
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

216/2021. (Xll.15.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Tanácsának 2020-2021-ben végzett tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról 

A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta és Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Tanácsának 2020-2021-ben 

végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Dr. Kovács erenc 
" polgármester 

Erről értesülnek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 



Melléklet a 216/2021. (Xll.15.) számú határozathoz 

BESZÁMOLÓ 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Tanácsának 2020-2021. évi munkájáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012-ben hozta létre az ldősügyi Tanácsot, amelynek 
célja az idős állampolgárok életkörülményeinek javítása, az őket érintő problémák feltárása, 
megismerése és lehetőségek szerinti megoldása. A Tanács tagjainak megbízatása ötéves időtartamra 
(2015 - 2019) szólt. A tagok megbízatása 2019. december 31. napjával lejárt. 

Tekintettel arra, hogy a delegált tagok tagsága lejárt, a szervezeti és működési szabályzat alapján a 
következő 5 évre (2020-2025) a Tanácsban résztvevő szervezetek régi/új tagokat delegáltak. 2020 
január-február folyamán az ldősügyi Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott 
szervezetek felkérésre delegáltak tagot az ldősügyi Tanácsba. 

2020-2025 évre delegált tagok 

Szervezet Delegált személy 
Dialóg Közhasznú Egyesület Dr. Exterdéné Zsurkai Ilona 
Aranykor Nyugdíjas Klub Boronkay Ferencné 

Társasházak és Társasházkezelők Országos Fintor Károlyné 
Egyesü lete 

Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség Szabóné Dr. Csiszár Gabriella 

Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség Telepóczkyné Farkas Márta 

Emmaus Evangélikus Egyházközség Földesi János 

Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ilosvai Gábor 
Főplé bánia 

Jósavárosi Görögkatolikus Egyházközség Dr. Gulácsiné Hernádi Ibolya 

A Tanács 2 új taggal bővült : Boronkay Ferencné és Dr. Gulácsiné Hernádi Ibolya az új tagok. A Tanács a 
kialakult pandémiás helyzet miatt 2020. október 5-én tartotta alakuló ülését, amelyen a titkár 
személyét is megválasztották a tagok közül. A titkári feladatokat 2020-2025 között Telepóczkyné Farkas 
Márta látja el. 

Az ldősügyi Tanács munkáját a pandémiás helyzet befolyásolta; 2020-ban két alkalommal, 2021-ben 5 
alkalommal ülésezett. Munkáját az elfogadott munkatervei alapján végezte, amelyben elsősorban a 
város idős lakosságát érintő kérdések, tájékoztatások, programok szerepeltek témaként. 

1. Élethosszig tartó tanulás elősegítése 

Az új összetételű Tanács első feladata a „Meséld el nekem .... „", „Élettörténetek Nyíregyházán" című 
pályázat 2019 évi fordulójának értékelése. Az immár ötödször meghirdetett pályázatra 27 fő, 30 
pályamunkával jelentkezett. Az ünnepélyes eredményhirdetésre később- 2021. júniusban - került sor. 



A nyertes művek: 

1. helyezett: Erdélyi Tamás „Az utolsó nyíregyházi kefekötő" írása, 
2. helyezett: Ferku Imre „Meséld el nekem, milyen volt az ifjúságod" és 
3. helyezett: Kerülő Sándor „ Botozásom története" című írása lett. 

Különdíjas: 

• Bajnok Lászlóné „ Meséld el nekem... a Nyíregyházi Egyetem történetét" című 

visszaemlékezésével, 
• Rohály Tiborné „ Családom három generációja", 
• Kósáné dr. Oláh Julianna „ Ez itt a városod ( ... ) Hitből és Homokból Neked építették" című 

pályázatával, 
• Dombóvári István „Szemezgetés gyermekkoromról, benne kontraszt is jócskán", és 
• Deményfalvi Károly a „ Meséld el nekem ... " című írásával. 

Folytatva ezt a sikeres programot még 2020-ban meg lett hirdetve a következő évi forduló. 2021-ben 
több, mint 30 db pályamű érkezett be, amelynek a bírálata jelenleg tart. 

Szinte e pályázati felhívással egyidőben hirdette meg az ldősügyi Tanács az Alkotó Idősek pályázatát, 
a városban élő azon nyugdíjasok számára, akik mindennapi teendőjük mellett alkotó tevékenységgel 
foglalkoznak. A felhívásra 160 alkotás érkezett, amelyekből kiállítás nyílt a Váci Mihály Kulturális 
Központban. A tárlat megnyitója 2021. augusztus S-én volt és a kiállítás augusztus 29-ig volt 
megtekinthető. 

A már hagyománnyá váló programok között a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által szervezett 
Idősek Akadémiája szűkebb körben - az intézmény ellátottai részére a járványügyi szabályoknak 
megfelelően - lett megtartva. A Szépkorúak „Öregedés Művészete" című előadássorozatból 3 
szemeszter kimaradt, amelyek online módon sem valósultak meg. A 2021. őszi szemeszter azonban 
már megvalósult, összesen 12 alkalommal halhattak előadásokat az érdeklődők. 

