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TÁJÉKOZTATÓ
A VDSZ elnöksége részére.

A nyugdíjas tagozat 2010-évi tevékenységéről.

Januárban múlt egy éve, hogy a tagozat elkezdte munkáját. Olyan nagy volt az
érdeklődés, hogy a létszám 28 főre szaporodott. A folyamatos megjelenés 18-22 fő. Az
első megbeszélésünket a feladatok megbeszélésével, elosztásával kezdtük. A 2010-es
évet az információ jelentős javítására szántuk. Három kiemelt feladatot határoztunk
meg:

1. Kapcsos könyv összeállítása és megjelentetése.

 Az ötlettől a megvalósulásig alig 10 hónap telt el.

 A kiemelkedő munkát Dr. Harsányi József végezte ő szerkesztette, írta.

 A többi közreműködő munkáját is dicséret illeti.

 Erre a munkára az tenné fel a koronát, ha az Internetre is felkerülne.

 Nagy az érdeklődés -főleg külső-

2. Még az év elején elhatároztuk, hogy a Vegyipari Dolgozóban egy állandó
oldalon megjelenünk.

 Így indult Szép kor címmel. Mondanom sem kell, hogy ennek fenntartásában
nagy szerepe van Németh Erzsikének. Természetesen tovább kell keresni
mindazokat, akik csendben és szerényen teszik a dolgukat, Van sok
közreadni való csak fel kell kutatni. Ezen felül a korosztályt érintő dolgokról
is szólni kívánunk.

3. Még egy fontos terület az Interneten való megjelenés.

 Úgy gondoljuk, hogy minden hírértékű anyagot fel kell tenni a VDSZ
honlapjára. Ezen a téren látunk egy kis elmaradást, de az új megjelenéssel ez
is fog javulni. Egyre többen használják és kezelik ezt az eszközt, a tagozat
10 tagja hozzáféréssel rendelkezik.

4. A múlt év folyamán hét alkalommal tartottunk megbeszélést, vagy vettünk részt
a VDSZ rendezvényein. Ezek:

 Galambos Márton emléktúra,

 Továbbképzés Balatonszemesen

Főbb témák: - Idősügyi Nemzeti Stratégia

- Nyugdíjrendszer vagy az időskor anyagi biztonsága.

- Internetkezelés.

- Áttekintettük és továbbra is érvényben tartjuk a
Nemzedéki Szerződést, amelyet az Ifjúsági tagozattal

kötöttünk, amelyhez a többi tagozat is csatlakozott.

 Megalkottuk a Működési Szabályzatunkat.

 Találkoztunk a Vegyipari Dolgozó újságírójával.
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 Megválasztottuk a tagozat titkárát Baloghné Pataki Irénkét aki a
munkavégzésben folyamatosan nagy segítséget nyújt. Őt később az
elnökünk is megbízta ezzel a feladattal.

 Sajnos nem tudtuk megkoszorúzni a VDSZ emléktábláját, mert az épület
felújítása folyamatban van.

 Véleményeztük az EU zöld könyvét. A megfelelő és fenntartható,
biztonságos nyugdíjrendszer felé címmel. Ezt továbbítottuk az MSZOSZ
felé. Néhány cikkünk, tudósításunk jelent meg a Múló Évek nyugdíjas
lapban.

 Az egészségnapon főző csapattal vettünk részt.

 Október 1.-én megünnepeltük az Idősek Világnapját. Nagyon szép műsort
kaptunk az általános iskolásoktól. A rendezvényen részt vettek a VDSZ régi
vezetői: Gerő Rezsőné. Molnár Károly és Paszternák György. Jelen volt az
MSZOSZ Nyugdíjas Szövetség elnöke Dr. Czerván Mártonné. Ünnepi
köszöntőt Székely Tamás elnök mondott. Itt került kiosztásra a Kapcsos
könyv.

 Részt vettünk az általunk már három éve indított Nagyszülők-unokák őszi
sétáján, megjelent 73 fő. Itt teszek említést arról hogy az MSZOSZ
Nyugdíjas szövetség munkájában többen is részt veszünk. A
Választmányban: Bauer István, Reinfer István. Intéző Bizottságban: Bauer
István. Eü. és szoc bizottság: Reinfer István, Társadalom bizt. biz. Török
Györgyné, Közgazdasági biz. Kalmár Mihály. Sajnos az Autonom
Szakszervezeti Szövetségben nincs affinitás a nyugdíjas tagság
érdekvédelmének és érdekképviseletének megjelenítésére.

 Mindösszesen egy előadás volt a TB részéről.

 Tavaly év közepén más témával együtt jeleztem az ASZSZ elnökének, hogy
ha eddig csekély volt az igény most annál nagyobb szükség van az
összefogásra. De úgy látszik ahogyan az ÉT-ben nem állnak szóba az
érdekképviselettel úgy érvényes ez a szakszervezet berkein belül is.

 Ebben az évben tovább folytatjuk a megkezdett munkát. Fő hangsúlyt a
nyugdíjas szerveződések munkájára kívánjuk helyezni. A mi tapasztalatunk
sem tér el az aktívakétól: Csökken a létszám, nehéz a fiatalítás. Nem
megoldást de talán egy kis segítséget jelenthet az általunk javasolt
IRÁNYÍTÓ KÁRTYA bevezetése javaslat mellékelve.

 Fő célunk hogy a nyugdíjasok tevékenysége jobban integrálódjon az aktív
szakszervezeti tagság mindennapos harcába.

Budapest, 2011. február 14.

Bauer István
nyugdíjas tagozat vezető


