Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet
2015 évi beszámolója
Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket. Köszönöm, hogy elfogadták
meghívásunkat és megtisztelték jelenlétükkel közgyűlésünket.
Köszöntöm minden kedves tagunkat, az elnökség, a felügyelő bizottság
tagjait és külön köszöntöm akik 2015 év folyamán közhasznú, önkéntes
munkát végeztek. Ez a tevékenység nagyon fontos, hogy megismerjék
szervezetünket, az önkormányzati, egészségügyi és társ civil szervezetek
nagy elismerését nyilvánították ki ezért a munkáért.
2015 évi feladatainkat 6 témakörben határoztuk meg. Elértük azt, hogy heti
programjaink szakmai színvonala fejlődött. A heti rendszerességgel ismétlődő
előadások magas színvonalúak voltak, tagjaink közérdekű ismeretek
birtokába jutottak.
Hagyományőrző-, nosztalgia-, színjátszó csoportjaink, valamint közösség
erősítő rendezvényeink, kirándulásaink jó hangulatban teltek el és
megelégedéssel szolgált.
Pályázatokat nyújtottunk be Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatához,
ahol 3 rendezvényünkre nyertünk támogatást. Országos pályázatot is
benyújtottunk az egységes pályázati rendszerbe, sajnálattal kell közölnünk,
hogy pályázatunkat nem volt eredményes.
Megvalósítottuk, hogy kapcsolataink az állami és önkormányzati, valamint
civil szervezetekkel tovább fejlődött.
A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlását szervezetünk részére sikerült
gyarapítani, de az eredménnyel nem vagyunk megelégedve. 2016 évben még
jobban meg kell szervezni a gyűjtéssel kapcsolatos munkát. A 2013 évi
Polgári törvénykönyv 5-ös törvény rendelkezéseinek megfelelően átdolgoztuk
Alapszabályunkat, azt a Törvényszéknek továbbítottuk. A törvényszéki
végzés alapján az elbírálás során észlelt hiánypótlásokat rendkívüli
közgyűlésen a tagság elé terjesztettük elfogadásra és ismét továbbítottuk az
Egri Törvényszékre.
Szervezetünk létszáma 2015 év december 31-én 285 fő volt. Tagságunk
létszáma nőtt és örömmel állapítom meg, hogy az átlagéletkor csökkent. Ez
köszönhető annak, hogy szervezetünknek, az itt zajló foglalkozásoknak a
lakosság között tered a jó híre.
46 társas foglalkozást tartottunk, az elnökség 14 esetben ülésezett. Voltak
szabadtéri foglalkozásaink (Felsőtárkány, Márai látogató központ).
Kirándulni voltunk Salgótarjánban, Jósvafőn, Rudabányán, Kecskeméten, és
Diósgyőrben.
Megtartottuk a nagyszülők-unokák találkozóját Szilvásváradon.
A hagyományunknak megfelelően köszöntöttük Nőnapon, Anyák-napján a
hölgytagjainkat. Megünnepeltük az Idősek Világnapját.
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húsvéti, Erzsébet-Katalin napi rendezvényeket tartottuk.
A hagyományőrző népdalkörünk ismert Egerben és térségünkben. Somfai
Tiborné vezetésével számtalan fellépésen vettek részt. 2015 évben Nívó díj
elismerő oklevélben részesültek a „Ködellik a Mátra” népdalos találkozón.
Színjátszó csoportunk Oravecz Mihály vezetésével és szép eredményeket
értek el.
Nosztalgia csoportunk Horváth Gábor vezetésével szervezetünknél tartott
zenés délutánokat, hagyományőrző zenei programokat és műsort adtak más
civil szervezeteknél.
A nyugdíjas torna dr. Gallovits László vezetésével minden héten csütörtökön
lett megtartva. Várjuk, illetve javasoljuk tagjainknak, hogy minél többen
látogassák, hogy meg tudják őrizni jó fizikai állapotukat és éljenek egészséges
életmódon.
