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Beszámoló
az Idősügyi Tanács 2014. évi munkatervének
végrehajtásáról
Az Idősügyi Tanács 2010. december 8-án tartott ülésén elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzat 6.§ (3. bek.) szerint a Tanács Elnöke éves beszámolót készít, javaslatot tesz a következő
évi feladatokra.
Az Idősügyi Tanács a 2014. évi munkatervét a 2013. december 14-én megtartott ülésén fogadta el.
Az elfogadott munkaterv szerint az ülések tervezett időpontjai és feladatai az alábbiak szerint
kerültek meghatározásra.
Tervezett időpontok:
− 2014. március
− 2014. május
− 2014. szeptember
− 2014. december
Tényleges időpontok:
− 2014. március 13.
− 2014. augusztus 15.
− 2014. szeptember 12.
− 2014. október 10.
Főbb feladatok a következők voltak:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pályázati feltételek, célok, pályázati keret ismertetése;
a szegedi székhelyű szervezetek által megvalósuló közösségi programok,
nyugdíjas szervezetek közösségi kapcsolat tartását biztosító kezdeményezések;
a helyi érdekérvényesítő tevékenység segítése;
idős emberek élethelyzetét, életminőségét javító programok;
az aktív időskor fenntartását célzó programok;
az idősek közösségi kapcsolattartásának segítése;
a generáción belüli szolidaritás erősítése;
a nyugdíjas közösségek közösség teremtő tevékenysége;
ismeretterjesztő előadások szervezése;
idős személyek ellátásával foglalkozó szervezetek szakembereinek felkérése szakmai
fórumok rendezésére.

Az Idősügyi Tanács a fenti feladatok figyelembevételével az alábbiakban ismertetésre kerülő
városi szintű kulturális programok szervezésével, tájékoztatók, előadások tartásával szolgálta a
város nyugdíjasainak mindennapjait.
1. Idősemberek életminőségét javító program a heti rendszerességgel megtartott rekreációs
torna és a november elinduló meridián torna is.
2. A hagyományokhoz híven a nagy érdeklődésre tekintettel az Idősek Közösségi Központja
2014. február 21-én az Üvegvár étteremben megrendezte a VIII. Szegedi Nyugdíjas Bálat
több mint 200 fő részvételével. A rendezvényen értékes tombola nyeremények találtak
gazdára. Nagy sikert aratott az Akropolis Táncszínház nyitó tánca és a műsora. A résztvevők
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részére meghirdetett táncverseny is fergeteges hangulatú volt. A nagy érdeklődésre való
tekintettel, a bál közösségteremtő ereje miatt, fontosnak tartjuk a következő évben is a
rendezvény megszervezését.
3. A Senior Center szervezésében 2014. februártól indult a CENTER-KÖZ-ÉLET beszélgető
sorozata. Az idős embereket érdeklő kérdésekre önkormányzat vezető tisztségviselői adtak
tájékoztatást időszerű várospolitikai kérdésekről. Volt szó az Alkotmánymódosításról, a
választási rendszer változásairól, a város 2014. évi költségvetésének alakulásáról.
Bemutatkoztak amatőr filmesek is.
4. Korózs Lajos, az MSZP országos elnökségének tagja február 10-én a Senior Centerben
tartott tájékoztatást „Mi várható a jövőben” címmel. Elmondta, hogy, elfogadhatatlan, hogy
az Orbán-kormány 300 milliárd forintot vont ki a szociális ellátórendszerből. Mára 320 ezer
ember teljesen ellátás nélkül maradt. Az elvonás mértéke a választások után nemhogy
csökkent volna, hanem nőtt.
5. 2014. február 13. Vezetőségi értekezlet ahol Baloghné Czirok Anikó CSMKH
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ügyfélszolgálati vezetője tartott tájékoztatást.
6. Amerikai vendégek látogatták meg a Senior Centert. Az Idősügyi Tanács tagjai fogadták.
Tapasztalatokat cseréltek, nagyon hasznos volt a személyes találkozás.
7. 2014. március 6.-án emlékeztünk meg a Szent-Györgyi Albert Agórában a Nemzetközi
Nőnapról. Köszöntőt mondott dr. Botka László polgármester. Rózsa Sándor Tóth Endre
Asszonyok, gyöngenők című versével kezdődött az ünnepi műsor. Fellépett a Szeged
Táncegyüttes Babszem tánccsoportja, valamint a The Young Lovers együttes, akik
hatvanasoknak zenélnek a hatvanas évek slágereit.
8. Ez évben az Idősügyi Tanács Március 13-i ülésén részletesen megismerte a klubok
munkáját, Molnár Sándor Andrásné, Veréb Győzőné, Tóth Imre és Szentandrási Lajosné dr.
beszámolója alapján. Minden klub örömmel fogadta az Idősügyi Tanács tagját. Köszönik,
hogy tevékenységük iránt érdeklődnek és figyelemmel kísérik. Nagyon jó kezdeményezés
volt, amit folytatni érdemes.
