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Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő—testülete a 2020. I. félévre vonatkozó munkaterve
szerint a Humán és Szociális Bizottság 2020. márciusi ülésén tárgyalja meg a városi nyugdíjas
szervezetek munkájáról szóló tájékoztatót.

Kovács András koordinátor, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített
táj ékoztató anyagot, melyet j elen előterj esztéshez mellékeltünk.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi
határozati j avaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága a
városi nyugdíjas szervezetek munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Békés, 2020. március 20.

Mucsi András
bizottsági elnök
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Beszámoló a városi nyugdijas szervezetek 2019. 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 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 tanács 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 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 az egyesületben és érezze, hogy jó tagnak lenni nálunk, amit bizonyít a nagy taglétszám is.

S Január 26án Pótszilvesztert tartottunk a Nyugdíjasok Házában, melyet az Idősekért
Alapítvány szervezett telt házzal. A jól sikerült rendezvényen Petneházi Géza játszott,
mindenki jól érezte magát.

. Február 7-én volt az év első elnökségi ülése. Balázs Imre elnök mindenkinek Boldog Új
Evet kívánt, majd beszámolt az elmúlt évben megvalósult programokról. Megbeszéltük az Új
év feladatait.

. Február 21-én megtartottuk Közgyűlésünket 74 fő volt jelen. Balázs Imre megtartotta a
20 18. évi beszámolót. Az elnökség változatlan maradt. Az Idősekért Alapítvány
kuratóriumának elnöke ‚ Molnár Miklósné, beszámolt munkájukról, majd Csarnai Eszter a
felügyelőbizottság elnöke ismertette az ellenőrzéseket. Elmondta, hogy mindent rendben
találtak.

S Március 5-én nőnapi ünnepséget tartottunk, ahol 110 hölgy volt jelen. A meg lettek
vendégelve süteménnyel, virágot kaptak. Akik betegek voltak, azoknak a férfiak igyekeztek
eljuttatni a virágot.

. Március 7-én elnökségi ülést tartottunk fogadóórávai. Megbeszéltük az igen jól sikerült
nőnapot.

• Március 21-én klubdélután volt fogadóórával.
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Beszámoló a városi nyugd(jas szervezetek 2019. évi tevékenységéről

. Március 23-án egyesületünk tagjai részt vettek a város takaritásában. A Fáy utcában
játszóteret festettek.

. Március 23-án részt vettünk a mozgáskorlátozottak békési csoportjának vacsoráján az 1 . sz.
iskola ebédlőjében.

. Március 30-án jótékonysági ebédet rendezett az Idősekért Alapítvány az 1 . sz. iskola
ebédlőjében. A kiváló ebéd után a mulatság a késő esti órákig tartott. Petneházi Géza
zenéjére most is jól szórakoztunk.

. Április 3-án a kamuti baráti nyugdíjas klubnál voltunk ebéden.

. Április 4-én elnökségi ülést tartottunk fogadóórával, megbeszéltük a havi teendőket.

. Április 6-án Tavaszköszöntő rendezvény volt Békéscsabán a Csabaparkban ebéddel,
műsoros tánccal. A megyében működő nyugdíjas klubok, egyesületek vettek részt a nagyon
jó rendezvényen.

Ó Április 19-én Bélmegyeren voltunk ebéden, ami nagyonjó hangulatú volt, kiváló ebéddel.
. Április 25-én Budapesten voltunk a. Nyugdíjas Egészségnapon a Nyugdíjasok Szociális

Fóruma rendezvényén.
. Április 27-én hagyományos hurka-kolbász ebédet tartottunk az 1. sz. iskola ebédlőjében,

ahol 200-an voltunk. A tagjaink kedvezményesen kapták az ebédet. Nagyon jó rendezvény
volt, Petbeházi Géza kitűnő hangulatot varázsolt.

. Május 5-én elnökségi ülést tartottunk fogadóórával. Megbeszéltük a május 1-jei
hagyományos ebéd tapasztalatait.

. Május ii-én Kamuton vettünk részt ebéden.

. Május 17-én Dánfokon tartottuk az Egészség és Sportnapot. A Nyugdíjasok Szociális
Fóruma, Semmelweis Ferenc támogatásával, amin ő is részt vett a feleségével együtt. Volt
torna, gyaloglás a duzzasztóig és vissza. A kitűnő ebédet a Junior konyha szakácsai főzték és
szolgálták fel. Soha cl nem múló élményekkel tértünk haza. A rendezvény olyan sikeres volt,
hogy Semrnelweis elnök a budapesti gyűlésen külön kiemelt és dicséretben részesített
bemiünket.

. Május 15-én Gyomán voltunk ebéden.

. Május 18-án a Békési Kulturális Központban tartotta a Békés Megyei Nyugdíjasok
Szövetsége a hagyományőrző népdalkÖrök és szólóénekesek régiós találkozóját. Nagy
sikerű rendezvény volt.