Az önkéntes fogyasztóvédelmi egyesületnél szervezetünk részéről 7 fő
tevékenykedik akik a békéltető testület munkájában is részt vesznek.
Részt vettünk Eger ünnepén ahol önálló látogatói sátort rendeztünk be és az
oda látogató vendégeket pogácsával, kávéval kínáltuk és pogácsa recepteket
adtunk nekik. Eger ünnepének tiszteletére 12 csapat, 65 fő részvételével
„Eger a mi városunk” címmel szellemi vetélkedőt rendeztünk. Vándor kupát
alapítottunk. Ezen a szellemi vetélkedőn először népdalkörünk csapata
vehette át az első helyezésért járó díjat.
Minden közhasznú munkát nem tudunk felsorolni, de a kiemelkedők az
alábbiak voltak ahol tagjaink közreműködőként részt vettek: érsekkerti
gyermeknap, az ÉFOÉSz Mátyus tanyán rendezett gyermeknapja, a nyári
napközis tábor szuper nagyi szolgáltatása, folyamatos a kapcsolatunk az egri
kórház rendelőintézetével, a gyermekkönyvtár sarok ügyeletén 34 fő 64 napot
teljesített. A mozgássérültek rendelőintézeti mozgatását 8 fő 10 napon át
segítette. Eger város kérésére folyamatosan részt veszünk az „Eger a mi
városunk, nyitott szemmel Egerért” mozgalomban. Az almári kolostorrom
környezetének rendbetételénél is részt vettek tagjaink.
2015 évben célunk volt, hogy szervezetünk székhelyét a Bartakovics Béla
Közösségi Házba helyezzük át. Ez megvalósult. Szervezetünk itt végzi
tevékenységét és itt van az internet kapcsolatunk is. Az elnökség önként
vállalt feladatának tekinti és végzi munkáját. Az együttműködés a vezetőség
tagjai között harmonikus. Ezúton is megköszönöm munkájukat külön-külön
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hogy a kijelölt feladatainkat magas színvonalon el tudtuk látni. Szervezetünk
felügyelő bizottsága az elmúlt év komplett ellenőrzését elvégezte, arról a
közgyűlésnek beszámolt. Tagságunk nevében megköszönöm munkájukat.
A hagyományőrző, nosztalgia, színjátszó és nyugdíjas testnevelő csoport
munkájáról a vezetők beszámolnak, tagságunk nevében nekik is
megköszönöm munkájukat.
Feladatainkat 2016 évben a kijelölt programok határozzák meg. A sikeres
lebonyolítás érdekében az elnökség, az elnök és minden csoport vezetője
mindent megtesz, remélem tagjainkra is számíthatunk és aktívan
bekapcsolódnak az önkéntes munkába. Kérem tagjainkat, hogy az
alapszabályban meghatározottak szerint a tagdíjat március 31-ig fizessék be.
A szervezetünkhöz jelentkező új tagoknak belépési kérelmet kell benyújtani,
felvételükről a vezetőség dönt.
A szervezetünk nevében köszönetemet fejezem ki Eger Megyei Jogú város
vezetőinek, a Megyei Kormányhivatal egészségügyi főosztályának, a megyei
kórháznak és a rendelőintézetének, az egri járási hivatalnak, a
nyugdíjfolyósító osztálynak, az Erdőgazdaságnak, az Egri Kulturális és
Művészeti Központnak, valamint a civil szervezeteknek, hogy vállalták
programjainkhoz az előadások megtartását, tagjaink színvonalas
tájékoztatását.
Köszönöm, hogy meghallgattak. Kérem Önöket, hogy továbbra is támogassák
az elnökség és az én munkámat. Várjuk javaslataikat, hogy a Szervezet
munkáját 2016 évben még színvonalasabban tudjuk végrehajtani.

Tisztelettel.
Kósa László sk. Elnők

