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Tisztelt Bizottság!
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. I. félévre vonatkozó munkaterve
szerint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2019. márciusi ülésén tárgyalja meg a városi
nyugdíjas szervezetek munkájáról szóló tájékoztatót.
Kovács András koordinátor, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített
tájékoztató anyagot, melyet jelen előteijesztéshez mellékeltünk.
Kérem a Tisztelt 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 munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Deákné Dornonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2019. március 21.

Deákné Domonkos Julianna s.k.
bizottsági elnök
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Beszámoló a városi nyugdijas szervezetek 2018. évi tevékenységéről

Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete
Egyesületünk a város legnagyobb nyugdijas 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 munkálkodunk az idős emberek
testi, lelki szellemi jó közérzetéért. Sokrétű munkánkkal levesszük a terhek nagy részét az
önkormányzatról, mivel nálunk közvetlen Segítséget, megoldást találnak a nyugdíjasok
problémáikra. Segítséget adunk méltányossági nyugdíjemelés, egyszeri segély kérelmek
nyomtatványainak kitöltésében.
Klubdélutánokon szinte első kézből tájékozódhatnak minden változásról, rendeletről, a
nyugdíjasokat érintő kérdésekről, mivel az egyesület elnöke, Balázs Imre, a Békés Megyei
Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Nyugdíjasok Országos Szövetségénél az
Országos taiács tagja. A nyugdíjasokat lehetőleg minden fórumon képviselem eljárok érdekükben.
Aktívan részt veszünk a városi rendezvényeken.
A Békési Idősekért alapítványt az egyesületünk hozta létre, és az alapitvánnyal közösen
kutatjuk fel a rászorulókat, állítjuk össze az élelmiszer csomagokat, osztjuk Ici azokat.
Vigyázunk tagjaink egészségére, ezért ingyenes vérnyomás, vércukorszint mérést végzünk
szakképzett ápolónő bevonásával egész évben. Azon munkálkodunk, hogy mindenki jól érezze
magát az egyesületben és érezze, hogyjó tagnak lenni nálunk, amit bizonyít a nagy taglétszám is.
•
•