. Május 25-én a Békési Nyugdíjasok Egyesülete tartotta az ebédjét, amelyen közülünk többen
részt vettek.

. Június 6-án elnökségi ülés volt fogadóórával. Megbeszéltük a május 17-i dánfoki
rendezvényt. Kis Tamást választottuk meg a Gyalogló Klub elnökének.

. Június 18-22. között kiránduláson vett részt 2 1 fő a megyei szövetség kirándulásán, Jenei
Audrásné szervezésében. Sok élménnyel tértek haza a résztvevők.

. Június 20-án klubdélután volt fogadóórával.

. Július 4-én elnökségi ülést tartottunk fogadóórával.

. Július 20-án Mezőberényben 22-en voltunk ebéden, a mezőberényi nyugdíjas klub
rendezésében. Jól éreztük magunkat.

. Augusztus 2-án a Csabaparkban volt a Megyei Családi Egészségnap ebéddel egybekötve.
Egészség szűrésre volt lehetőség. Petneházi Géza jó hangulatot teremtett. Nagyon sokan
voltunk az egész megyéből.
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. Augusztus 3-án Tarhoson voltunk falunapon.

. Szeptember 5-én elnökségi ülés volt fogadóórával. Megbeszéltük, hogy mit adunk
szalonriasütéskor.

. Szeptember 19-én szaioimasütést tartottunk a Nyugdíjas Házban, ahol mindenkit
megvendégeltünk. Ajó hangulatrói a citerazenekar gondoskodott.

. Szeptember 28-án az Idősekért Alapítvány jótékonysági ebédet rendezett az 1 . sz. iskola
ebédlőjében. Kitűnő ebéd és jó hangulatú rendezvény volt.

. Október 1-jén volt a városi Idősek Világnapi rendezvénye, ahol Izsó Gábor polgármester Úr
köszöntötte az időseket és elismeréseket adott át. Egyesületünktől Öregné Turzó Mária és
Balázs Lászlóné kapott. Utána műsor és bőséges megvendégelés volt. Majd mindenki kapott
csomagot.

. Október 2-án Budapesten a Vigadóban voltunk egy páran az országos Idősek Világnapi
rendezvényén.

. Október 5-én Békéscsabán voltunk a megyei Idősek Világnapi ünnepségén, amely egyben
kolbászolimpia is volt. 25 csapat gyúrt, mi is gyúrtunk. Egyesületünktől Balázs Imre elnök
kapott megyei elismerést az eddigi munkájáért.

. Október 12-én a mozgáskorlátozottak békési csoportja tartott ebédet, ahol mi is részt
vettünk.

. Október 19-én a Békési Nyugdíjasok Egyesülete tartotta ebédjét az 1. sz. iskola
ebédlőjében, amelyen mi is részt vettünk.

. Október 24-én klubdélután volt fogadóórával a Nyugdíjas Házban.

. Október 26-án Bélmegyeren voltunk ebéden.

. November 7-én elnökségi ülés volt fogadóórával. Megbeszéltük az évzáró ebédet és
karácsonyi ünnepséget.

. November 9-én tartottuk az évzáró ebédünket az 1. sz. iskola ebédlőjében telt házzal. A
kitűnő ebédet kaptunk, a hangulatról Petneházi Géza gondoskodott, A buli a kora esti órákig
tartott.

. November 30-án Mezőberényben voltunk ebéden.

. A decemberi elnökségi ülés elmaradt, mivel a Nyugdíjas Házat felújítják.

. December 9-én az Idősekért Alapítvány élelmiszer csomagjainak összeállításában
segédkeztünk, és segítettünk kivinni a rászorulóknak.

. December 17-én a Kulturális Központ szmnháztermében tartottuk a karácsonyi
ünnepségünket. Balázs Imre elnök köszöntötte a megjelenteket, és boldog karácsonyi
ünnepeket kívánt. Nagyon sokan voltunk. 170 karácsonyi csomagot készítettünk, és a
betegeknek is eljuttattuk.

. December 31-én a Békési Nyugdíjasok Egyesülete által szervezett szilveszteri bulin
vettünk részt többen egyesületünkből. A mulatság a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
ebédlőjében volt megtartva.

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 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
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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. Kirándulásokon csak nyugdíjas és egyesületi tagok vehetnek
részt.

Balázs Imre
Békés Város Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesülete

elnöke

Békési Idősekért Alapítvány

Alapítványunkat a Békés Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete alapította 1997-ben.