II. Időseket érintő fontosabb programok, rendezvények 

Az előző pontban említett, az élethosszig tartó tanulást segítő programok mellett további programok 
valósultak meg. 

A pandémia alatt sajnos nem volt lehetőség a sportfoglalkozások termekben történő megtartására, így 
a Mozdulj Nyíregyháza program 2020. március 16-tól online foglalkozásokra tért át, szűkített 

mozgásrenddel (42 foglalkozás helyett 13) és elsősorban a fiatalabb oktatókra építve. Sajnos a 
korlátozások miatt a 2021-es év is online órákkal kezdődött, de idei őszi programsorozat már ismét 
személyes órák tartásával indult, azaz a Váci Mihály Kulturális Központban a Senior Örömtánc is 
beindult a résztvevők nagy örömére. 

2021-ben az Idősek Világnapja Alkalmából az Önkormányzat az ldősügyi Tanács közreműködésével 
megrendezte az Állatparki Örömsétát. Az ingyenes állatkerti belépő mellett ajándékcsomagot is 
kaptak a résztvevők . A nap zavartalan lebonyolításában közreműködött az Első Nyírségi Fejlesztési 

Társaság (szervezéssel, részvétellel a regisztrációban, csomag osztásban stb.) valamint nagymértékben 



segítette a programot a Volánbusz Zrt azáltal, hogy a reggeli és délelőtti órákban a járatsűrítés révén a 
közlekedés zavartalan volt. 

Ill. Kezdeményezések 

Az ldősügyi Tanács működése alatt több kezdeményezést indított el. Még a beszámoló által érintett 
nehéz időkben is törekedtünk odafigyelni azokra az apró dolgokra, amelyek a mindennapi életünket, 
az idősek életét is befolyásolja . 

Így a Tanács kezdeményezte az autóbuszvárók árnyékolását. A lehetősége k megismerése érdekében 
az ülésen meghívottként részt vett a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője és a 
NYÍRVV Nonprofit Kft. igazgatója. A meghívott vendégek kérték a Tanács tagjainak jelzéseit, amelyeket 
a napi munka során felhasználnak. 

Foglalkozott még a Tanács a 70 éven felüliek ingyenes behajtási lehetőségével a temető területére. A 
meghívott vendég a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója volt. 

IV. Ismeretterjesztés, tájékoztatás 

A Tanács munkaterve alapján több, a nyíregyházi időseket érintő kérdésben informálódott. 
Intézmények, közszolgáltatók vezetői, munkatársai ismertették egy-egy szolgáltatás működését 
részletesen, illetve tájékoztatást adtak esetleges változásokról. 
Többek között az alábbi témák szerepeltek napirenden: 

• Szűrővizsgálatok lehetősége időseknek. Tájékoztatás a praxisközösségekről, a prevenció 
megvalósíthatóságáról 
Meghívott: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetője 

• Beszámoló a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ tevékenységéről 
Meghívott: Nagyné Hermányos Zsuzsanna a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 
igazgatója 

• Beszámoló a Polgárőrség feladatának ellátásáról 
Meghívott: Bordás Béla a Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumának elnöke 

• Kapcsolattartás kiépítése nyugdíjas szervezetekkel 
Előadó: Szabóné Dr. Csiszár Gabriella Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség elnöke 

• Karácsonyi pályázati lehetőség a civil szervezetek számára 
Előadó: Dr. Krizsai Anita a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője 

A beszámoló elején olvasható, hogy a világjárvány befolyásolta az ldősügyi Tanács tevékenységét, 
aktivitását is. Mindez elsősorban az ülések számában jelenik meg, de az elmúlt két évben a Tanács 
tagjai a már bevezetett programok lehetőség szerinti megvalósítására törekedtek, segítették azokat. 
Ezenkívül új kezdeményezések is indultak. 

Az ldősügyi Tanács kihelyezett üléseket is tartott, 2021. júliusban a Kállay Házban, szeptemberben 

pedig a Pálinka Házban volt az ülés. A Kállay Házban az ülést követően a Tanács tagjainak lehetősége 



nyílt a Kállay Ház kiállításainak - a rendjelgyűjtemény, a Kállay család története és a máltai terem, 
valamint a várostörténeti kiállítás - megtekintésére. 

Ebben a pandémia által sújtott környezetben, az új életállapotban meg kellett tanulni alkalmazkodni, 

de ebből a helyzetből is a legjobbat kihozni. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a Tanács munkáját segítették, és mindazoknak, akik az idősek 
életkörülményeinek javításáért, az idősek segítésért fáradoztak, cselekedtek az elmúlt két évben. 

Nyíregyháza, 2021. december 8. 
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