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Beszámoló
az Idısügyi Tanács 2013. évi munkatervének
végrehajtásáról
Az Idısügyi Tanács 2010. december 8.-án tartott ülésén elfogadott Szervezeti és Mőködési
Szabályzat 6.§ (3. bek.) szerint a Tanács Elnöke éves beszámolót készít és javaslatot tesz a
következı évi feladatokra.
Az Idısügyi Tanács a 2013. évi munkatervét a 2012. december 13-án megtartott ülésén fogadta el.
Az elfogadott munkaterv szerint az ülések tervezett idıpontjai és feladatai az alábbiak szerint
kerültek meghatározásra.
Tervezett idıpontok:
−
−
−
−

2013. március
2013. május
2013. szeptember
2013. december

Fıbb feladatok a következık voltak:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pályázati feltételek, célok, pályázati keret ismertetése;
a szegedi székhelyő szervezetek által megvalósuló közösségi programok,
nyugdíjas szervezetek közösségi kapcsolat tartását biztosító kezdeményezések;
a helyi érdekérvényesítı tevékenység segítése;
idıs emberek élethelyzetét, életminıségét javító programok;
az aktív idıskor fenntartását célzó programok;
az idısek közösségi kapcsolattartásának segítése;
a generáción belüli szolidaritás erısítése;
a nyugdíjas közösségek közösség teremtı tevékenysége;
ismeretterjesztı elıadások szervezése;
idıs személyek ellátásával foglalkozó szervezetek szakembereinek felkérése szakmai
fórumok rendezésére.

Az Idısügyi Tanács a fenti feladatok figyelembe vételével az alábbiakban ismertetésre kerülı
városi szintő kulturális programok szervezésével, tájékoztatók, elıadások tartásával szolgálta a
város nyugdíjasainak minden napjait.
1. A hagyományokhoz híven a nagy érdeklıdésre tekintettel az Idısek Közösségi Központja
2013. február 21.-én az Üvegvár étteremben megrendezte a VII. Szegedi Nyugdíjas Bált
több mint 200 fı részvételével. A rendezvényen értékes tombola nyeremények találtak
gazdára, de nagy sikert aratott a Pavone táncegyüttes nyitó tánca és a résztvevık részére
meghirdetett táncverseny is. A nagy sikerre való tekintettel, a bál közösségteremtı ereje
miatt, fontosnak tartjuk a következı évben is a rendezvény megszervezését.
2. A Senior Center szervezésében 2013. februártól indult a CENTER-KÖZ-ÉLET beszélgetı
sorozata. Az idıs embereket érdeklı kérdésekre egyetemi oktatók tartottak elıadást az
önkormányzat vezetı tisztségviselıi adtak tájékoztatást idıszerő várospolitikai kérdésekrıl.
Volt szó az Alkotmánymódosításról, a választási rendszer változásairól, a város 2013. évi
költségvetésének alakulásáról. Bemutatkoztak amatır filmesek is.
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3. 2013. március 8.-án emlékeztünk meg a Senior Centerben a Nemzetközi Nınapról.
Központi ünnepségen a zsúfolásig megtelt teremben fellépett a Szeged Táncegyüttes
Babszem tánccsoportja, valamint dr. Mózes János zongora kíséretével népszerő melódiákat
adott elı Merényi Nikolett magánénekes és Kiszeli Zoltán színmővész.
4. Az elı és középdöntık után 2013. március 13-án került megrendezésre 600 fı részvételével
a VI. Szegedi és Szeged - Kistérségi Nyugdíjas KI-MIT-TUD döntıje a Szent Györgyi
Albert Agórában. A KI – MIT – TUD -on közel 500 résztvevı indult, vers, próza és
színjátszás, néptánc és társastánc, énekkar, szóló ének és szóló hangszer kategóriákban. A
gálán a kategóriák gyıztesei léptek fel nagy sikerrel.
5. A nyugdíjas egyesületek képviselıi részt vettek a városi március 15.-i ünnepségeken.
6. Az Idısügyi Tanács az idısügyi támogatási keret véleményezésére bizottságot választott
azon tagjai közül, akikkel szemben összeférhetetlenség nem merülhetett fel. Az idısügyi
lapra összesen 57 pályázat érkezett, a nyugdíjas szervezetek 50 – 100 ezer forint
támogatásban részesültek.
7. Május elsején az Újszegedi Ligetben az Idısügyi Tanács által állított sátorban fogadtuk a
nyugdíjas egyesületek tagjait, akiket virslivel és sörrel vendégeltünk meg. A majálison a
ragyogó napsütésben mindenki jól érezte magát, a baráti beszélgetések a délutánba nyúltak.
8. A Tisza magas vízállása miatt nem sikerült megrendezni a partfürdıre tervezett Tavaszi
Zsongás c. programunkat, ezért ezt késıbbre halasztottuk.
9. Május hónapban az idıskorúak sérelmére elkövetett bőncselekmények megelızése
érdekében tartott elıadást Dr. Rajki Andrea rendır alezredes.
A Nyugdíjasok esélyegyenlısége címmel az Idısügyi Tanács fórumot szervezett. Az elıadó
Balogné Czirok Anikó a Csongrád megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának
osztályvezetıje. részletesen foglalkozott a nyugdíjrendszer aktuális kérdéseivel felhívta a figyelmet
a legfontosabb változásokkal.
A 2012. évben meghirdetett novella pályázat íróinak az „Elsı szerelem”, valamint a „Levél
a hitveshez” címő antológia kötete, nagyon szép kiadásban jelent meg a májusi könyvhéten.
Az Idısügyi Tanács 2012. december 3.-i ülésén „Szegedért Emlékérem” adományozására
javasolta Dr. Ledniczky Andrást a Mazsihisz Csongrád megyei elnökét és Sulyok Erzsébetet a
Délmagyarország c. napilap fıszerkesztıjét.
Szeged Napján a kitüntetést Dr. Ledniczky András vehette át.
10. Az Idısügyi Tanács égisze alatt augusztus 3.-án a partfürdın került megrendezésre a május
hónapra tervezett „Tavaszi Zsongás” c. rendezvény, melyen 10 klub fızött az egészséges
életmódnak megfelelı ételeket. A sportversenyen közel 100 fı vett részt. Bemutatásra került
a francia golyó játék a petanque és megalakult Csongrád megy elsı Pentaque szakosztálya.
11. Kávéházi cigányzene hangulata kelt életre augusztus 4-én este a városháza udvarán. A
hallgatóságot Szabó Sándor a Polgármesteri Hivatal kabinet vezetıje köszöntötte. A
városháza udvarát a nyugdíjas korosztály népesítette be és vastapssal jutalmazta a fellépı
mővészek szinvonalas mősorát a Báder Béla zenekarvezetı által meghívott
vendégmővészeket.
3