•
•
•

Január 4-én tartottuk az első elnökségi ülésünket. Balázs Imre elnök köszöntötte a
jelenlévőket. Mindenkinek Boldog Új évet kívánt. Megbeszéltük a 2018. évi feladatokat.
Január 18-án klubdélután volt a Nyugdijasházban fogadóórával. Balázs Imre elnök
köszöntötte a megjelenteket, külön nagy szeretettel köszöntötte az Új tagokat. Boldog Új
évet kívánt mindenkinek. Megbeszéltük a 27-én tartandó farsangi rendezvényt.
Január 27-én Farsangi bulit rendeztünk a Nyugdíjasház nagytermében, ahol 81 fő vett
részt. A kitűnő hangulatról Petneházi Géza gondoskodott. A buli a késő esti órákig tartott.
Február 2-án Elnökségi ülést tartottunk. Megbeszéltük az aktuális feladatokat.
Február 15-én Közgyűlést tartottunk a Nyugdíjasházban. Balázs Imre elnök beszámolt az
elmúlt 4 évről. Elmondta az elmúlt év megvalósult programjait, és ismertette a 2018. évi
programot. Az Idősekért Alapítvány elnöke, Molnár Mikiósné, beszámolt az Alapítvány
előző évi munkájáról. Ezek után Csarnai Eszter ismertette a Felügyelö Bizottság előző évi
ellenőrzéseit. MindenL szabályosnak találtak az Egyesület működésében. Balázs Imre
megköszönte az Elnökség, az Idösekért Alapítvány és a Felügyelő Bizottság munkáját és
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jutalmakat adott át. Megköszönte azoknak a munkáját Is, akik a 4 év alatt aktívan
segítették az Egyesület munkáját. Az Elnökségnek lejárt a mandátuma, igy Új Elnökséget
választott a tagság, Kis Gáborné alelnök lemondott, Diósné csontos Julianna lett az alelnök.
Diósné helyett Öregné Ihurzó Mária lett a gazdasági vezető. Balázs Imrét elnöknek, László
Mihálynét, Balázs Lászlót, Kiss Tamást és Ádám Emerenciát Elnökségi tagoknak
választotta a Közgyűlés egyhangúan. Csarnai Eszter Felügyelő Bizottsági elnöknek, Gohér
Lajosnét és Kecskeméti Sándornét Felügyelő Bizottsági tagnak választották. Végül a
jelenlévők meg lettek vendégelve.
Február2o-án Debrecenben voltunk kirándulni 30 fővel a Polgármesteri Hivatal és
Polgármester Űr ajándékaként. A kiránduláson azok vehettek részt, akik aktívan segítik a
munkánkat. Debrecenben egy békési születésű református lelkész, Vas Sándor, fogadott
bennünket. Ó volt az „idegenvezetönk”. Szinte mindenhova kedvezményesen vagy ingyen
léphettünk be. Meglátogattuk a Református Kollégiumot, Könyvtárat, Nagytemplomot,
MÚzeumot, stb. Ebédet szintén kedvezményesen kaptunk a Kollégium éttermében. A sűrű
nap után teljesen megelégedve, de elfáradva az esti órákban értünk haza.
Február 24-én 18-an részt vettünk Mezőberényben a Berény Szállóban egy ebéden a
mezőberényi baráti nyugdíjas klub szervezésében. Jól szórakoztunk.
Március 6-án Elnökségi ülés volt fogadóórával. Megbeszéltük az idősekért Alapítvány
március 24-i ebédjének a tennivalóit.
Március 6-án Nőnapi Ünnepséget tartottunk délután a Nyugdíjasház nagytermében telt
házzal. Balázs Imre elnök köszöntötte a nőket. Az ünneplésen részt vett Izsó Gábor
Polgármester Úr és Dankó Béla Országgyűlési Képviselő Úr is, aki szintén köszöntötte a
nőket és mindenkinek egy kis doboz csokit adott át. Ezután a férfiak virággal és
süteménnyel kedveskedtek a nőknek. A betegeknek elküldtük a virágot.
Március 7-én Békésesabán a Csaba Parkban a Békés Megyei Nyugdíjas Szövetség által
rendezett Nőnapi Ünnepségen vettünk részt. Szrenka Pálné elnök elmondta a Szövetség
terveit, majd virággal köszöntötték a nőket. Ezek után mindenki meg volt vendégelve egy
ebéddel.
Március 10-én Mezőberényben a baráti nyugdíjas klubnál voltunk Farsangi mulatságon.
Mindenki jól szórakozott.
Március 22-én Klubdélutánt tartottunk a Nyugdíjasházban.
Március 24-én a Békési Idősekért Alapítvány jótékonysági ebédet rendezett a volt I. sz.
iskola ebédlőjében mintegy 200 fővel. Ajó hangulatról Petneházi Géza gondoskodott.
Március 29-én Budapesten voltunk Flamingó Hotelben. Előadások voltak az időskori
mozgásról. Majd ebédet kaptunk és séta következett a Feneketlen tó körül. Kellemes napot
töltöttünk el.
Április 5-én Elnökségi ülés volt fogadóórával. Megbeszéltük az április 28-i ebédet. A
belépő tagoknak 500,- Ft, a vendégeknek 1600,- Ft volt.
Április 15-én Békéscsabán voltunk 14-en a Megyei Nyugdíjas Szövetség által rendezett
ebéden. A finom ebéd után kitűnő hangulatban töltöttük el a napot Petneházi Géza
zenéjére.
3

