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Tartalmas, mozgalmas és eredményes félévet zártunk!
2013. július 17.
MSZP Békéscsabai Nyugdíjas Tagozata

2013. évi munkaprogramjának idıarányos telesítését értékelte az MSZP Békéscsabai
Nyugdíjas Tagozata.
A tagozat az ez évi programjában meghatározta:
• kiemelt politikai feladatunk a 2014. évi választásokra való felkészülés folyamatában
való mozgósítás és aktív részvétel!
• helyi, megyei és országos pártrendezvényeken való részvételre mozgósítás és
részvétel,
• a pártprogramok vitájában való részvétel (fórumok)
• az utcai kitelepüléseken való közremőködés
A tagozat júniusban megtartott ülésén azt elemeztük, hogy tudtuk-e az I. félévben
teljesíteni a vállalásokat. Az MSZP országos nagygyőlésére, az Orosházán megtartott
megyei nagygyőlésre, és fáklyás elvonulásra és a Békéscsabán megtartott megyei szintő – a
trafik mutyi elleni – tüntetésre tagozatunk önállóan szervezett résztvevıket és ezeken a
rendezvényeken nagy létszámban vettünk részt!
Felmértük, hogy tagjaink és támogatóink közül hányan és milyen jellegő feladatot
vállalnak a kampányban. A helyi kitelepüléseken és az aláírások győjtésében rendszeresen
részt veszünk, állandó partnerek vagyunk.
A mi kis stábunk is részt vett, és a további feladat-végzéshez sok és jó segítséget kaptunk a
Miskolcon megtartott MSZP aktivista felkészítın.
Tisztes helytállás volt az I. félév!
Most a pihenés rövid idıszaka van, erıt győjtünk a további kampányfeladatok sikeres
megvalósításához.
Békéscsaba, 2013. július 17.
Mihalik Éva
a tagozat elnöke
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Életképek 2013. I. félévébıl

2013. február 5. Gyula
A Fidesz frakció Gyulán tartott tanácskozást februárban. A nyugdíjasok egy csoportja a
demonstráción.
Letölthetı kép: http://bit.ly/13LwzzX

2013. február 14. Tagozati ülés
A február 14-i tagozati ülésen megtekintettük a vak ifj. Ádász Istvánról, a tagozat
támogató tagjának életérıl készült filmet.
Letölthetı kép: http://bit.ly/132WTGt
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2013. április 30. Fáklyás felvonulás Orosházán
Április 30-án Orosházán az agrárszocialista megmozdulás évfordulóján megtartott megyei
szocialista nagygyőlés utáni fáklyás felvonulásról készült a kép.
Letölthetı kép: http://bit.ly/13Vl5B6

2013. június 28. Miskolc
A június 28-i miskolci aktivista felkészítın részt vett tagozatunk „kampánystábja” is.
Letölthetı kép: http://bit.ly/18rFH1Z

3