Célunk és feladatunk, hogy a Békésen élő szociálisan rászoruló nyugdíjasokat segítsük. Évente
egyszer Karácsonykor tartós élelmiszer csomagot juttatunk cl részükre. Nagyon sok olyan nyugdíjas
lakik Békésen, aki kevés nyugdíjjal rendelkezik idős, beteg, egyedül él. 2019. évben 235 csomagot
osztottunk szét, 2.544.-Ft’csomag értékben. Az alapítvány tagjai, az Érdekvédelmi Egyesület
vezetőségi tagjai, nyugdíjas klubok, a házi beteggondozás javaslatai alapján. A csomagokat
összeállítottuk és házhoz szállítottuk. Köszönet mmdenkinek a segítségért! 10 fő nyugdíjasnál
beteglátogatáson, voltunk egy kis édesség, gyümÖlcs csomaggal. Alapítványunk Önállóan műkÖdik,
számlaszámmal, adószámmal 5 fős kuratóriumi taggal. A csomagokat és az egyéb anyagi
kiadásainkat pályázatból és lakossági támogatásból finanszirozzuk. Három rendezvényünk volt,
január 28-án pótszilveszter, március 30-án 195 fővel, és szeptember 28-án 1 87 fővel jótékonysági
ebédet tartottunk. Mindegyik rendezvényünk jól sikerült. Pályázaton a Békési Önkormányzattól
kaptunk 80.000.-Ft-ot. A NEA-hoz benyújtott pályázaton 200.000.-Ft nyertünk. 2020-ra is beadtuk
a pályázati kérelmünket, és nyertünk ismét 200.000.-Ft-ot. Természetesen adminisztrációs
feladataink is vannak: kÖnyvelés, beszámoló készítés, mérleg- készítés, adóbevallás, statisztikai
jelentés, pályázat írás és elszámolás. Részt vettünk az Érdekvédelmi Egyesület munkájában és
rendezvényein is. Az Idősek Világnapján Kiss Gábor elismerő oklevelet vehetett át az
alapítványnál végzett segítőkész munkájáért.

Molnár Miklósné
Békési Idősekért Alapítvány

kuratóriumi elnöke
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Békési Nyugdíjasok Egyesülete

A 2019. évben megvalósult programok:
. Márciusban megtartottuk az éves Közgyűlést Nőnappal és Férfinappal egybekötve.
. Májusban és októberben ebédet tartottunk.

Júniusban és szeptemberben szaloiinasütést szerveztünk.
• Decemberben nem tudtuk megtartani a karácsonyi ünnepséget a Békési Civil Szervezetek

Háza felújítása miatt.
• A szilvesztert a Dr. Hepp Ferenc Iskolában tudtuk megtartani.

Hat előadásból álló egészségügyi programon vettünk részt, az alábbi témák szerint:
• Urológiai problémák 60 év felett.
• Idős korral járó testi változások.

Az időskori táplálkozás kiemelt területei.
• A sikeres öregedés.
• A testmozgás szerepe idős korban.
• A „félelmetes” orvosi vizsgálatok.
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A Madzagfalvi Napokon ismét egyesületünk szervezte a népszerű 66-os kártya és malom játék
versenyt.

Kocsor Istvánné
Békési Nyugdíjasok Egyesülete

elnöke

Békési Nyugdíjas Kosárfonók Klubja

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

. Február 22-én zenés Farsangot rendeztünk fánk sütéssel egybekötve.

. Március 8-án Nőnapot rendeztünk, virággal és süteménnyel kedveskedtünk a tagjaink
részére.

. Áprilisban 13-án tagjaink részére ingyenes ebédet rendeztünk.
S Június 27-én Cserkeszőlőre kirándultunk.
. Júliusban kirándultunk az erdélyi Medve barlangba és környékére.
S Szeptemberben zenés szüreti mulatságot rendeztünk.
. Október t-jén az Idősek Világnapi rendezvényén Szép számmal vettünk részt. Két fő

elismerésben részesült.

Novemberben megszerveztük az év végi ebédet, de a felújítás miatt elmaradt. Decemberben
segítettünk a Békési Idősekért Alapítvány élelmiszercsomagjainak összeállításában és
kiszállításában. Részt vettünk Békéscsabán a megyei rendezvényeken, továbbá a békési,
béhnegyeri, karnuti és muronyi társkiubok 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 6-án megtartottuk beszámoló taggyűlésünket és a Nőnapi Ünnepséget, melyen
Bene Ferenc a Vasas Dél-alföldi Régiójának vezetője köszöntötte a nőket.

. Július 17-én Ebédeltünk a Dübögő Étteremben, ahol zene is volt.

. Szeptember 18-án KéJmán Tibor Alpolgármester Úr tájékoztatott bennünket a békési
eseményekről, a város helyzetéről és terveiről, amelyet ezúton is köszönünk neki. A
taggyűlésünket ebéddel zártuk.

Decemberben elmaradt a karácsonyi ünnepség a Békési Civil Szervezetek Háza felújítása miatt.

Nyeste Gyuláné
Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi Nyugdíjas Tagozata

titkára
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Kovács András
civil koordinátor

A Békési Civil Szervezetek Háza elérhetőségei:
. Cím: 5630 Békés, Hőzső utca 4.
. Telefonszárn: 66/417-126
. E-mail cím : civilhaz@gmail.com
. Honlap : www.facebook.com/BekesiCivilSzervezetekHaza/
• Civil koordinátor telefonszáma: 70/392-4609

Békés, 2020. március 16.
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