Beszámoló a városi nyugdíjas szervezetek 2018. évi tevékenységéről

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Április 18-án Kamuton voltunk ebédre hivatalosak. A finom ebéd elfogyasztása után késő
estig szórakoztunk.
Április 19-én Klubdélután volt fogadóórával.
Április 21-én a Kosárfonó Klub ebédjén vettünk részt. Jó hangulatú rendezvény volt.
Április 28-án a hagyományos Május Elsejei ebédünk volt az 1. sz. iskola ebédlőjében telt
házzal. A menü orja leves, hurka-k’olbász, dinsztelt káposzta, sütemény, kávé, ásványvíz
volt. Késő estig tartott a mulatság Petneházi Géza zenéjére.
Május 3-án Elnökségi ülés volt fogadóórával. Megbeszéltük a 17-i Férfinapot.
Május 12-én Bélmegyeren voltunk ebéden. Sokan vettünk részt, finom volt az ebéd és jól
szórakoztunk.
Május 17-én Férfinapot tartottunk szalonnasütéssel. Több mint 70 fö volt jelen. A férfiakat
Diósné csontos Julianna köszöntötte. Kiss Gáborné énekelt a citerazenekar kíséretével. A
férfiakat megajándékozták a hölgyek 1 üveg borral. A hölgyek jégkrémet kaptak. Pogácsát,
kávét, ásványvizet kaptak a résztvevők. Nagyon jó hangulatú rendezvény volt,
Június 7-én Elnökségi ülés volt fogadóórával. Megbeszéltük, hogy Júliusban elmarad a
klubdélután.
Június 18-22-én a Békés Megyei Nyugdíjas Szövetség szervezésében kirándulás volt
Mecseknádasd és környékére, amelyen Békésről 23-an vettek részt. Szép élményekkel
tértünk haza.
Július 5-én Elnökségi ülés volt fogadóórával.
Július 7-én Országos Szenior Táncverseny volt Gyulán az Erkel Ferenc Művelődési
Házban. Egyesületünk tagjai Kozmáné Panni és Szabó István kettős aranyérmesek lettek.
Július 14-én Bélmegyeren voltunk ebéden 20 fővel. Jó hangulatban telt a délután.
Július 21-én Mezőberényben voltunk Anna napi ebéden a Tópart vendéglőben. A jó
hangulat a késő esti órákig tartott.
Július 29-én Mezőberényben voltunk a Szlovák Egyesűlet rendezvényén a piac
csarnokban. Az ételek között lehetett válogatni, ki mit szeret. Jó volt, de a csarnokban
szinte elviselhetetlen volta meleg.
Augusztus 2-án Elnökségi ülés volt fogadóórával. Megbeszéltük a 16-al szalonnasütést.
Augusztus ii-én a mozgáskorlátozottak békési csoportja főzőtt a sportpályán. Többünket
meghívtak az ebédre.
Augusztus 16-án szalonnasütés volt a Nyugdíjasház udvarán. Sokan voltunk dacára a
nagy melegnek. Mindenki meg volt vendégelve.
Augusztus 18-án Kamuton voltunk ebéden.
Augusztus 20-án részt vettünk az ünnepségen és a Dánfoki Üdülöközpontban a pacalfőző
versenyen is, ahol 2. helyezést értük el.
Augusztus 25-én az újkigyósi nyugdíjasok hívtak meg vacsorára. 5-en vettünk részt a
több mint 250 fős rendezvényen. Éjfélkor Jöttünk haza.
Augusztus 29-én Kamuton voltunk szalonnasütésen. A Jó hangulatú rendezvényen
mindenki meg volt vendégelve.
Szeptember 6-án Elnökségi ülés volt fogadóórával.
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Szeptember 8-án Muronyban voltunk ebéden mintegy 20-an. A Jó hangulatról Petneházi
Géza gondoskodott.
• Október 1-jén az Idősek Világnapi Űnnepségén vettünk részt a Művelődési Központban.
A Polgármester Űr köszöntője után elismeréseket adott át azoknak a nyugdíjasoknak, akik
aktívan részt vesznek a nyugdíjasokat segítő munkában. Tőlünk Balázs László és Kiss
Tamás kapott elismerést. Balázs Imre emlékplakettet kapott a hosszú évek munkájáért. A
műsor után meg lettünk vendégelve az aulában.
• Október 13-án Körösladányban voltunk ebéden 2 személygépkocsival. Jó rendezvény
volt.
• November 3-án tartottuk az évzáró ebédünket a fennáHásunk 25. évfordulójávai
egybekötve. 230-an voltunk, teljesen tele volt az ebédlő. A társ klubok, egyesületek
szalagot kötöttek a zászlónkra. A kitűnő hangulat a késő esti órákig tartott.
• November 7-én Elnökségi ülés volt fogadóórával.
• November 15-én Klubdélután volt a Nyugdíjasházban.
• December 1-jén a Vasas Szövetség ebédjén vettünk részt.
• December 6-án Elnökségi ülés volt fogadóórávai. (Megbeszéltük a karácsonyi csomagok
tartalmát.)
• December 10-én az Idösekért Alapítvány csomag összeállításában és kiszállításában
segédkeztünk. Egy élelmiszercsomag 2577,- Ft értékű volt és 230 fő kapott.
• December 13-án tartottuk a Karácsonyi Ünnepséget telt ház mellett 170 csomagot
készítettünk. Kaláccsal és teával vendégeltük meg a megjelenteket.
• December 31-én Egyesűletűnk rendezte a Szilveszteri bulit, amelyen 74-en vettek részt. A
finom és bőséges vacsorát a Nagyházpince Borozó hozta. Éjfélkor virslivel és pezsgövel
köszöntöttük az Új Évet. A Jó hangulatról Petneházi Géza gondoskodott, és hajnalü 5
órakor ért véget.
Ezeken a programokon kívül részt vettünk a muronyi, a kamuti és két bélmegyeri klub
rendezvényein (a meghívott létszám szerint). A klubdélutánokon próbáljuk megszervezni a klub
tagjainak közösségi é!etét. 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 kitöltéséhez. Bármilyen
rendezvényre, kirándulásra előre, a jelentkezéskor kell befizetni a részvételi díjat a
klubdélutánokon és a fogadóórákon. lűrándulásokon csak nyugdíjas és egyesületi tagok vehetnek
részt.
Balázs Imre
Békés Város Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesülete
elnöke
—

