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Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 495/2017. (Xl. 30.) határozatával
jóváhagyta a 2018. 1. félévre vonatkozó rnunkaten’ét, mely szerint az Oktatási. Kulturális és
Sport Bizottság a 2018. márciusi ülésén tárgyalja meg a Városi nyugdíjas szen’ezetek 2017.
évi tevékenységéröl szóló tájékoztatót.

Kovács András civil koordinátor, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa
készített tájékoztató anyagot, melyet jelen előterjesztéshez mellékeltűnk.

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

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága a városi nyugdíjas szervezetek 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a
határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2018. március 22.

Deákné Domonkos Julianna s.k.
bizottsági elnök
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Beszámoló a városi nyugdíjas szervezetek 2017. évi tevékenységéről

Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete

Egyesületünk a város legnagyobb nyugdíjas szervezete 185 taggal. 2017-ben is az előre kiadott
program alapján végeztük munkánkat. A hosszú évek során igazi közösséggé kovácsolódott össze
a tagság. A munkaterv szerint gazdag tartalommal bíró rendszeres összejövetelek, klubdélutánok,
kirándulások szervezése volt egész évben.

Az egyesület célja tagjaink érdekképviselete, érdekvédelme, kulturális és egészségmegőrző
tevékenységének támogatása, baráti kapcsolatok erősítése. Sokat mwikálkodunk az idős emberek
testi, lelki szeHemi jó közérzetéért. Sokrétű munkánkkal levesszük a terhek nagy részét az
önkormányzatról, mivel nálunk közvetlen segítséget, megoldást találnak a nyugdíjasok
problémáikn. Segítséget adunk méltányossági nyugdíjemelés, egyszeri segély kérelmek
nyomtatványainak kitöltésében.

flubdélutánokon szinte első kézből tájékozódhatnak minden változásról, rendeletról, a
nyugdijasokat érintő kérdésekről, mivel az egyesület elnöke, Balázs Imre, a Békés Megyei
Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Nyugdíjasok Országos Szövetségénél Sz
országos tanács tagja. A nyugdíjasokat lehetőleg minden fónunon képviselem eljárok érdekükben.
Aktívan részt veszünk a városi rendezvényeken.

A Békési Idősekért alapítványt az egyesületünk hozta létre, és az alapítvánnyal közösen
kutatjuk fel a rászorulókat, állítjuk össze az élelmiszer csomagokat osztjuk ki azokat.

Vigyázunk tagjaink egészségére, ezért ingyenes vérnyomás, vércukorszint mérést végzünk
szakképzett ápolónő bevonásával egész évben. Azon munkálkodunk, hogy mindenki jól érezze
magát sz egyesületben és érezze, hogy jó tagnak lenni náhmk, amit bizonyít a nagy taglétszám is.

• Január 5-én tartottuk az év első elnökségi ülésünket, ahol megbeszéltük az éves
teendőket. Köszöntöttük egymást újév alkalmábóL

• Január 21-én pótszUveszteri hullt rendeztiink a Nyugdijasházban, ahol 93 fő vett részt.
Ebéddel és pezsgővel köszöntöttük az új évet. A mulatság késő esti óráig tartott, kiváló
hangulatban Petneházi Géza zenésznek köszönhetően.

• Január 30-án 38-an vettünk részt Pakson az Atomerőmű vendégeként. Az autóbuszt a
Paksi Atomerőmű biztosította egyesületünknek. Szakemberek vezetésével megtekintetttk
sz üzemet, és kaptunk részletes betekintést sz erőmú működéséről. Utána az erőmú
konyhájában egy finom ebédre láttak vendégül bennünket. Tele élménnye] és tapasztalattal
sz esti órákban érkeztünk meg Békésre.

• Február 2-án elnökségi ülés volt ahol javaslatot tettünk a közgyűlésnek a hiányzó 2
elnökségi tagra. Balázs László és Kis Tamás személyére. Erre azért volt szükség mert
Jaiikus Ferenc az előző évben elhalálozott, Darányi János pedig lemondott.