12. Az Idısügyi Tanács jelentıs rendezvénye volt a közel 700 fı és 17 nyugdíjas klub
részvételével a partfürdın rendezett „Nemzetközi Tiszai Halfesztivál”-on részvétel..
Köszönettel tartozunk a szegedi Szegedi Bajtársi Klubnak mert vállalták azon nyugdíjasok
vendégül látását, akinek nem volt módjuk fızni, de igényük volt az ebédre és az ebédet
követı baráti beszélgetésre, szórakozásra. Az ebédet jó hangulatú zenés táncos délután
követte. Az Idısügyi Tanács által felkért zsőri értékelte a finomabbnál- finomabb ételeket és
díjazta a fızık munkáját. A díjak között szerepelt a Polgármester Úr, valamint a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása különdíja is.
13. Szeptember 28-án a Bonifert Domonkos Általános Iskola sportpályáján került
megrendezésre a Mentı Dolgozók Nyugdíjas Egyesülete és a Senior Center szervezésében a
pétanque golyó játék elsı egyesületek részére kiírt csapatbajnoksága.
14. Október 10-én kerültek ünnepélyes keretek között kiosztásra a Szeged és Szeged - Kistérség
által meghírdetett támogatási keret nyerte pályázatairól szóló értesítések.
15. A Senior Center valamint a Szent-Györgyi Albert Agóra szervezésében indult az Idısek
Akadémiája, azaz a Harmadik Korosztály Egyeteme. A megnyitó 2013. október 17.-én volt
az Agórában, a tanévzáró idıpontja 2014.- április 30. Az elıadásokat nagy érdeklıdés kíséri
a város szépkorú polgárai részérıl, mely az adott téma szakmailag elismert kiváló
elıadóinak és a közérdeklıdésre is számot tartó elıadásoknak köszönhetı. Az elıadások
nyilvánosak és ingyenesek a rendszeres megjelenı résztvevık a tanévzárón díszoklevelet
kapnak.
16. A Kisszínházban 2013. október 2.-án délután Szabó Sándor a Polgármesteri Kabinet
vezetıje köszöntötte az Idısek Világnapja alkalmából megjelent nyugdíjasokat. Az
Idısügyi Tanács és a nyugdíjas szervezetek javaslata alapján 10 fı részesült kitüntetésben és
jutalomban. „SENIOROK KIVÁLÓSÁGA” kitüntetésben részesült Csiszár Ferencné a
Jóbarátság Nyugdíjas Egyesület elnöke valamint Kiss Péter a Nyugdíjas Vidám Házasok
Egyesület elnöke. A rendezvényen a szegedi Nemzeti Színház mővészei szórakoztatták a
megjelenteket.
17. Október hónapban megkezdıdött a VII. Szegedi és Szeged Kistérségi Nyugdíjas KI – MIT TUD-ra való felkészülés, a következı kategóriákban:.vers és prózamondás, színjátszás,
egyéb saját mő bemutatása, szólóének, szólóhangszer, énekkar, hangszeres együttes,
néptánc, társastánc, formációs tánc, népdalkör. A jelentkezési határidı: 2013. december 15.
18. A Diabetes Világnapon a Cukorbetegek Országos Találkozója 2013 november24.-én
került megrendezésre a Szent-Györgyi Albert Agórában. A részvétel minden várakozást
felül múlt, mintegy 800 fı regisztráltatta magát. A megnyitón Dr. Holczinger Gábor az
SZTE 1.sz.. Belgyógyászati Klinika szakvezetı fıorvosa, Szabó Sándor a Polgármesteri
Kabinet vezetıje és Berki Viola a Tiszaparti Cukorbetegek Közhasznú Egyesület elnöke
köszöntötte a megjelenteket. Az érdeklıdık figyelemmel hallgatták a szakmai szempontból
