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Nyugdíjasok Baráti Köre Egyesület 
Perkáta, Dózsa György u. 15.  
 

B E S Z Á M O L Ó 

a 2012. évi munkánkról 
 
Tisztelt Vendégeink! 
Tisztelt Közgyűlés! 
Kedves Hölgyeim és Uraim! 
 
Megalakulásunk óta hatodik alkalommal számolunk be színes, sokrétű 

tevékenységünkről, amit természetesen a munkatervünk alapján végeztünk, de emellé 
sok plusz munkát is felvállaltunk. 
 
Az elmúlt év izgalmassá tette egyesületünk fennmaradását, mivel a civilszervezetekre 
vonatkozó jogszabály megváltozott. Többszöri utazgatás, különböző szervekkel való 
kapcsolatfelvétel – sokszor a hozzáértők sem tudtak kérdéseinkre válaszolni, mivel a 
végrehajtási utasítást márciusban még nem ismerték. 
Az új pénzügyi szabályzat végrehajtásához Tóthné Bölcskei Erika sietett segítségünkre, 

amit ezúton is hálásan megköszönünk. 
 
A Fejér megyei „Életet az Éveknek” tagszervezete vagyunk. Értekezleteiken részt 
vettünk, az ott hallottakat minden alkalommal a klubnapokon ismertettük. A kiemelt 
rendezvényekre meghívást kaptunk, így Seregélyesen voltunk énekkarunkkal az országos 
túraversenyen. 
 
Közös szervezésben tartottuk a Nagyvenyimi Aranydaru Nyugdíjas Egyesülettel a 
Pünkösdi Dalostalálkozót, ahol egyesületünk is hozzájárult a pályázatuk elnyeréséhez. 
Ezen is énekkarunk vett részt. 
 
Kulturális érdeklődésünket jól felismerte a művelődési ház új igazgatója, aki minden 
rendezvényre nemcsak hallgatónak, de szereplőnek is felkérte egyesületünk tagjait. Így a 
Kultúra napján, a Költészet napján versmondóink szerepeltek. A népdal, a népköltészet 

hagyományőrzés napján perkátai népviseletben szerepelt énekkarunk. 
 
A művelődési ház vezetősége szervezett részünkre „Valentin-napi” filmvetítést, amit 
megkönnyezve néztünk, köszönjük! Ugyancsak részesei voltunk A Magyarország 
Nagyasszonyai előadásnak, könyvajánlóval egybekötve. 
 
Örömmel fogadtuk el Anfort Hilda festőművész kiállítására énekkarunk szereplési 
lehetőségét. 

 
Egyesületünk versszerető tagjai és költőink részt vettek Rácalmáson és Kulcson a vers 
ünnepén rendezett szavalóversenyeken, ahol emléklapot kaptunk. 
 
Énekkarunk a kiemelt rendezvényeken túl szerepet vállalt a József Attila utcai 
haranglábnál, a virtusvetélkedőn, a búcsúkor és a karácsonyi ünnepségen – amit a 
Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület és az önkormányzat rendezett. 
 
Köszönjük Czingerné Mosonyi Éva énektanárnak lelkesítő munkáját, és lelkes tagjainknak 
a szerepléseket! 
 
Művelődésünket segítette, hogy részt vehettünk Nemere István és Moldova György író-
olvasó találkozóin, amit az irodalmi kör és a művelődési ház rendezett. 
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Új ismeretekkel lettünk gazdagabbak „A 6 lépés a világhálón” és az ősszel megrendezett 
számítógépes előadásokon, aminek folytatását várjuk. Többen közülünk szeretnének a 
kíváncsiság igényével még több ismeretre szert tenni. 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az elmúlt évben újszerű dolgokat is elvállaltunk. Így március 15-én, augusztus 20-án a 
felvonuló lovasokat, a zenekart fogadtuk a megállóhelyeken, perkátai krumplis pitével, 
palacsintával, pogácsával, ásványvízzel, üdítővel, borral kínálva őket. 
 
Részt vettünk a kürtőskalács készítésében és az általános iskola tanulóinak 650 
palacsintát sütöttünk. A karitásznak egy doboz csokoládét adtunk. 

 
Most is köszönöm lelkes tagjainknak, hogy saját pénzükből áldoztak a köz javára, 
gondoskodó nagymamák voltunk pár alkalommal. 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
Kedves Barátaim! 
 