• Február 2-án a Kosárfonó Nyugdíjas Klub évnyitó klub délutánján vettünk részt a
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Beszámoló a vámsi nyugdíjas szervezetek 2017. évi tevékenységéről

Nyugdíjasházban.
Február 16-án tartottuk meg közgyűlésünket. Balázs Imre megtartotta elnöki
beszámolóját. Beszámolt a 2016. évi munkáról. Meghallgatta a közgyűlés Molnár MiklósnéL
a Békési Idősekért Alapítvány kuratóriumának elnöki beszámolóját és az Felügyelő
Bizottság elnökének Csarnai Eszter beszámolóját. A beszámolókat egyhangúan elfogadta a
közgyűlés. Utána 2 Új elnökségi tagot választottunk. Kis Tamást és Balázs Lászlót. A végén
a tagságot megvendégeltük.

• Február IS-án Mezőberényben voltunk a Nefelejes Klub rendezvényén 17-en.
• Február 25-én a Kosárfonó Nyugdíjas Klub farsangi buliján vettünk részt, farsangi

fánkkal vendégeltek meg bennünket Jól szórakoztunk!
• Március 2-án elnökségi ülés volt, ahol ahol megbeszéltük a nőnapot. Utána fogadó órát

tartottunk
• Március 4-én Béhuegyeren farsangi mulatságon vettünk részt egy népes csapattal.
• Március 9-én Nőnapi ünnepséget tartottunk, ahol Balázs Imre köszöntötte a nőket. A

hölgyek virágot, süteményt, ásványvizet, és kávét kaptak a férfiaktól. A ház nagyterme
zsúfolásig megtelt a hölgyekkel.

• Március 16-án klubnap volt ahol megbeszéltük az elmÚlt 2 hónap eseményét
• Március 25-én a Békési Idősekért Alapítvány ebédet rendezett az iskola ebédlőjében,

mintegy 210 fővel. Ajól sikerült rendezvény a késő délutáni órákban ért véget
• Március 24-én a Művelődési Központban záró konferencián vettünk részt, ahol Izsó

Gábor polgármester Úr köszöntötte a jelenlévőket. Fúvós zenekar emelte a hangulatot.
• Április 1-jén Bélmegyeren voltunk ebéden. A jó hangulatról Petneházi Géza

gondoskodott.
• Április 6-án elnökségi ülést tartottunk fogadóórával. Megbeszéltük az április 29-i ebédet.
• Április 9-én a Megyei Nyugdíjas Szövetség ebédjén vettünk részt 24-en a FEK-ben. Jó

hangulatú rendezvény volt,
• Április 20-án klubdélutánt tartottunk a Nyugdíjasházban.
• Április 22-én a Kosárfonó Nyugdíjas Klub ebédjén vettünk részt.
• Április 26-án a Kamuti Nyugdíjas Klub ebédjén 20-an vettünk részt. Jól szórakoztunki
• Április 29-én a hagyományos Május 1-jei ebéd volt az 1.sz. Iskola ebédlójében: húslevest,

hurkát, kolbászt, lwumplit, párolt káposztát, kávét, kaptak a résztvevők. A kitűnő
hangulatú rendezvény a kora esti óráig tartott (Az ebédet a tagok kedvezményesen
kapták)

• Május 4-én elnökségi ülést Lartottunk, ahol megbeszéltük az ebédünk tapasztalatát és a
májusi programot.

• Május 6-án a Művelődési Központban Békésen volt a Megyei Szövetség szervezésében
Népdalkörök, Szólóénekesek versenye. Az ebéd a Nagyház Pince Borozóban volt. Színes jól
sikerült rendezvényen vettek részt a tagjaink a vidékieken kívül.

