Tisztelt Küldöttgyűlés!
A BAZ. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége,
közhasznú státuszából fakadóan is, egész tevékenységével, rendezvényeivel a
megye nyugdíjas társadalma életminőségének-, élethelyzetének javítását, jó
közérzete kialakítását szolgálja.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a beszámolás időszakában, minden
nehézségünk-, anyagi gondjaink ellenére is, jól szervezett-, a nyugdíjasok
igényeihez igazodó nagyon széleskörű tevékenységről tudunk számot adni.
A munkánkat értékelő éves beszámoló, túl azon, hogy törvény által
meghatározott kötelességünk, de érdekünk is, hiszen tevékenységünk
folyamatos elemzése, a jövőbeni munka egyre magasabb színvonalasabb,
szervezettebb végzését eredményezheti. Célunk, hogy minél több-, munkánkat-,
tevékenységünket igénylő nyugdíjashoz eljutva végezzük feladatainkat.
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a beszámolót, a munkánkat-,
tevékenységünket is befolyásoló társadalmi tényekkel-, körülményekkel,
tapasztalatainkkal kezdjük:
· Tovább növekedett BAZ megye lakónépességének csökkenése. A megye
népességfogyása 1,2%-kal, az országos átlagot (0,3%) jóval meghaladta.
Jelenleg az ezredfordulóhoz képest, mintegy 8 %-os csökkenést mutat. Okai,
a halálozás és élve születettek rossz aránya, valamint a migráció.
· Különösen az elmúlt 10 évben tapasztalható az elöregedő tendencia is. A
lakónépességen belül, a 0-14 évesek aránya csökkent, mintegy 23 %-kal (ez
10 %-kal nagyobb, mint az országos átlag), addig a 65 éves és idősebb
népesség aránya 4,5 %-os növekedést mutat. A 70 éven felüliek népességen
belüli aránya meghaladja a 15 %-ot.
· Megyénkben is jól kimutatható, hogy öregszik a társadalom.
· Nyugdíjból-nyugdíjszerű ellátásból élők létszáma viszont az előzőekhez
képest csökken (ennek oka, a rokkantnyugdíj rendszerének teljes átalakítása:
a korábbi rokkantnyugdíjasok egy részétől a korábbi ellátás elvétele; illetve
az, hogy a korhatár előtti nyugdíjasoktól, illetve a szolgálati nyugdíjasok egy
részétől szintén elvették a korábbi ellátást). Jelenleg a megye 27,8 %-a él
nyugdíjból-nyugdíjszerű ellátásból.
· A visszaminősített rokkant nyugdíjasok „munka világába” történő
visszavezetése – a munkahelyek hiánya miatt – a legtöbb esetben sikertelen.
· A legidősebb korosztályban az egyedül élők aránya 1980-hoz képest
megkétszereződött. Sokan küzdenek az egyedüllét, a társtalanság, a szeretet-,
az úgynevezett „fontosságtudat” hiányával. Ezt a hatást, egyrészt a társ
elvesztése-, de nagyrészt a migráció okozza, hiszen a fiatalabb hozzátartozók,
a jobb megélhetés, és biztatóbb kilátások reményében megyén kívül, (egyre
nagyobb számban) külföldön keresik boldogulásukat.
· Tovább gyarapszik az anyagilag kilátástalan helyzetbe kerültek létszáma.
Nagyon sokan panaszkodnak megélhetési gondjaik, már-már elviselhetetlen
élethelyzetük miatt.
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-2.A megyében az átlagnyugdíj kb. 4 és félezerrel marad el az országos
nyugdíjátlagtól, de a megyén belül is nagy a szóródás, mert míg Miskolcon,
Kazincbarcikán, Tiszaújvárosban az országos átlag környékén van a
nyugdíjátlag, addig a Zemplénben, Abaújban, Dél-Borsodban ettől jóval
alacsonyabb. Pl. az Eurostat adatai szerint a legszegényebb kistérségek
sorában Bodrogközi kistérség található, ahol az egy lakosra jutó összes nettó
jövedelem: ~394 801 Ft/év, ez 33 ezer forint havi megélhetést jelent!
Egyébként itt a munkanélküliségi ráta is rendkívül magas.
A megyében nem csak itt, máshol is, sok családnál az egyedüli bevételi
forrás a szülő, vagy a nagyszülő nyugdíja!
A legrosszabb a nők helyzete, mert a nyugdíjátlaguk 80 ezer forint alatt van,
ami messze nem éri el a szegénységi küszöböt. A szegénységi küszöb
jelenleg 87.500 Ft.
A megyében a 100 ezer forint alatti nyugdíjból megélők, az össz. nyugdíjbólnyugdíjszerű ellátásból élők több mint kétharmada! (Országos szinten is
megközelíti a kétharmadot ez az arány!), e kétharmad több mint felének a
nyugdíja 70 ezer forint alatt van!
Nem igaz, hogy az alacsony inflációval jobban jártak a nyugdíjasok! Ugyanis
az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőknek, az élelmiszerek 27%-os áfája
mellett, magasabb az inflációs rátájuk!
o Mert: alacsony infláció mellett is ők kénytelenek (jövedelmükhöz
képest) többet költeni élelmiszerre és bizonyos élelmiszerek pl. tej
tejtermékek, tojás, zöldségek árai emelkedtek kb. 5%-al.
o Mert: az egy főre eső gyógyszerfogyasztás 14 ezer forint környékén
van, és a legnagyobb gyógyszerfogyasztó társadalmi réteg a nyugdíjas.
o És mert: a mesterségesen lenyomott háztartási energiaárak
(rezsicsökkentés) mellett is a nyugdíjasok háztartási
energiafogyasztása lényegesen magasabb. (Ez év február elejéig
országosan: 147-en szenvedtek fagyhalált)
Határozottan állítom, hogy a nyugdíjasok körében is nő a szegénység! Egyre
többen ismerik fel – határozottabb reagálásokat várva a NYOSZ-tól – hogy
az inflációkövető nyugdíjemelés több szempontból is igazságtalan:
o Mert nő a különbség (nyílik az olló) a munkaerőpiacon lévők és a
nyugdíjasok között (pl. míg a nyugdíjak 2015-ben 1,7%-al nőttek,
addig a bérek 4,2%-al, 2016-ban pedig már ettől is nagyobb a
különbség, mert 5,5%-os bérkiáramlás mellett, a nyugdíjak csak 1,6%kal nőnek). Minél tovább kap valaki nyugdíjat, annál inkább
elszegényedik a munkában lévőkhöz képest. Nem beszélve arról, hogy
a nyugdíjak emelésénél a maginflációval, és nem a „nyugdíjas kosarat”
követő inflációval számolnak!
o Mert nő a különbség a nyugdíjas társadalmon belül is, az átlag alatti
nyugdíjban részesülők és az átlag feletti nyugdíjjal rendelkezők között
is, hiszen a nyugdíjátlag alatti nyugdíjjal rendelkezők, a nyugdíjuk és
az átlagnyugdíj közötti különbözőség (ez 2015-ben: 1,7%-ával, 2016ban: 1,6%-ával) csökkentett. Ugyanakkor, az átlag feletti nyugdíjjal
rendelkezők, a nyugdíjuk és az átlagnyugdíj közötti különbözőség
ugyanennyivel növelt nyugdíjemelésben részesülnek.
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-3.Egyre több nyugdíjas közösségben úgy látják, hogy mindezeket ki lehetne
küszöbölni, de legalábbis igazságosabbá lehetne tenni, ha a nyugdíjak, az
átlagnyugdíj svájci indexálással kiszámított összeggel növekedne
egységesen, a kevesebb és az átlag feletti nyugdíjak esetében is.
Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege – amely több szociális ellátás
alapját is képezi – (28.500 Ft.) több év óta, (a NYOSZ –nak a beszámolás
időszakában történt követelése ellenére) sem emelkedett. Ez is okozza, hogy
nőtt a mélyszegénységben élők aránya. Mindezekhez járul, hogy a kormány
megszüntette a méltányossági közgyógyellátást és tavaly márciustól
megszűnt a méltányossági ápolási díj is!
Egyre több nyugdíjast köt le az egyéni, saját problémával való törődés-, a
megélhetési gondok nyomasztó érzése okozta kiútkeresés, illetve
közömbösség, fásultság. Továbbcsökkent nyugdíjas közösségeinknél, az új
tagok közösség iránti érdeklődése, melyet valószínű, hogy a fentieken kívül
az újonnan nyugdíjba vonultak közösségi tapasztalásainak hiánya is okozza,
de leginkább az érdekvédelem erőtlensége eredményezheti.
Még inkább felerősödtek a társadalomban a különböző érdekcsoportok,
rétegek, nyugdíjasok iránti ellenérzése, akik saját anyagi egzisztenciájukat
(megélhetőségüket) látják veszélyeztetve-, vagy egyszerűen csak a „nekik
miért, és nekünk miért nem?” gondolkodás miatt méltatlankodnak a
nyugdíjasok egész élettevékenysége alapján kiérdemelt, szerzett jogok
megmaradása kapcsán.
Érezhetően növekedett a méltánytalanul rossz helyzetbe került nyugdíjasok
száma, és nem lett jobb az idősebb nemzedék lét/anyagi biztonság érzete, de
rosszabb lett az egészségügyi ellátása is. Nagyon felértékelődött
Érdekvédelmi Szövetségünk tevékenysége-, a „segédkezet nyújtás” iránti
igénye (még akkor is, ha lehetőségeink behatároltak)!