Az elmondottak nem szerepeltek a mi munkatervünkben, mégis hosszan beszéltem róluk, 
mert együtt voltunk, és csináltuk dolgainkat. 
 
A saját rendezvényeinket a saját magunk állította igényesség jellemezte az elmúlt évben 
is. 
Pótszilveszterrel kezdtünk, finom vacsorával, az év többi rendezvénye esetenként csak 
zsíroskenyérre futotta, de azt is jóízűen ettük, mert együtt voltunk, szeretetben. 
 
Folytatódtak a rendezvények, a nőnappal, anyák napjával – az általános iskolások kedves 
műsorával színesítve. Köszönjük Fülöp Irénkének a felkészítést. 
Megtartottuk az apák napját, a mikulást és a karácsonyt. Negyedévenként az összevont 
születés- és névnapokat zenével, ahol Lőrincz Irénke fokozta a hangulatot a zenéjével. 
Köszönjük szépen! 
 
Kiemelt rendezvényünk volt a Luca-nap, amiben minden tagunk egyformán segített, hogy 

a meghívott vendégeinket jó színvonalon tudtuk vendégül látni. 
Mindenki úgy távozott: alig várja, hogy újra jöhessen. Ez az elismerés ad új erőt, hogy 
érdemes dolgozni. 
 
Azok a nyugdíjas klubok, egyesületek, akik itt voltak nálunk évközben és a világnapi 
rendezvényeinken, mi is részt vettünk övékén: Besnyő, Beloiannisz, Ercsi, Iváncsa, 
Kulcs, Rácalmás, Ráckeresztúr, Pusztaszabolcs, Szabadegyháza, Dunaújváros. 
Ezt a hagyományt tovább ápoljuk! 
 
A helyi civilszervezetekkel az elmúlt évben is korrekt volt a kapcsolat, több tagunk kettős 
tagsággal is bír. Így egymás munkáját is tudtuk segíteni. Tagjaink a Kisbács - Perkáta 
Egyesülettel Kisbácson járt és műsorral kedveskedtek a házigazdáknak. 
 
Összességében sok kellemes órát töltöttünk együtt 2012-ben is, de szomorúság is ért 
bennünket, amikor Varjú Feri bácsi február 19-én, felesége, Rózsika február 29-én 

elhagyott bennünket. Szegényebbek a névnapjaink az ő strófái nélkül, de az emléke itt 
marad, hiszen mindig emlegetjük. 
 
Jól működött az elmúlt évben is a beteglátogató csoportunk, akiknek sajnos volt dolguk, 
de erről ők külön tájékoztatják a tagságot. 
 
A kreatív csoportunk minden ünnepi alkalomra alkalomhoz illő dekorációt készített. Az 

elmúlt évben egy kicsit nehézkesebben jutottunk anyagokhoz, hogy az önállóan használt 
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konyhákból kiköltözködtünk – ha nem is saját akaratunkból -, így most az anyagainkat 
különböző helyeken tároljuk. 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
Kedves Vendégeink! 
 
Összefoglalva az elmúlt évet dicsekvés nélkül mondhatjuk, hogy ez a társaság 
egymásért, környezetünkért sokat tett, mások közérzetét is javítottuk, ha csak pár 
percre is, megérte. 
 
Megköszönöm az önkormányzatnak a klub és a faluház használatát, amik lehetővé 
tették, hogy egyesületünk rendszeresen összejöjjön és életkorunkból adódó 

tevékenységet folytasson. 
 
Hálás szívvel mondok köszönetet Siba Ignác barátunknak, hogy támogatja 
egyesületünket. 
Ugyancsak hálával tartozunk Jóvári György vállalkozónak, hogy befogadott bennünket és 
az évek alatt összegyűjtött holmiinkat van hol tárolni. 
 
Szeretettel köszönöm minden tagunknak az elmúlt évi munkáját és valamennyiünknek 
kívánok egészségben gazdag, boldog együtt töltendő klubnapokat és rendezvényeket. 
 
Kérem, hogy hozzászólásukkal egészítsék ki a beszámolót, s ezt követően fogadják el. 
 
Köszönöm a figyelmet! 
 
Perkáta, 2013. február 26. 
 
 
 
Dr. Nagy Andrásné 
elnök 