—
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Békési Idősekért Alapítvány
Alapítványunkat a Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete alapította 1997-ben. Célja,
hogy a Békésen élő szociálisan rászoruló nyugdíjasoknak segitséget 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 pályázatbó], és lakossági támogatásból
űnanszírozzuk. A lakossági támogatás a rendezvényeken bejött tombola bevételből Jön össze
Két rendezvényünk volt, március 24-én jótékonysági ebéd 198 fővel, szeptember 22-én
jótékonysági ebéd 193 fővel. Minden rendezvényünk jól sikerült, melyen részt vettek a vidéki
nyugdíjasok is. Pályázaton Békés Város Önkormányzatától kaptunk 60 000,- Ft ot. A NEA
pályázatokon sajnos várólistára kerültünk.
Az alapitvány tagjai, az Érdekvédelmi Egyesület vezetőségi tagjai, nyugdíjas klubok, a házi
beteggondozás javaslatai alapján 235 tartós élelmiszer csomagot készitettünk 2018-ban. A
csomagokat összeálhtottuk és házhoz is száUítottuk. Köszönet mindenkinek a segítségért! 5
nyugdijasnál beteglátogatáson is voltunk.
Természetesen adminisztrációs feladataink is vannak: könyvelés, beszámoló, adóbevallás,
statisztikai Jelentés, pályázat írás és elszámolás. Részt vettünk az Érdekvédelmi Egyesűlet
munkájában és rendezvényein is. Hét fönél voltunk betegLátogatáson, egy kis édesség, gyümölcs
csomaggal. Az Idősek világnapján Balog Mátyásné elismerő oklevelet vehetett át az alapítványnál
végzett segítőkész munkájáért.