Kapcsolatainkat-, és feladataink ellátásának segítését illetően:
· Az Észak-Magyarországi Régió, /Borsod-, Heves-, Nógrád megye/ nyugdíjas
szövetségeivel, a 2006-ban megkötött Regionális Együttműködési
Megállapodásnak megfelelően dolgozunk. Folyamatos kapcsolat alapján,
kölcsönös tapasztalatok átadásával, színvonalasabbá váltak rendezvényeink
megszervezése, megtartása.
· Munkánknak, szakmaiságunknak továbbra is fontos segítői a különböző
szakmai szervezetek. Nevezetesen: a BAZ. Megyei Rendőr-főkapitányság
/Bűnmegelőzési Osztálya/, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, az ÁNTSZ, a
BAZ. Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerve, a
pályázati feladatok szakszerű megoldását-, valamint a tagszervezeteink
civiltörvénynek megfelelő működését segítő, „Szárnysegéd” Civil
Szolgáltató Iroda. A szakmai szervekkel mondhatni napi munkakapcsolatban
vagyunk. Nem sikerült viszont a Megyei Fogyasztóvédelmi Hatósággal a
megfelelő munkakapcsolat kiépítése. Az új vezetés nem ismerte fel ennek a
kölcsönös előnnyel járó szükségességét. A szakmai szervezetekkel történt
együttműködések, értekezleteink megtartásában-, tagszervezetvezetőink
szakmai felkészítésében, a hatékonyabb érdekvédelem-, és a nyugdíjasok
ügyes-bajos gondjai megoldásában jelentenek továbbra is felbecsülhetetlen
segítséget.

