a 

Drogellenes Világnap. A f ként fiatalokra fókuszáló programok alatt, karköt t készíthettek, 

„retro” játékokat játszhattak, drog totót tölthettek, beszélgethettek.  A programokon közel ő0 

fiatal vett részt, f ként lakásotthonos gyermekek, családsegít  nyári kortárs táborának 

fiataljai, a Köröstarcsai családsegít  által toborzott fiatalok, valamint békési fiatalok, 

gyerekek. Minden résztvev  kisebb ajándékot kapott, csoki, ásványvíz, lufi stb. 

A rendezvény jó hangulatban telt, mely során felszabadultan játszhattak, beszélgethettek a 

gyerekek, fiatalok, így er sítve meg a szabadid  hasznos eltöltésének fontosságát. 

Alternatívát adva a droghasználattal szemben.  

A program zárásaként lufikat engedtünk fel, ezzel szimbolizálva a káros szenvedélyek 

elengedését. 

Részt vett: Békefi Szilvia, Farkas Edina, Nóránt Zsuzsanna 

 

2016.07.13-án délután a Békés város lakásotthonok fiataljaival rendeztek egy rendhagyó 

programot. Volt csapatépít  csoportjáték, hamburger sütés és a délutánt egy közös vacsora 

zárta. Minden résztvev  jól érezte magát, felszabadultan játszhatott és beszélgethetett. 

 

2016.06.29-én  Köröstarcsán jártunk, ahol a családsegít  munkatársainak segítségével 

balerina képeket készítettünk. A mester művek elkészülte után közösen fogyasztottuk el a 

szendvicseket. 

2016.09.08-10-ig  a Mentálhigiénés Egyesület is kiállítást rendezet  a szervezet munkájából. 
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2016.10.05-én a Szegedi Kiss István Református Iskola tanulóival készítettünk vidám képeket 

kézműves foglalkozás keretén belül. 

 

2016.11.15-én a Szegedi Kiss István Református Iskola tanulóival készítettünk szi díszeket 

kézműves foglalkozás keretén belül. 

 

2016.12.20-án a Szegedi Kiss István Református Iskola tanulóival készítettünk téli díszeket 

kézműves foglalkozás keretén belül. 

  

 2016 február 09-én KEF taggyűlés, melynek napirendi pontjai: tájékoztatás a bels  

pályázatok megvalósulásáról, illetve a 2016-os évben tervezett szakmai út 

el készítése. Résztvevő: Mészáros Noémi 

2016 február 17.-én Civil Szervezetek Szövetségének Taggyűlése, melynek napi rendi 

pontjai: tájékoztatás az új Polgári törvénykönyvnek megfelel  létesít  okirat módosításairól, 

illetve a 2016-os tisztségvisel  választás el készítése. Résztvevő: Mucsi Katalin 

2016 március 08-án, KEF taggyűlésen való részvétel. Résztvevő: Mészáros Noémi 

2016  április 25-én a Gouranga Egyesület által a Ma-holnap holisztikusan a rákbetegek 

gyógyulásáért és hozzátartozóik megértéséért című, záró rendezvényen vettek részt a 
Békés Mérték Közösségi Ház dolgozói: Bonnyai Sándor és Fazekas Tamás 

2016. május 06-án, a Békés Megyei Könyvtár és a Munkácsy Mihály Múzeum közösen 

szervezett szakmai napján vett részt Mucsi Katalin és Bonnyai Sándor, melynek el adója Dr. 

Kádár Mária pszichológus volt.  

2016. május 10-án, KEF taggyűlésen való részvétel. Résztvevő: Mészáros Noémi 

2016.május 18.–án, Bonnyai Sándor A gyász családterápiás szemlélete és terápiája című 

konferencián vett részt.  

2016. Június 8.-án Budapest Bank Békéscsabáért Program, ünnepélyes díjátadó ünnepségén 

vett részt, Mucsi Katalin, Bonnyai Sándor és Körömi János 

2016 június 24.-én, Mentálhigiénés Egyesület által szervezett, Drogellenes világnapon vett 

részt: Bonnyai Sándor és Fazekas Tamás 

 2016. augusztus 09-én, rizzük és műveljük a táborban, „Helyzetkép a cigányságról” 

címmel el adást tartott, Bonnyai Sándor.  

2016. szeptember 09-én  a Békés Mérték Közösségi Ház dolgozói, Békéscsabai Civil 

Szervezetek Szövetsége által szervezett I. Civil f z versenyen vettek részt, melyen IV. 

helyezést értek el.  
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2016. október 28-29.-én, „A család a társadalmi alapegysége a család nemzet megtartó ereje” 

című konferencián vett részt Körömi János és Bonnyai Sándor 

2016. November 14-én, a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ által 

szervezett jótékonysági gálaesten vett részt. Mucsi Katalin, Nóránt Zsuzanna 

2016. November 15-én, A szociális munka alkalmából megszervezett ünnepségen vett részt: 

Mucsi Katalin, Nórént Zsuzsanna és Körömi János 

2016. December 05-én, Szociálpolitikai Kerekasztal ülésen vett részt: Mucsi Katalin és 

Nóránt Zsuzanna 

2016 December 06-án a Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai Intézményben szervezett, 

Mikulás ünnepségen vett részt.  

2016. December 20-án, a Békés Mérték Közösségi Ház dolgozói, a Degré utcai intézménybe 

járó fogyatékkal él  gyermekeket látogattuk meg és egy-egy plüssel, kisautóval, babával 

ajándékozták meg.  

 

2016 évben, ismét aktív tagjai voltunk, a Békéscsabai Kábítószer Egyeztető Fórumnak. 

Szent István Egyetem Gazdasági-, Agrár és Egészségtudományi Kar, terephelyet biztosító 

intézménye vagyunk. 

2016-ben, szintén folytattuk „Elterelés” megelőző-felvilágosító szolgáltatásunkat, 
drogmentes életmód kialakításának motiválása, a drogokat kipróbáló fiatalkorúak arányának 

csökkentése érdekében. 

2016 nyarán heti rendszerességgel, a békéscsabai Erzsébet Helyi Általános Iskola napközis 

táborában, egészségmeg rz  és fejleszt  programokat tartottunk. 

Közösségi Házunkban, folyamatos az adománygyűjtés, tartós élelmiszer, kisebb értékű 

tárgyi eszközök, bútorok gyűjtése klienseink és családtagjaik részére.  

2016. június 19.-én és december 16-án „Étellel az ételért” Ételosztást szervezett a Békés 

Mérték Közösségi Ház. Klienseinken túl, Békéscsaba területén él  hátrányos helyzetű 

családok számára biztosítottunk egy tál meleg ételt.  

2016. december 16-án, felavatásra került a Békés Mérték Közösségi Ház kapuján elhelyezett 

adományláda, amelyben bárki, aki segíteni szeretne, tartós élelmiszereket helyezhet el a 

nélkülöz knek. 

 

Külső programjaink néhány képben 
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Békés, 2016. április 16. 

 

 

          Nóránt Zsuzsanna 

          intézményvezet  

 



BØkØs, 2016. Æprilis 16.

E_______________

intØzmØnyvezetı
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