értékes elıadásokat, majd az ebédet követıen 19 csapat vetélkedett. Az ünnepség végén az
egyesület elnöke megköszönte Dr. Holczinger Gábor fıorvos úrnak az egyesület
munkájához nyújtott szakmai útmutatásait, Boros Gyulának a Szegedi Polgármesteri Hivatal
idısügyi referensének az egyesület részére nyújtott segítségét.
19. A Postások Nyugdíjas Egyesülete vállalta a december 6.-án megrendezésre kerülı
ünnepségre a fenyıfa állítását. A bensıséges ünnepségen Szabó Sándor SZMJV kabinet
vezetıje köszöntötte a közönséget, a Hunyadi Téri óvodások mősora mindenki szívében
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szeretet ébresztet.
Egyidejúleg készülünk a december 16-án megrendezendı Karácsonyi Gálára.
Ez évben az Idısügyi Tanács részletesen megismerte az egyesületek elnökeinek szóbeli
tájékoztatása alapján a Szentmihályi Nyugdíjas Egyesület, a Jóbarátság Nyugdíjas Közhasznú
Egyesület; a Kecskés telepi Nyugdíjas Egyesület; az Egérpadtársak Nyugdíjas Egyesület; a
Postások Szegedi Nyugdíjas Egyesülete; az Ezüst Évek Nyugdíjas Egyesület, munkáját. A tartalmas
tájékoztatókat melyek foglalkoztak az egyesületek gazdálkodási, mőködési feladataival, a szervezett
programokkal, a létszám alakulásával – az Idısügyi Tanács elfogadta.
Havonta rendszeresen tájékoztatjuk az egyesületek és klubok vezetıit a közös rendezvények és
programok idıpontjáról, a pályázati lehetıségekrıl, valamennyi egyesületet érintı kérdésrıl, a
városi rendezvényekrıl.
Az Idısügyi Tanács az év folyamán korábbi kapcsolatait ápolta illetve bıvítette. Viszonoztuk a
temesvári nyugdíjasok látogatását, részt vettünk a Deszki Önkormányzat által szervezett falunapon,
majd az Európai Bizottság támogatásával „Európa a polgárokért” pályázat keretében került sor a
romániai Oroszhegyen a találkozóra május l9.-én a Déli - Régió Nyugdíjasok és Civilek képviselete
és a Deszki Önkormányzat közös pályázatának köszönhetıen. A program keretében bemutatásra
került az a munka melyet az Idısügyi Tanács végez a szegeden élı nyugdíjasok érdekében. A
program folytatásaként látogatást tettünk Szabadkán és elıadást hallgattunk meg az európai polgár
fogalmát tartalmilag meghatározó kérdésekrıl, majd látogatást tettünk a mintaszerően vezetett a
Palicsi Idısek Otthonában.
Összegezve a fentieket, a 2013. évi munkatervben meghatározott feladatokat elvégeztük, a
korábbi évek jó tapasztalatait hasznosítva igyekeztünk új kezdeményezésekkel pld. Idısek
Akadémiája, a Senior Center Közélet beszélgetı sorozat indításával, bıvíteni, és gazdagítani a
programokat, mozgalmasabbá, kulturáltabbá tenni a nyugdíjasaink életét. Az ismertetett programok
jól szolgálták az idıs emberek közötti barátságuk alakítását és kapcsolattartást, a generáción belüli
szolidaritást.

Szeged, 2013. november 26.

…..................................
Dr. Botka Lászó
Szeged Megyei Jogú
Polgármestere

…...........................
id. Boros Gyula
VárosIdısügyi referens
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