Molnár Miklósné
Békési Idősekért Alapítvány
kuratóriumi elnöke

Ó
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Békési Nyugdíjasok Egyesülete
Az egyesület a munkatervben meghatározott program alapján működött!
A 2018. évben megvalósult programok:
• Január 20-án megrendeztük a batyus pótszflvesztert.
• Február 20-án biliárdverseny volt, Békés-Kamut Barátságkupa, ahol ebéddel zártuk a
napot.
• Március 9-én közgyűlést tartottunk és egyben megrendeztük a nőnapot és a Férhnapot is.
• Március 15-én Lagjaink is megjelentek Városi Ünnepségen.
• Április 7-én részt vettünk 19 Fővel a Városvédő Egyesület által szervezett temetőtakarítási
akción.
• Április 15-én BéLmegyeren a Rózsa Nyugdíjas Klubnál 22 Fővel a farsangi ebéden vettük
részt.
• Április 18-án a kamuti 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 12-én zenés szalonnasütést tartottunk a Békési Nyugdíjasházban. Közel 60 Fő vett
részt a jó hangulatú sütkérezésben, Egyesületünk biztosított vizet, sört, kávét és házi
süteményeket.
• Július 22-én a mezőberényi Jobb Mint Egyedül Egyesület ebédjén vettünk részt 29 fővel
az Anna bálon.
• Augusztus 20-án részt vettük a Szent István Államalapító Királyunk Ünnepén, ahol
megáldották és megszentelték az Új Kenyeret.
• Szeptember 7-én tagjaink részt vettek a XX. 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 nyugdíjasházban, ahol
hagyományokhoz híven szeretetvendégséggel vártunk mindenkit.
• Szeptember 23-án az Idősekért Alapítvány jótékonysági ebédjén vettünk részt 14 fővel.
• Szeptember 30-án Muronyban szalonnasütésen vettünk részt t2 fővel,
• Október 1-jén az Idősek Világnapján vettünk részt a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központban, ahol az egyesületből Szilágyi Istvánné és Kovács Zoltánné kapott kitüntetést,
és amelyet Izsó Gábor polgármester adott át.
• Október 13-én egyesületünk ebédet rendezett a Eötvös József Általános Iskola
ebédlőjében, amelyen 189 fö vett részt. A hangulatról Peres Mihály gondoskodott, mely
kora este ért véget. Az önkormányzatot Kálmán Tibor alpolgármester úr képviselte.
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•
•
•

Október 23-án megemlékeztünk a 56-os Forradalom áldozatairól.
November 20-án Házi Biliárdverseny[ rendeztünk, melyet ebéddel zártunk, amelyen 36 Fő
vett részt.
December 14-én karácsonyi ünnepséget szerveztünk, ahol közösen feldiszíteltük az
egyesület Fenyőfáját, amelynek díszítésében 85 fó segített. Ajándékcsomagot adtunk át
tagjainknak és megvendégel[ük őket.

Kocsor Istvánné
Békési Nyugdíjasok Egyesülete
elnöke

Békési Nyugdíjas Kosárfonók Klubja
Minden hónap első csütörtökén klubnapot tartottunk 14.00 órától, ahol az aktuális problémákat
megbeszéltük, valamint vérnyomás, cukorszint mérés[ végeztünk igény szerint.
•
•
•
•
•
•
•
•

Február 17-én zenés Farsangot rendeztünk fánk sütéssel egybekötve.
Március 8-án Nőnapot rendeztünk, virággal és süteménnyel kedveskedtünk a tagjaink
részére.
Áprilisban 21-én tagjaink részére ingyenes ebédet rendeztünk.
Június 28-án Cserkeszőlöre kirándulLunk.
Július 26-án kirándukwk a Király hágóhoz és Nagyváradra.
Szeptember 15-én zenés szüreti mulatságot rendeztünk.
Október 1-jén az Idősek Világnapi rendezvényén Szép számmal vettünk részt.
December 1-én évzáró ebédet rendeztünk.

Részt vettünk Békéscsabán a megyei rendezvényeken, továbbá a békési, bélmegyeri, kamuti és
muronyi Lársklubok rendezvényein.

Lipcsei Gergelyné
Békési Nyugdíjas Kosárfonók ICubja
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
ülésekeL
• Március 7-én megtartottuk beszámoló taggyúlésünket és a Nőnapi Ünnepséget, melyen
Bene Ferenc a Vasas Dél-alföldi Régiójának vezetője köszöntötte a nőket.
• Július 18-án Ebédeltünk a Dübögő Étteremben, ahol zene is volt.
• Szeptember 19-én Deákné Domonkos Julianna, az OktaLási, Kul[urális és Sport Bizottság
elnöke tájékoztatott bennünket a békési eseményekröl, a város helyzetéről és terveiről,
amelyet ezúton is köszönünk neki. A taggyűlésűnket ebéddel zártuk.
• Decemberben 12-én Karácsonyi Ünnepséget tartottunk.

Nyeste Gyuláné
Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi Nyugdijas Tagozata
titkára

A Békési Civil Szervezetek Háza elérhetőségei:
• Cím: 5630 Békés, Hőzső utca 4.
• Telefonszám: 66/417-126
• E-mail cím civilhaz@gmail.com
• Honlap: www.facebook.com/BekesiCivilSzervezetekHaza/
• Civil koordinátor telefonszáma: 70/459-0794
Békés, 2019. március 18.

Kovács András
civil koordinátor
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