-4.· Továbbra is nagyon fontosak számunkra azok a kapcsolatok, amelyek
programjaink színvonalas lebonyolításához nyújtanak önzetlen támogatás.
Felsorolás szerűen: a VOKE Vörösmarty Művelődési Ház, az Alsózsolcai
Közösségi Ház, az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár, a Szikszói
Inkubátorház, a Sajószentpéteri Művelődési Központ, az Ózdi Művelődési
Intézmények, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. Rendezvényeink
lebonyolításához, valamint különböző ismeretbővítő tanfolyamok (pl.
számítógépes tanfolyam) valamint egyéb kulturális programok
megszervezéséhez nyújtanak számunkra pótolhatatlan segítséget. Az
EuroMiskolc Travel utazási Irodával kötött megállapodásunk a nyugdíjasok
rekreációs, valamint bel- és külföldi utazási lehetőségeinek bővítését
szolgálja.
· A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége az általunk
szervezett regionális-, és országos rendezvények anyagi támogatását
segítette.
Tisztelt Küldöttgyűlés!
A beszámolás időszakában a működés tárgyi-technikai feltételein /megfelelő
pénz hiányában/ jelentősen javítani sajnos továbbra sem tudtunk. Továbbra is
nagy szükség lenne számítástechnikai eszközeink korszerűsítésére, valamint egy
nagyobb teljesítményű sokszorosítóra. A működési-, illetve a szakmai pályázati
támogatás, az iroda fenntartást és a működés-, valamint a programok szervezési
feltételeit, a tagszervezetek vezetőinek felkészítését részben segítették. A
Stonehenge Bankház tevékenységünket támogató összeggel segítette
munkánkat. Mindezek alapján közhasznú tevékenységünk színvonala vált
szervezettebbé, jobbá.
· Heti kétnapi rendszerességgel továbbra is ügyfélfogadás tartunk
(segítségnyújtás egyéni és közösségi problémákban, jogi-esélyegyenlőségi
tanácsadás, stb.) Ügyfélfogadási napjainkon, (lehetőségeink határain belül)
bárki segítséget kaphat. Igény szerint a területen, a nyugdíjas klubok
szervezési-, rendezvény előkészítési-, valamint szakmai kérdésekben
felmerülő gondjaik megoldásában is rendelkezésre állunk.
· Rendezvényeik kellő /szórólapokon, honlapunkon, médiában történő/
propagálás alapján, nagy nyilvánosság előtt zajlanak. Az évente, a megye
mindig más-más városában megrendezésre kerülő Nemzedékek Találkozója,
mely a nemzedékek közötti kapcsolatok erősítését is szolgálja már a NYOSZ.
országos programjában is szerepel.
· Népszerűek az egészséges életmód tudatosítása érdekében szervezett bükki
természetjáró túráink. Évente Ózdon nyolc sportágban, (plusz természetjárás)
országos nyugdíjas sportvetélkedőt szervezünk.
· Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodánk továbbra is a panaszosok
rendelkezésére áll. Az Iroda tagjai szívesen vállalkoznak a nyugdíjas
klubokban megszervezendő interaktív, felvilágosító előadások megtartására.
Különös gondot fordítanak tudatos vásárlói ismeretek átadására, akár
szóróanyagok nyugdíjas közösségekhez történő eljuttatása útján.

