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Beszámoló
az Idősügyi Tanács 2012. évi munkatervének végrehajtásáról
Az Idősügyi Tanács 2012. évi feladatait az elfogadott munkatervében meghatározottak szerint
hajtottuk végre az alábbiak szerint:
Az Idősügyi Tanács 2012-ben a tervezett 4-el szemben, 5 alkalommal ülésezett, a jelen üléssel
együtt.

Városi szintű kulturális és egyéb programjaink
1./ Szakítva a korábbi évek hagyományával 2012-ben a Szegedi Bajtársi Klubot kértük fel a VI.
Nyugdíjas Bál megrendezésére. A Klub vezetősége örömmel vállalta a szervezést, a bálat 2012.
február 24-én az Üvegvár Étteremben 250 fő részvételével nagy sikerrel bonyolította le.
2./ 2012. február-március hónapban a Tápéi Heller Ödön Művelődési Ház koordinálásával
közreműködtünk az V. Szegedi és Szeged-kistérségi Nyugdíjas Ki-Mit-Tud lebonyolítában. A
négy kategóriában (vers, próza, saját vers, - tánc, néptánc, - szólóének, szólóhangszer, - énekkar,
népdalkör) 49 produkcióban rendezett verseny a korábbi éveket felülmúló sikerrel zárult a hozzánk
tartozó klubok nyugdíjasaink kiemelkedő szereplésével.
3./ Február hónapban a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karával
együttműködve a Senior Center új számítógépes termében február hónapban 4 csoportban, 32
fővel elindult az internetes alaptanfolyam. Krnács András, a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző
Kar távoktatási szakértője által elkészített tananyag érthető és könnyen elsajátítható volt az idősek
számára.
Az év folyamán még 5 csoportban végezték el a tanfolyamot. 2012-ben összesen 9 csoportban 72 fő
szerzett alapfokú számítógépes ismeretet. Nagy siker volt, ez azért is, mert az oktatókat az egyetem
delegálta informatikus egyetemi hallgatók személyében, akiket nagy szeretettel fogadtak a
nyugdíjas „tanulók”, szép példája volt ez a generációk közötti jó kapcsolat kialakulásának.
4./ 2012. március 8-án a Szegedi Kis-színházban tartott központi ünnepségen emlékeztünk meg
Nemzetközi Nőnapról, ahol a Ki-Mit-Tud döntősei adtak színvonalas műsort.
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5./ Május elsején az Újszegedi Ligetben a Senior Center által állított sátorban fogadtuk a
nyugdíjasokat, virslivel, sörrel vendégeltük meg őket. A korábbi évekhez viszonyítva nagy
létszámban látogattak ki, szórakoztak a majálison.
6./ Június 21-én a biztonságos internetezés elsajátítása, megismertetése érdekében Krnács András
távoktatási szakértő a Senior Centerben bemutatta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által
működtetett „Safer Internet Programot”. A rendezvény nagy érdeklődés mellett zajlott, nagymamák
és unokák bevonásával. A „nagyi-unoka csapatok” izgalommal vettek részt a programon. Az
ismerteteken túl egy-egy családi internetbiztonsági csomagot kaptak, melyet örömmel fogadtak. A
program végén az az egységes vélemény hangzott el, hogy nagyon értékes, hasznos ismereteket
szereztek, feltétlen szükséges lenne szélesebb körben megismételni, megismertetni,
7./ Július hónapban az Újszegedi Szabadtéri Színpadon a Dr. Kikli Tivadar Magyarnótaszerzők
és Énekesek Együttese közreműködésünkkel - szegedi és országos hírű művészek fellépésével - 7.
alkalommal rendezte meg a Magyarnóta- és Operett Gálát. A rendezvényre korlátozott számban
osztottunk jegyet a nyugdíjas klubok részére.
8./ Szeptember 1-jén 18 nyugdíjas klub több mint 850 fő tagjának részvételével rendeztük meg a
Halászlé-főző versenyt az Újszegedi Partfürdőn, a korábbi évekhez viszonyítva kisebb
költségvetési támogatással, de most is nagy sikerrel és jó hangulatban zajlott le a verseny.
9./ 2012. október 3-án az Idősek Napja alkalmával színvonalas Gála Műsorral köszöntötte az
Idősügyi Tanács és Szeged város Önkormányzata a Szegedi Kis-színházba meghívott 250 fő
nyugdíjast. 10 fő részesült az Idősügyi Tanács által kitüntetésben és jutalomban, a nyugdíjas
szervezetek által tett javaslatok figyelembevételével.
- Nagyon kellemes meglepetést okozott az Idősügyi Tanács által augusztus hónapban alapított
„SENIOROK KIVÁLÓSÁGA” emlékérem alapítása és átadása, mind a közönség, mind a
kitüntettek számára.
A kitüntettek: Szentandrási Lajosné dr., a Szeged Megyei Jogú Város Nyugdíjas Egyesületének
vezetője és Sikula Szabolcs, a Virágzó Nefelejcs Nyugdíjas Klub vezetője – meghatottan, nagy
örömmel vették át az oklevelet és emlékplakettet. Ez alkalomból a Szegedi Nemzeti Színház 2-2
színházbérlettel ajándékozta meg őket.
10./ Október hónapban megkezdődött a VI. Szegedi és Szeged kistérségi Nyugdíjas Ki-Mit-Tud,
az Idősügyi Tanács, a Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás, az Idősek Közösségi Központja és a
szegedi művelődési házak rendezésében. A koordinációs feladatokat a Petőfi telepi Művelődési
Ház végzi. A Ki-Mit-Tud-ra 460 fő jelentkezett, négy kategóriában: - énekkar, népdalkör, vers,
prózamondás, színjátszás, egyéb, saját mű bemutatása, szólóének, szóló hangszer, hangszeres
együttes, néptánc, társastánc, formációs tánc – összesen: 69 produkcióban.
Középdöntő csak vers, próza, színjátszás kategóriában lesz, november 30-án 16 produkcióban.
A döntők az Idősek Közösségi Központjában február végén lesznek. A legjobbak márciusban lépnek
fel, Szeged új tudományos, oktatási és kulturális központjában, a Szent-Györgyi Albert Agórában.
11./ Az Országos Veterán Labdarugó Sport Egyesület 2012. évi tavaszi mérkőzésein a Szeged
Senior Center válogatott futball csapata első helyen végzett, ezzel lehetőséget kapott arra, hogy az
országos döntőn részt vegyen.
12./ December 6-án 15.00 órakor a Senior Centerben rendezzük a Fenyőünnepet.
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13./ Karácsonyi ünnepségünket szintén a Senior Centerben december 19-én, 15.00 órakor a
Szeged-Kálvin téri Református Egyházközösség Nőszövetsége rendezésében tartjuk.
14./ Szilveszteri mulatságot a Senior Centerben a Legyél a Barátom Nyugdíjas Egyesület
rendezi.

