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MSZP Békés Megyei Nyugdíjas Tagozata

Az MSZP Békés Megyei Nyugdíjas Tagozatának elnöksége 2015. január 28-án megvitatta és
elfogadta el a megyei szervezet éves programját, amelynek fıbb célkitőzései:
•

A 2014. évi választások vereségeibıl és tapasztalataiból okulva a párt alapvetı
feladata az építkezés, aktíváinak, támogatói körének kialakítása, és mozgalmi
tevékenységének erısítése. Ebben a nagy erıt igénylı feladat-sorozat
megvalósításában - a párt nyílt politikai szervezeteként – aktívan részt veszünk és
közremőködünk.

•

A mi korosztályunkat is érintı, átgondolatlan törvénykezések, rendeletek gyakori
változása a sorozatos kedvezıtlen hatások befolyásolják a mi korosztályunk
élethelyzetét is. A párt parlamenti frakciója kell, hogy felvesse a problémákat, és
jelezze a törvénykezés hibáit.
Konkrét tapasztalataink és gondjaink jelzésével segíteni tudjuk az MSZP frakció
probléma-felvetı és javaslattevı tevékenységét.
Folyamatos feladatunk:
- a nyugdíjasokat érintı témák megyei szintő jelzése a tagozat országos
elnökségének és a párt frakciójának,
- a régió-szintő tapasztalatok és problémák jelzése a megyei közgyőlés MSZP
képviselıinek.

•

Aktuális témákban rendszeres konzultáció a NYOSZ megyei elnökével és a MSZOSZ
Nyugdíjas Koordinációs Bizottságának megyei elnökével.

•

A nyugdíjas tagozatok tevékenységének megyei szintő koordinálása. Kapcsolat és
egyeztetés a megye választókerületeinek vezetıivel.
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Az MSZP békéscsabai szervezetének elnöksége rendhagyó akcióval hívta fel a figyelmet az
országban, és a térségünkben is tapasztalható szegénységre: a Szent István téren több
alkalommal sok sálat helyeztek el, amellyel a rászorulók számára kívánják elviselhetıbbé
tenni a hideg napokat.
„Magyarország lakosságának 1/3-a él a létminimum alatt. Sokan vannak, akiknek gondot
okoz a téli hidegnek ellenálló ruhák megvásárlása.”
Az akció aktív „kivitelezıi” voltak a nyugdíjas tagozat tagjai is. 17 tagunk vett részt a
munkában: kötöttük, szabtuk, illetve címkéztük a sálakat és közremőködtünk a sálak
kihelyezésében is. Örülünk, hogy részesei lehettünk a pártszervezet humánus célú
programjának!

Békéscsaba, 2015. február 19.
Mihalik Éva
nyugdíjas tagozat elnöke
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