-5.· Együttműködésben a Megyei Rendőr Főkapitánysággal rendszeresek a
megyei szintű, illetve nyugdíjas klubokban történő, bűnmegelőző előadások,
bemutatók. Kiemelt rendezvényeinken népszerűek a bűnmegelőzési
tanácsadó standok. A Főkapitányságtól kapott propagandaanyagokat,
plakátokat, naptárakat rendszeresen eljuttatjuk a nyugdíjas közösségekhez.
· Programjaink szervezését, tevékenységünk nyilvánossá tételét, szélesebb
körben történő ismertségünket a beszámolás időszakában az irántunk
valamivel nagyobb médiaérdeklődés-, médiaszereplés mellett, nagyban
segítette a Csonka László kiváló szerkesztésében, napi rendszerességgel
megújuló honlapunk. Honlapunkon az egyedi látogatók száma az elmúlt
évben az előző beszámolás időszakához képest megduplázódott. Az egyedi
látogatók száma 18535-ről, 34.217-re, a látogatások száma pedig 59.357-ről,
99.300-ra emelkedett. Mindez is bizonyítja tevékenységünk iránti
érdeklődést! Érdemes honlapunkat minél gyakrabban böngészni, hiszen azon
a NYÉSZ-el kapcsolatos legfrissebb (akár a nyugdíjas léttel is kapcsolatos)
információk, rendezvénytervek szerepelnek, nevezési lapok, meghívók, stb.
letölthetőek. Honlapunk címe: www.baznyesz-miskolc.webnode.hu
Tisztelt Közgyűlés!
Elnökségünk továbbra is külön elfogadott éves /honlapunkon is közzétett/ éves
munkaprogram szerint végezte munkáját, ettől csak nagyon indokolt esetben
tértünk el.
Elnökségi üléseinkre minden esetben meghívtuk a Felügyelő Bizottság tagjait is.
Az elnökségi ülések közötti időszakban, a szervezési-, rendezvény előkészítési
feladatok végrehajtásában munkát vállalók bevonásával, nagy gyakorisággal
munkaértekezleteket tartottunk.
Rendezvényeink mindig jól átgondolt és kidolgozott forgatókönyv szerint
történnek.
Az Elnökség tagjainak különösen az irodánkban munkát vállalók terheltsége, az
elmúlt évben a programok további gyarapodásával tovább növekedett. A
beszámolás időszakában több önkéntes-, feladatot szívesen vállalni akaró- és
tudó, nyugdíjas segítette munkánkat. De az is igaz, hogy néhányan a feladatoktól
„megijedve” kevesebb kitartással teszik ezt!
A Fogyasztóvédelmi Tagozat tagjai felkészülten várják a nyugdíjas klubok
felkéréseit, előadásokra, beszélgetésekre. Néhány nyugdíjas klub élt is ezzel a
lehetőséggel.
A beszámolás időszakában anyagi körülményeink, az elnyert /igényeinkhez
képest jóval kevesebb/ pályázati támogatásoknak, valamint egyéb
támogatásoknak (Stonehenge bankház, Pfizer) köszönhetően némiképp javultak,
de a rendezvényeinket, csak a résztvevők szerény anyagi hozzájárulásával
voltunk képesek megtartani.
Éltünk mindazokkal a pályázati lehetőségekkel, amelyek számunkra adottak
voltak.
Anyagi helyzetünkről részleteiben a pénzügyi beszámoló szól!