• Május ii-én 21 fővel mentünk el járatos autóbusszal Gyulára. Megtekintettük az Almási
kastélyt és a Gyulai várat. A belépőjegyeket az egyesület fedezte. Utána a Gödör
étteremben megebédeltünk. Nagy élményekkel tértünk haza.
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Beszámoló a vámsi nyugdíjas szervezetek 2017. évi tevékenységéről

Május 18-án Ivó napján tartottuk a Nyugdíjas Házban a férfi napot, szalon.nasütéssel
egybekötve. lOs Gáborné alelnök asszony köszöntötte a férfiakat, ahol a hölgyek
megajándékozták Őket. 82 fő vett részt vegyesen a rendezvényen ahol Szerény
megvendégelést is kaptak. A jó szórakozásról a citera zenekar gondoskodott.

• Június 1-jén elnökségi ülést tartottunk fogadóórával.
• Júniusls-én klubdélután volt a Nyugciijasházban ahol a nagy meleg miatt kevesen Jöttek

cL Megbeszéltük, hogyJúliusbaii nem tartunk ldubdélutánt
• Június 18-22 a Megyei Szövetség rendezésében 22-en vettünk részt autóbusz

Idránduláson. Sokfelé jártunk tele étménnyel tértünk haza
• Július 1-jén a Megyei Szövetség által szervezett Országos Szenior táncversenyt néztük

meg. A Gyulai Művelődési Központ szinházterme dugig volt az ország minden részéről
jött nyugdíjas táncosokkal. Az egyesületünktől Kozmáné-Szabó páros aranyérmes lett!

• Július 6-án elnökségi ülést tartottunk fogadóórával.
• Július 15-én Mezőberényben a Tópart vendéglőben 23-an vettünk részt vacsorán. Jól

szórakoztunk!
• Július 23-án vasárnap Mezőberényben a Piaci csarnokban rendezett a Mezőberényi

Szlovák Klub nyugdíjas találkozót. Hagyományos szlovák ételeket, süteményeket lehetett
kóstolgatni.

• Augusztus 3-án elnökségi ülést tartottunk fogadóórával.
• Augusztus 4-én Békéscsabán a Csaba Centerben tartotta a megyei Szövetség oz egészség

és sport napot 33 fővel vettünk részt, ahol az egyesület 500,- Ft-tal járult hozzá minden
tagnak. Sertéspörkölt volt galuskával az ebéd és hozzá savanyúság. Különböző műsorokat,
feflépőket láttunk azon kívül sportos vetélkedők is voltak. Vérnyomás és vércukor mérés
is volt. Nagyon jól éreztük magunkat, attól MggeUenül, hogy nagy volt a hőség.

• Augusztus 12-én Tarhoson a falunapon vettünk részt. Benevezett a mi csapatunk is a
főzőversenyre. Marhapörköltet főztünk galuskával, savanyúsággal. Ezen kívül a község
minden résztvevőt megvendégelt babgulyással. A színpadon színes műsorokat láthattak az
érdeklődők. KeHemes élményekkel tértünk haza.

• Augusztus 17-én szalonna sütést rendeztünk a NyugdíJasház udvarán megvendégeléssel
(kave, ásványviz, pogácsa) 49 fő vett részt és szórakozott a citerazenekarjátékán.

• Augusztus 23-án Kamutra hívtak bennünket szalonnasütésre ahol a résztvevőket
megvendégelték.

• Szeptember 7-én elnökségi ülést tartottunk, ahol megbeszéltük kik kapjanak elismerést
az Idősek VUágnapján.

• Október 1-jén a Művelődési Házban idősek vUágnapi rendezvényén vettünk részt, igen
sokan. Egyesületünktől Püski Gáborné, Csarnai Eszter vehette át az elismerést. M
ünnepség után az előcsarnokban a Város megvendégelte a nyugdíjasokat.

• Október 7-én Békéscsabán a Csaba Parkban rendezte a Megyei Szövetség a megyei idősek
vüágnapját. Egyesületüiiktől Molnár Mfldósné kapott kitüntetést. Ezzel egy időben 17
csapattal kolbászgyúró versenyt is tartottak, ahol a mi csapatunk különdíjban részesült. M
egész napos rendezvényen táncos, énekes feflépők szórakoztatták a résztvevőket. A jó
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Beszámoló a városi nyugdíjas szervezetek 2017. évi tevékenységéről

hangulatról Petneházi Géza gondoskodott.
Október 30-án a Muronyi Nyugdíjas lUubnál 34-en vettünk részt ebéden. Nagyon Jól
érezte mindenki magót, természetesen Petneházi Géza zenéjére.