9. Az elő és középdöntők után 2014. április 17-én került megrendezésre a VII. Szegedi és
Szeged - Kistérségi Nyugdíjas KI-MIT-TUD, a Hagyaték témában kiírt
novellapályázat ünnepélyes gálaműsora és eredményhirdetés és a Húsvét és a tavasz
eljövetelének köszöntője a Senior Centerben. A KI – MIT – TUD -on közel 250 résztvevő
indult, vers, próza és színjátszás, néptánc és társastánc, énekkar, szóló ének és szóló
hangszer kategóriákban. A gálán a kategóriák győztesei léptek fel nagy sikerrel.
10. A nyugdíjas egyesületek képviselői részt vettek a városi március 15.-i ünnepségeken.
11. Május elsején az Újszegedi Ligetben az Idősügyi Tanács fogadta a nyugdíjas egyesületek
tagjait, akiket virslivel és sörrel vendégeltek meg. A majálison a ragyogó napsütésben
mindenki jól érezte magát, a baráti beszélgetések a délutánba nyúltak.
12. A III. Tavaszi forgatag Nap április 12-én volt a Partfürdőn A rendezvény főszervezője a
Postások Nyugdíjas Egyesülete. A rendezvényen 250 fő vett részt, 31 csapat versenyzett, a
főzőversenyre 5 klub jelentkezett.
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13. Tematikus találkozó május 22-23-24-én. Az európai polgárság helyi perspektívában
hálózati találkozó és konferenciák zajlottak le, a Dartke Egyesület szervezésében.
14. Kávéházi esték sorozatban június 22-én a The Young Lovers együttes Shadows
emlékkoncertje volt a Városháza udvarán. A hallgatóságot Tóth Károly képviselő a
kulturális bizottság elnöke köszöntötte. A városháza udvarát a nyugdíjas korosztály
népesítette be és vastapssal jutalmazta a fellépő művészek színvonalas műsorát.
15. Szintén a kávéházi esték sorozatban, az Ifjúsági Házban láthatták a nyugdíjasok a Molnár
Dixieland Band koncertjét vendég művész Falusi Mariann volt. Nagyon nagy siker volt.
16. Szeptember 5-én és 6-án temesvári és turkui vendégek jártak Szegeden. A pénteki találkozó
és beszélgetés után, városnéző kis vonattal, megtekintették városunkat. A városnézés
végállomása a Partfürdő volt, ahol finom vacsorával várták a vendégeket. Majd pihenőre
tértek, hogy legyen erő a szombati Halfesztiválhoz, ahova Boros Gyula Idősügyi referens
hívta meg a vendégeket.
17. Az Idősügyi Tanács jelentős rendezvénye volt a közel 1000 fő, 20 nyugdíjas klub
részvételével a partfürdőn rendezett szeptember 6-i a „Nemzetközi Tiszai Halfesztivál”-on
való megjelenés. Az ebédet jó hangulatú zenés táncos délután követte. Az Idősügyi Tanács
által felkért zsűri értékelte a finomabbnál- finomabb ételeket és díjazta a főzők munkáját.
Érmet kaptak a helyezettek, a díjak között szerepelt a Polgármester Úr, a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása különdíja és az Idősügyi Tanács különdíja is.
Külföldről is érkeztek vendégek az Idősügyi Tanács rendezvényére. Temesvár, Szabadka és
Turku képviselői kóstolták a szegedi halászlevet, a harcsapaprikást és a sült halat. Nagyon
finomak voltak a halételek - dicsérték a vendégek.
18. Szeptember 12-én délelőtt, Boros Gyula idősügyi referens meghívására, szegedi
nyugdíjasok ismerkedhettek a nyugdíjas egyesületek és klubok életével. A megjelentek
közül sokan felvételüket kérték a már működő klubokba.
19. Szeptember 20-án a Bonifert Domonkos Általános Iskola sportpályáján került
megrendezésre a Mentő Dolgozók Nyugdíjas Egyesülete és a Senior Center szervezésében a
Pétanque játék második, egyesületek részére kiírt csapatbajnoksága. A versenyen 8 csapat
vett részt. A Mentő Dolgozók Nyugdíjas Egyesülete egy nagyméretű vándorkupát ajánlott
fel.
20. Idősügyi keret és az Idősügyi és városrészi keret nyertes pályázatainak ünnepélyes
kihirdetése (valamint a szerződések aláírása) május 29-én volt a Házasságkötő teremben.
21. A Senior Center valamint a Szent-Györgyi Albert Agóra szervezésében indult az Idősek
Akadémiája, azaz a Harmadik Korosztály Egyeteme. A megnyitó 2013. október 17-én volt
az Agórában, a tanévzáró időpontja 2014. április 28-án volt. Az előadásokat nagy érdeklődés
kísérte a város szépkorú polgárai részéről, mely az adott téma szakmailag elismert kiváló
előadóinak és a közérdeklődésre is számot tartó előadásoknak köszönhető. Az előadások
nyilvánosak és ingyenesek a rendszeres megjelenő résztvevők a tanévzárón díszoklevelet
kaptak (közel 100 fő). A 2014-2015. évben is folytatódik az Idősek Akadémiája, a Harmadik
Korosztály Egyeteme az Idősügyi Tanács és a Senior Center szervezésében. Az első előadás
november 5-én szerdán a Házasságkötő teremben volt. A többi előadás a Senior Centerben
lesz. Az Akadémia ünnepélyes zárása szintén a Házasságkötő teremben lesz. A tervezett
előadások száma 9 alkalom.