-6.Röviden Érdekvédelmi Szövetségünk szervezeti életéről, rendezvényeinkről.
Jogi- és fogyasztóvédelmi tanácsadás, esetenként segítségnyújtás; számítógépes,
és pénzügyi ismeretek korszerű bővítése, egészség megőrzési/betegség
megelőzési interaktív előadások-, szűrővizsgálatok-, bemutatók; rekreációs- és
sportprogramok; kultúraterjesztés és különböző kulturális- és sportrendezvények
megrendezése, továbbra is feladataink sorát gyarapította. Mind emellett továbbra
is fontos, kiemelt feladatunknak tartjuk az idősebb korosztály számára társas
kapcsolatokat jelentő közösségek-, klubok-, érdeklődésikörök szervezését,
létrehozását, programjaik megvalósításában való segítségnyújtást is. Nagy
hangsúlyt fektetünk a generációk közötti kapcsolatok erősítésére.
Rendezvényeink nagy része ezt a célt is szolgálja. Az elmúlt évben a Nagyinet
megszervezésével, az ingyenes pénzügyi fogyasztóvédelmi tanfolyam
beindításával növekedett tevékenységi körünk. Összesen tíz, (zömében megyei-,
de regionális és országos) rendezvény megszervezését vállaltuk/bonyolítottuk le.
Ezek nagy része, a különböző művészeti ágakban megrendezett amatőr
vetélkedők, sportvetélkedők, rekreációs programok és természetjáró-, illetve az
egészséges életmódra figyelemfelhívó túrák voltak.
Dicséretesen magas érdeklődés mutatkozott rendezvényeink iránt is:
· Az idős generáció digitális pénzügyi kultúrájának fejlesztése volt a célja annak az
ingyenes két tanfolyamnak, amelyet kétszer öt órában, március 19-20-án és 23-24-én
szervezett Érdekvédelmi Szövetségünk, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban. a ,,Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Háló támogatási program 2014”
pályázat támogatásával,
· A Fogyasztóvédők Országos Egyesülete támogatásával, március 11-én, a VOKE
Vörösmarty Művelődési Házban, pénzügy fogyasztóvédelmi előadás szerveztünk. A
több mint ötven nyugdíjas részvételével lezajlott interaktív előadás előadói, a
Fogyasztóvédők Országos Egyesülete szakértői voltak.
· A Költészet Napjához kapcsolódóan, Encs Város Önkormányzata és az Encs Városi
Művelődési Központ és Könyvtár támogatásával, 2015. április 10-én rendeztük meg a
nyugdíjas klubok, immár XIII. Megyei Versmondó Versenyét, melynek témája „Az
élet napos oldalán” volt.
· Április 24-én, Alsózsolca Közösségi Ház adott otthont, a Nyugdíjas