• November 2-án elnökségi ülést tartottunk fogadóórával.
• November 7-én évzáró ebédet tartottunk az 1.sz Iskola ebédlőjében. Menü:

Marhahúsleves csigával, marhapörkölt galuskával, savanyúság, süti, kávé, ásványvíz. A
marhahúst a Hidasháti gazdaságtól kedvezményesen kaptuk. Mindenki Jól szórakozott a
késő esti órákig. A rendezvényen részt vettek a baráti nyugdíjas klubok egyesületek tagjai
is.

• November 16-án ldubdélután volt fogadóórával.
• November 18-án Bélmegyeren voltunk ebéden a Nyugdíjas Klub meghívására.
• December 7-én elnökségi ülést tartottunk fogadóórával.
• December 14-én fenyő ünnepséget tartottunk a nyugdíjas ház nagytermében. 134 fő

Jelent meg. A jelen levők meg lettek vendégelve. 160 db csomagot osztottunk ki:
szaloncukor, mézes puszedli.

• December 31-én a Békési Idősekért Alapítvány rendezte a szilveszteri bulit 84 főveL
Kitűnő haxgulatban a hajnali Órákig szórakoztak a jelenlevők természetesen Petneházi
Géza zenéjére.

Ezeken a programokon kívül részt vettünk a muronyi, a kamuti és két bélmegyeri klub
rendezvényein (a meghívott létszám szerint). A ldubdélutánokon próbáljuk megszervezni a klub
tagjainak közösségi életét Tájékoztatást adunk a nyugdíjasokat érintő helyi és országos
eseményekről. Próbálunk orvos — beteg találkozót, gyógyszerész — beteg találkozót szervezni.
Előadásokat tartunk kÜlső előadókkal. Ennek keretében egészséges életmóddal kapcsolatos
felvilágosító előadásokat hallhatunk. Tagi összejöveteleken ingyenes vérnyomás és vércukorszint
mérés lesz a továbbiakban is. A fogadóórákon lehet segítséget felvilágosítást kapni a
méltányossági nyugdíjemelés és segélyezési nyomtatványok ldtöltéséhez. Bármilyen
rendezvényre, kirándulásra előre, a jelentkezéskor kell beEzetni a részvételi díjat a
klubdélutánokon és a fogadÓórákon. Kiráiuiulásokon csak nyugdíjas és egyesületi tagok vehetnek
részt

Balázs ünre
Békés Város Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesülete

elnöke
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Beszámoló a városi nyugdíjas szervezetek 2017. évi tevékenységéről

Békési Idősekért Alapítvány

Alapítványunkat a Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete alapította 1997-ben. Célja,
hagy a Békésen élő szociálisan rászoruló nyugdíjasoknak segítséget nyújtson. Nagyon sok olyan
ember él itt, Békésen aki a létminimum alatt él, Idős, beteg, egyedül élő szociálisan rászorult,
hátrányos helyzetű. Ezeknek az embereknek nyújtunk segítséget azzal, hogy részükre évente
egyszer karácsonykor tartós élelmiszer csomagot juttatunk el.

Alapítványunk önállóan működik, számla számmal, adószámmal, 5 fő kuratóriumi taggal. A
csomagokat és az egyéb anyagi kiadásainkat pályázatból, és lakossági támogatásból
linanszírozzuk. A lakossági támogatása rendezvényeken bejött tombola bevételböl Jön össze.

Három rendezvényünk volt: március 25-én jótékonysági ebéd 214 fővel, szeptember 23-án
jótékonysági ebéd 215 fővel, és szüveszteri rendezvény 85 fővel. Minden rendezvényüsk jól
sikerült, melyen részt vettek a vidéki nyugdíjasok is. Pályázaton Békés Város Önkormányzatától
kaptunk 60000,- Ft ot. A NEA pályázatokon sajnos váróhstára kerültünk.