Egyéb programok, rendezvények:
- 2012. július 19-én az MSZP Országos Elnöksége Nyugdíjas Tagozatát fogadta az Idősügyi Tanács
szegedi látogatáson A Városháza Sajtószobájában közvetlen hangulatú, mindkét fél számára nagyon
hasznos tapasztalatcserét bonyolítottunk le.
- Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Napfényfürdő vezetése között létrejött
megállapodás alapján a nyugdíjas klubok tagjai ez évben kedvezményesen vehették igénybe a
Napfényfürdő termál- és élmény medencéit, előbb hétköznapokon 9-12.00-ig 500 Ft belépődíjjal,
majd szeptembertől, és januártól a fél évre szóló 5.000 Ft-os bérlettel.
- Közreműködtünk a Somogyi-könyvtárral a „Levél a Hitveshez” címmel meghirdetett Novella
pályázat közzétételében, lebonyolításában, díjazásában és eredményhirdetésében.
- Előadásokat szerveztünk az új Civil törvény megismertetésével kapcsolatosan, szakértők
bevonásával, segítve ezzel az egyesületek „talpon maradását”, további működését, az új
jogszabályok előírásainak való zökkenőmentes megfelelést.
- Október 13-án - telt ház előtt - nagy sikerrel lépett fel a Senior Centerben az Országgyűlés
Képviselők, Sená-Torok Kórusa, a Dankó Pista Nóta Kórus Nyugdíjas Egyesület és a Daloló
Nyugdíjasok Klubja közreműködésével.
- November 14-én a Városháza Dísztermében a Tisza-parti Cukorbetegek Közhasznú
Egyesületével közösen konferenciát rendeztünk a cukorbetegségekről, neves szakemberek,
szakértők előadásával.
- November 24-re kirándulást szerveztünk az Országházba, valamint a Nyugdíjas Expo-ra, 45
nyugdíjas részvételével.
- Az Újszegedi Ligetben egész évben sikeresen zajlott a „Tégy 10.000 lépést” gyaloglósorozat.
- Több kiállítást rendeztek a Senior Centerben, a legjelentősebb: Héderfái Péter nyugdíjas rajztanár,
képzőművész ikon és üvegfestés kiállítása április 5-én nyílt meg, ezenkívül több alkalommal foto
kiállítást rendeztek.
- Egész évben havi rendszerességgel klubvezetői értekezleteken adtunk tájékoztatást az aktuális
feladatokról, programokról, illetve biztosítottunk konzultációs lehetőséget egyesületeink, klubjaink
vezetői számára.

-4Elmaradt:
- A Munkatervben szereplő Tavaszi Forgatag sportnapot nem tudtuk lebonyolítani, egyrészt az
időjárás miatt, részben azért, mert a rendezés helye a megfelelő időpontban nem állt rendelkezésre,
(Partfürdő).
A fentiekben felsoroltak csak a legfontosabbakat tartalmazzák, ezeken túlmenően sokrétű segítséget
nyújtottunk a hozzánk forduló nyugdíjasoknak, egyesületeknek, kapcsolatot tartottunk különböző
szervezetekkel.
Kérem a Tisztelt Idősügyi Tanácsot a 2012. évi Munkaterv végrehajtásáról szóló Beszámolót
elfogadni szíveskedjen.

S z e g e d , 2012. november 29.

Id. Boros Gyula
idősügyi referens
Idősügyi Tanács titkára