Dalosok (megyei) Versenyének. Magyar nóta és Népdal; valamint Egyéb
(operett, táncdal, műdal, stb.) kategóriákban.
· Szervezésünkben az Észak-Magyarországi Régió nyugdíjas szövetségei megyei
versenyeken továbbjutott versmondói, május 8-án, a miskolci II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár mérhették össze képességeiket. A szakértői zsűri – tagjai: Fecske
Csaba, József Attila díjas költő; Érsek-Csanádi István, magyar-latin szakos
középiskolai tanár; Marmoly György, a Nyugdíjasok Heves megyei elnökhelyettese –
által kiválogatott legjobbak elnyerték a zsűri, Országos Versmondó Versenyre invitáló
Oklevelét. A rendezvény háziasszonya ez alkalommal is Unghváry Márta, magyarkönyvtár-népművelő szakos középiskolai tanár volt.
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· Május 7-8-9- én háromnapos Nyugdíjas Országos Sportvetélkedő „Bellér
László Emlékverseny” megrendezésére került sor. A 8 sportágban
kitűnően megszervezett nemes vetélkedésnek, mintegy kétszázötven
résztvevője volt. Mint ahogyan korábban, most is az ország számos területéről
érkeztek Ózdra nyugdíjasok, még Szlovákiából is voltak visszajáró nevezők.

· Nagy közönségsikert aratott az "Újra szól a dal" címet viselő Nyugdíjas Dalkörök
·
·
·

·

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Találkozója, amelyet május 22-én, immár
hagyományosan, Szikszón az Inkubátorházban rendeztünk meg.
A bükki túrára (a honlapunkon is) meghirdetett „Lépj! A láb mindig kéznél van.”
elnevezésű természetjáró túránk, a rossz időjárás miatt érdeklődés hiányában
elmaradt.
Szint úgy elmaradt /kevés számú érdeklődő/fellépő együttes miatt a tánccsoportok
megmérettetése, pedig Sajószentpéter város, és a helyszint biztosító Művelődési
Központ készen voltak a rendezvény fogadására.
Szeptember 7-én, Ózdon rendeztük meg /a most már országos érdeklődést is kiváltó,
nagyszabású/
rendezvényünket
a
Nemzedékek
Találkozóját.
A nagy hozzáértéssel előkészített nyitó műsorfolyamot, a lelkes nyugdíjasok mellett,
Ózd város legkisebbjei (napközi otthon, óvoda), fiatal tehetségei nyitották meg,
tanúbizonyságot téve helyi hagyományaik szeretetéről, tiszteletéről. Ezt követően 300
szereplő, fiatalabbak és idősebbek léptek a színpadra lelkesedéssel, sokszor nem is
amatőr előadásmóddal. A helyi szervezők (az „Olvasó” munkatársai és a nyugdíjas
klub tagjai) is kitettek magukért, akik a több száz idelátogató vendéglátását flottul,
szívélyesen szervezték, bonyolították. A különböző szakmai szervezetek, az
érdeklődők számára bűnmegelőzési-, egészségügyi-, fogyasztóvédelmi tanácsadással
szolgáltak.
A nyugdíjas klubok vezetői részvételével, tapasztalatcsere jelleggel is négynapos
összejövetelt szerveztünk Hajdúnánáson. Az összejövetel célja (az
ismeretek/információk átadásán túl), egymás jobb megismerése, (a nyugdíjas klubok
programjait is befolyásoló) klubvezetők közötti kapcsolatok erősítése-, és nem
utolsósorban a kitűnő időt kihasználó időtöltés volt.