Az alapítvány tagjai, az Érdekvédelmi Egyesület vezetőségi tagjai, nyugdíjas klubok, a házi
beteggondozás Javaslatai alapján 230 tartós élelmiszer csomagot készítettünk 2017-ben. A
csomagokat összeáliitottuk és házhoz is szállitottuk. Köszönet mindenkinek a segítségért!

Természetesen adminisztrációs feladataik is vannak: könyvelés, beszámoló, adóbevallás,
statisztikai jelentés, pályázat Írás és elszámolás. Részt vettünk az Érdekvédelmi Egyesület
munkájában és rendezvényein is. Hét főnél voltunk beteglátogatáson, egy kis édesség, gyümölcs
csomaggal Az Idősek világnapján Jankus György elismerő oklevelet vehetett át az alapitványnál
végzett segítőkész munkájáért.

Molnár Mildósné
Békési Idősekért Alapítvány

kuratóriumi elnöke
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Beszámoló a városi nyugdíjas szervezetek 20)7. évi tevékenységéről

Békési Nyugdíjasok Egyesülete

Az egyesület a munkatervben meghatározott program alapján működött! A 2017. évben
megvalósult programok

• Február 20-án bihárdverseny volt, Békés-Kamut Barátságkupa, ahol ebéddel zártuk a
napot.

• Március 9-én közgyűlést tartottunk és egyben megrendeztük a nőnapot és a fér6napot is.
• Március 15-én tagjaink is megjelentek Városi Onnepségen.
• Április 1-jén részt vettünk 19 fővel a Városvédő Egyesület által szervezett

temetőta]carítási akción.
• Április 15-én Bélmegyeren a Rózsa Nyugdíjas Klubnál 22 fővel a Farsangi ebéden vettük

részt
• Április 22-én a kamu6 Nyugdíjas Klub ebédjén vettünk részt 10 fővel.
• Május 19-én ebédet rendeztünk a Eötvös József Általános Iskola ebédlőjében, ahol 196 Fő

vett részt Az ebédet követően kora estig táncoltunk, melyen Petneházi Géza szolgáltatta a
talp alá valót A környékbeli nyugdíjas szervezetek is részt vettek. A várost Izsó Gábor
polgármester Úr képviselte.

• Június 15-én zenés szaloimasütést tartottunk a Békési Nyugdijasházban. Közel 60 fő vett
részt a jó hangulah sütkérezésben. Egyesületünk biztosított vizet, sört, kávét és házi
süteményeket

• Július 22-én a mezőberényi Jobb Mint Egyedül Egyesület ebédjén vettünk részt 29 fővel
az Axma bálon.

• Augusztus 20-án részt vettük a Szent István ÁHamalapitó Királyunk Ünnepén, ahol
megáldották és megszentelték az Új Kenyeret.

• Szeptember 3-án tagjaink részt vettek a XIX. Mazdagfalvi Napok rendezvényein,
egyesületünk a Barta István Zoltán által szponzorált 66-os kártyajáték, és az egyesület
pedig az Ősi malomjátékot biztosította, ahol több, mint 65 fő vett részt

• Szeptember 14-én szalonnasütést tartottunk a Békési nyugdijasházban, ahol
hagyományokhoz híven szeretetvendégséggel vártunk mindenkit.

• Szeptember 23-án az Idősekért Alapítvány jótékonysági ebédjén vettünk részt 14 fővel.
• Szeptember 30-án Muronyban szalonxiasütésen vettünk részt 12 fővel.
• Október 1-jén az Idősek Vflágnapján vettünk részt a Kecskeméti Gábor Kulturális

Központban, ahol az egyesületből Csaxnai Gábor és Savolt György kapott kitüntetést, és
amelyet Izsó Gábor polgármester adott át

• Október 14-én egyesületünk ebédet rendezett a Eötvös József Általános Iskola
ebédlőjében, amelyen 189 f5 vett részt A hangulatról Peres Mihály gondoskodott, mely
kora este ért véget. Az önkormányzatot Kálmán Tibor alpolgármester Úr képviselte.