22. A Nagyszínházban 2013. október 2-án délután Némethné Jankovics Györgyi a NYOSZ
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elnöke köszöntötte az Idősek Világnapja alkalmából megjelent nyugdíjasokat. Az Idősügyi
Tanács és a nyugdíjas szervezetek javaslata alapján 13 fő részesült kitüntetésben. Továbbá a
„SENIOROK KIVÁLÓSÁGA” kitüntetésben részesült Vőneki Mihály, a Nosztalgia
Népitánc Együttes alapító tagja és Molnár Sándor Andrásné, a Postások Szegedi Nyugdíjas
Egyesület elnöke. A rendezvényen fellépett az Akropolis Táncszínház, Bardóczy Attila
sanzon-énekes, Heller Tamás, Beregi Péter, Varga Ferenc József, Aradi Tibor színészek
kabaré jelenetekkel.
23. Október 14-én az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében
tartott előadást Vad Róbert rendőr őrnagy és munkatársai a Csongrád- Megyei Rendőrfőkapitányság Bűn- és Baleset megelőzési Osztályról. Játékos vetélkedőn mélyítették el az
előadáson hallottakat a nyugdíjasok.
24. A Diabétesz Világnapon a 13. Diabétesz konferencia 2014 november 13-án került
megrendezésre a Házasságkötő teremben.
A Diabétesz Világnapja alkalmából 13. diabétesz konferencia volt a Városháza házasságkötő
termében.
Köszöntőt mondtak: Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester és Berki Viola a Tisza-parti
Cukorbetegek Egyesületének elnöke.
Előadók:
Dr. Boros Tímea, belgyógyász szakorvos, SZTE I. Belgyógyászati Klinika, Dialízis
Állomás.
Dr. Dongó Ágnes, szakorvos, SZTE II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
Dr. Hódi Zoltán, szakorvos, SZTE Sebészeti Klinika
Dr. Holzinger Gábor, szakvezető főorvos, SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ.
25. „Magyar szó határon innen és túl” novellapályázat meghirdetése szegedi, szabadkai és
temesvári nyugdíjasok részére. A zsűri tagjai Szilasi László író, egyetemi oktató Szeged,
Dudás Károly író Szabadka, Makkai Zoltán újságíró, Temesvár. Tervezünk egy közös
találkozót Szegeden, a pályázaton részvevők részére.
26. A Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei szervezete vállalta a december 6-án
megrendezésre, kerülő ünnepségre a fenyőfa állítását. A bensőséges ünnepségen Szabó
Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte a közönséget.
27. Karácsonyi ünnepség az Agorába kerül megrendezésre
28. Február 26-án, szeptember 3-án kerültek ünnepélyes keretek között kiosztásra a Szeged és
Szeged - Kistérség által meghirdetett támogatási keret nyertes pályázatairól szóló
szerződések.
Havonta rendszeresen tájékoztatjuk az egyesületek és klubok vezetőit a közös rendezvények és
programok időpontjáról, a pályázati lehetőségekről, valamennyi egyesületet érintő kérdésről, a
városi rendezvényekről.
Az Idősügyi Tanács az év folyamán korábbi kapcsolatait ápolta illetve bővítette. Viszonoztuk a
temesvári nyugdíjasok látogatását (augusztus 1-2.), majd az Európai Bizottság támogatásával
„Európa a polgárokért” pályázat keretében került sor a Darmstadtba utazás június l2-15-én a Déli Régió Nyugdíjasok és Civilek képviselete és a Deszki Önkormányzat közös pályázatának
köszönhetően. A program keretében bemutatásra került az a munka melyet az Idősügyi Tanács
végez a szegeden élő nyugdíjasok érdekében.
.
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Összegezve a fentieket, a 2014. évi munkatervben meghatározott feladatokat elvégeztük, a
korábbi évek jó tapasztalatait hasznosítva igyekeztünk új kezdeményezésekkel, pld. Magyar szó
határon innen és túl novellapályázat kapcsán szorosabb kapcsolatot kialakítani a szabadkai és
temesvári nyugdíjasokkal. Tervezünk egy közös találkozót Szegeden, a pályázaton részvevők
részére. Az Idősügyi Tanács és a Senior Center folyamatosan bővíti és gazdagítja programjait,
mozgalmasabbá, kulturáltabbá teszi a nyugdíjasok életét, az idei évben több mint 60 kiemelt
rendezvénye volt. Az ismertetett programok jól szolgálták az idős emberek közötti barátságuk
alakítását és kapcsolattartást, a generáción belüli szolidaritást.

Szeged, 2014. december

Dr. Botka László
Szeged Megyei Jogú Város
polgármestere
Szegedi Idősügyi Tanács
elnöke

id. Boros Gyula
idősügyi referens
Szegedi Idősügyi Tanács
titkára
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