· A Nyugdíjasok Országos Szövetsége szeptember 3-5 között, /most már
harmadik alkalommal/ Csillebércen (3 ország nyugdíjas szövetségei
vezetőinek /Ausztria, Szlovákia, Magyarország részvételével)
érdekvédelmi konferenciát szervezett. A rendezvény levezető elnöki
szerepét és a Magyar helyzet elemzését, Megyei Érdekvédelmi
Szövetségünk elnöke látta el. A háromnapos rendezvény programját,
dalköri fesztivál, nyugdíjas termelők/alkotók bemutatóvására, sportos
akadályverseny, és főzőverseny színesítette. Az eseménysorozaton
megyénkből közel másfélszázan vettek részt.
· November 12-e a Tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja, melyet a
WHO hirdetett meg 2008-ban.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Szövetsége a Világnaphoz kötődően, 2015. november 14én 10 órától, Tapolcán, a busz végállomásától, az Avalon (kaland) parkig
-8.és vissza, „Séta az egészséges tüdőért” programot szervezett.
A program célja, a betegség megelőzés érdekében felhívni a lakosság
figyelmét a higiéniás körülmények fontosságára, valamint az
egészségügyi vezetők figyelmét arra, hogy bővítsék a meglévő
gyógymódokat, az új diagnosztikai és kezelési eszközöket, melyekkel
hatékonyan kezelhetik ezt a főleg gyermekeket és az idősebb korosztályt
sújtó betegséget. Egyébként ebben a témában nyugdíjas klubok számára
figyelemfelhívó előadásokat tartottunk, az előadássorozat igény szerint ez
évben is folytatódik.
· Budapesten, a SYMA Rendezvény- és Kongresszusi Központban,
december 04-05-én, idén is megrendezték több száz kiállító részvételével,
ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokkal, karácsonyi vásárral és neves