• Október 23-án megemlékeztünk a 56-os Forradalom áldozatairóL
• November 20-án Házi Büiárdversenyt rendeztünk, melyet ebéddel zártunk, amelyen 36 Fő
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vett részt.
December 14-én karácsonyi üsmepséget szerveztünk, ahol közösen feldíszítettük az
egyesület fenyőfáját, amelynek díszitésében 85 fő segített. Ajándékcsomagot adtunk át
tagjainknak és megvendégeltük Őket.

2017-ben próbálkoztunk egy zenés, táncos klub ehnditásával. Békésen sok nyugdíjas panaszkodik,
hogy nincs számukra kulturált szórakozási lehetőség. Ezért gondoltunk arra, hogy indithatnánk
egy ilyen kluboL Sajnos az anyagi körülményeink eléggé korlátozottak, és igy az állandó élő zenét
nem tudnánk megfizetni. Az ötlet jó, de alaposan át kell majd gondolni, hogy hogyan legyen
tovább.

Kocsor Istvánné
Békési Nyugdíjasok Egyesülete

elnöke
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Békési Nyugdíjas Kosárfonók Klubja

Minden hónap első csütörtökén klubnapot tartottunk 14.00 órától, ahol az aktuális problémákat
megbeszéltük, valamint vérnyomás, cukorszint mérést végeztünk igény szerint.

• Február 25-én zenés Farsangot rendeztünk fánk sütéssel egybekötve.
• Március 2-án ldubnapot tartottunk és egyben Nőnapi Ünnepséget.
• Áprilisban 22-én tagjaiiilc részére ingyenes ebédet rendeztünk.
• Június 29-én 50 fővel Cserkeszőlőre kirándultunk.
• Július 27-én szintén 50 fővel kirándulwnk Bihar%redre az erdélyi hegyekbe.
• Szeptember 16-án zenés szüreti mulatságot rendeztünk.
• Október 1-jén az Idősek Világnapi rendezvényén Szép számmal vettünk részt
• December 2-án évzáró ebédet rendeztünk.

Részt vettünk még a Békési Idősekért Alapítvány, a béünegyeri Életet az Éveknek Klub, a Békési
Szlovákok Egyesülete és a Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete rendezvényein.

Lipcsei Gergelyné
Békési Nyugdíjas Kosárfonók Klubja

elnöke
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Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi
Nyugdíjas Tagozata

A munkaterv szerint minden hónap második keddjén megtartottuk a fogadóórát és a vezetőségi
üléseket.

• Március 8-án megtartottuk beszámoló taggyűlésünket és a Nőnapi Ünnepséget, melyen
Bene Ferenc a Vasas Dél-alfbldi Régiójának vezetője köszöntötte a nőket

• Július 21-én Ebédeltünk a Dübögő Étteremben, ahol zene is volt
• Szeptember 22-én Kálmán Tibor alpolgármester ir tájékoztatott bennünket a békési

eseményekről, a város helyzetéről és terveiről, amelyet ezúton is köszönünk neki. A
taggyűlésünket ebéddel zártuk.

• Decemberben 15-én Karácsonyi Ünnepséget tartottunk, melyen az Eötvös József
Általános Iskola tanulói adtak elő egy kedves kis műsort, majd teával és kaláccsal
ünnepeltünk.

Nyeste Gyuláné
Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi Nyugdíjas Tagozata

titkára
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A Békési Civil Szervezetek Háza elérhetőségei:
• Cím: 5630 Békés, Hőzső utca 4.
• Telefonszám: 66/417-126
• E-mail cím: civflhaz@gmail.com
• Honlap: www.facebook.com/BekesiCiviISzervezetekHeza/
• Civil koordinátor telefonszáma: 70/4594)794

Békés, 2018, március 19.

Kovács Mdrás
clvii koordinátor
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