dalénekesek (Bakacsi Béla, Beleznai Endre, Soltész Rezső) fellépésével a
Nyugdíjas expót. A kiállításra BAZ megyéből is sokan voltak kíváncsiak.
· Büszkék vagyunk mindazokra, akik a megyei megmérettetéseken kiváló
teljesítményeikkel
sikeresen
szerepeltek,
és
a
regionális
megmérettetéseken is túljutva az országos versenyeken öregbítették
Érdekvédelmi Szövetségünk hírnevét, közülük is a legkiválóbbak:
o Énekesek: Jobbágy Endre, aranyminősítés; Lövei Lászlóné,
ezüstminősítés; Szombatiné Borza Éva, III. helyezett.
o Táncosok: Ózdi Nyugdíjas Klub, Szarkaláb néptánccsoport;
o Versmondók: Lövei Lászlóné, Miskolc, Baross G. Nyugdíjas
Klub; Polecskó Béláné, Rudabányai Nyugdíjas Klub; Szebenyi
Lajosné, Halmaj Nyugdíjas Klub
o Dalkörök:
„Sajógyöngye”
Népdalkör,
Sajószentpéterről;
„Rozmaring”
Asszonykórus,
Rudabányáról;
„Abaúj
Gyöngyszemei” Nyugdíjas Klub, Vilmányból; „Baross Gábor”
Nyugdíjas Klub, Miskolcról; Fügödi Nyugdíjas Klub Férfi
Dalárdája; „Arany Ősz” Nyugdíjas Klub, Kurityánból
A beszámoló kapcsán föltétlenül szólnom kell arról, hogy Érdekvédelmi
Szövetségünk elnöksége 2012. okt. 15-i határozatával, a nyugdíjasokért végzett
önzetlen munka elismeréséül, évente 5 fő részére Oklevelet és „Elismerés a
nyugdíjasok érdekében végzett munkáért” feliratú elismerő plakettet alapított!
Az elismerést, december 3-án, szerény év végi fogadás (melyre a bennünket
segítő/támogató szakmai szervezetek képviselőit -, többek között a Stonehenge
igazgatóját, Müller János urat is meghívtuk) keretében adtuk át. Az elmúlt évi
segítőkész, odaadó önzetlen támogató munkájáért elismerésben részesült:
· Csattosné Simon Mária (Mozgáskorlátozottak Nyugdíjas Klubvezető);
· Molnár Gabriella (Életért a Rák Ellen Klubvezető);
· Sejkóczki Péterné (Magányos Nyugdíjasok Klubja Vezetője);
· Szikszai Gyula (Girincs Nyugdíjas Klubvezető);
· Tóth Józsefné (Radostyáni Nyugdíjas Klubvezető).
Az elnökség egész éves munkája alapján Elismerésben, tárgy jutalomban
részesítette:
· Princz Józsefnét, a FEB elnökét.
-9.Tisztelt Küldöttgyűlés!
Az Érdekvédelmi Szövetségünk 2016. évi, napra lebontott részletes programját,
a Közgyűlésünket megelőző tagszervezetvezetői értekezletünkön kiosztottuk, az
a honlapunkon is szerepel.
Ez gyakorlatilag az elnökség beszámolójának, /minden érintettel, így a
tagszervezetvezetőkkel is egyeztetett/, a nyugdíjasok érdekében végzendő
érdekvédelmi szolgáltatások /Fogadóórák, Fogyasztóvédelmi-jogi tanácsadások,
ismeretterjesztés, stb./ mellet, a jövőt illető határozat tervezete is!
(Remélem sikerült áttanulmányozni, ezért ennek ismertetésével, nem kívánok
időt tölteni!)

Csak megjegyezni kívánom, hogy ebben az évben legnagyobb rendezvényünk, a
Nemzedékek Találkozójának, megszervezésére, Sátoraljaújhely város
Önkormányzata biztosít lehetőséget.
Tisztelt Küldöttgyűlés!
Az Érdekvédelmi Szövetségünk elmúlt évi tevékenységéről, Elnökségünk
nevében, ennyiben kívántam beszámolni.
Írásban már korábban kiosztottuk azokat a terveinket, tervezett
rendezvényeinket, a versmondóra és a dalos versenyekre szóló nevezési lapokat
is, melyeket döntéseink alapján, (figyelembe véve pénzügyi lehetőségeinket) ez
évben kívánunk megvalósítani. Egyébként valamennyi felhívás és nevezési lap
is, honlapunkról (a meghívó fejlécében szerepel) letölthető. Kérem, hogy
segítségetekkel minél több nyugdíjas szerezzen tudomást szándékainkról, és
vegyen részt rendezvényeinken!
Tagszervezeteink fogadókész/segítő hozzáállásával
megoldhatóak!
Eddigi tapasztalataink bizonyítják, megéri a fáradozást!

a

vállalt

feladatok

Ehhez a munkához kérek a Tisztelt Közgyűlés valamennyi résztvevőjétől,
segítőkész támogatást!
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Elnökség Beszámolóját vitassa meg, és
megvitatás után fogadja el!
Miskolc, 2016. március 30-án megtartott Elnökségi ülésén, a beszámolót
megvitatta és a javaslatokkal kiegészítve a Megyei Szövetség, 2016. március 31i Küldöttgyűlése elé terjeszti.

Teszárovics Miklós
NYÉSZ. Elnök
s. k.

