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Szövetségünk feladatát az alapszabályában meghatározott célkitűzések, éves munkaterve és 
költségvetése alapján végzete. A küldöttközgyűlés által jóváhagyott, munkatervben rögzített vállalásait, 
teljesítette.  
 
A Szövetség életében a 2014. év, jelentős volt, hiszen ebben az évben ünnepeltük fennállásunk 25. 
évfordulóját, melynek tiszteletére több, önálló programot is szerveztünk. Nem volt az év során 
olyan országos, megyei vagy helyi rendezvény, ahol ne esett volna szó a jelentős, jubileumi eseményről. 
A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége 1989. március 29-én alakult 139 
klub részvételével. A 25. évben már 1154 klub, egyesület ünnepelt mozgalmunk keretei között.  
 

Kiemelt Országos 25 éves jubileumi eseményei voltak: 
 
1/ Az „Életet az éveknek” Hírlevélben 3 fordulós vetélkedőt hirdettünk meg „Ki Tud Többet az Életet 
az éveknek Klubszövetségről”  címmel, melyre közel 200 megfejtés érkezett. Mivel nagyon sok helyes 
megfejtés érkezett, a helyes megfejtők között sorsolás döntötte el, ki legyen az első három nyertes. 
 
2/ Az „Életet az éveknek” Hírlevélben cikksorozatot jelentettünk meg „25 évesek lettünk” címmel, 
ahol életünk egy-egy fontos területén összegeztük tapasztalatainkat. Cikk jelent meg például, az idősek 
képzéséről, oktatásáról, az érdekérvényesítésről, a sportos és kulturális tevékenységünkről. 
 
3/ Székesfehérváron a 25 éves Klubszövetség életéből Fotókiállítást szerveztünk a Fejér Megyei 
Szövetségünk szervezésében. A kiállításra a megyei szervezetek, klubok fotókat, különböző relikviákat 
küldhettek az elmúlt 25 évet bemutatva. A kiállításra 2014. május 8-án került sor Székesfehérváron, a 
Civil Központban. A rangos eseményt, többek között, Székesfehérvár polgármestere nyitotta meg.  
 
4/ 2014. szeptember 4-én Knoll István Emlékülést szerveztünk Budapesten a József Attila Művelődési 
Házban Budapesti Szervezetünk támogatásával. Az Emlékülésen Knoll István alapító elnökre 
emlékeztünk egy 35 perces filmösszeállítással, majd 30 fő részére, munkájuk elismeréseként, 
Díszoklevél került átadásra, a megyei elnökségek javaslata alapján. A rendezvényt Szövetségünk 
hagyományőrző csoportjainak műsora zárta. A Jubiláló Szövetséget a vendéglátó Budapest XIII. 
kerületének önkormányzata egy hatalmas tortával ajándékozta meg. 
 
5/ 2014. április 27-28-29-én negyedik alkalommal rendeztük meg Balatonfüreden a Nyugdíjas Amatőr 
Művészeti Együttesek és Szólisták „Életet az éveknek” Fesztiválját. A fesztiválon 140 művészeti 
csoport és szólista mutatta be műsorát, ezzel köszöntve a 25 éves Szövetséget.  
 
6/ Hagyományőrző Együttesek és Szólisták IV. Országos Találkozóját szerveztük meg a jubileumi év 
alkalmából Budapesten 2014. szeptember 17-18-án. A Találkozóra 43 együttes és szólista hozta el 
műsorát, közel 700 fő részvételével. A fellépők a múlt hagyományaiból merítve sokszínűségükkel, szép 
dalokkal és táncokkal ünnepeltek. Műsoraikban felelevenedtek a lakodalmi, a szüreti, hagyományok, a 
különböző népszokásokhoz kapcsolódó játékok, dalok és táncok. A hagyományokhoz illő népviseleti 
ruhák csodálatos kavalkádja volt jelen.  
 
7/ Budapesten, a Rákoskeresztúri Sporttelepen 2014. szeptember 18-án került sor a Nyugdíjasok 
Jubileumi Tízpróba Versenyére, melyre az országból több mint 100 fő jelentkezett. A rendezvényen 
minden sportot, a játékot kedvelő idős egyéni- és csapatversenyben mérhette össze tudását. Volt 
pingponglabda egyensúlyozás, pattogtatás, kosárra dobás kosárlabdával, 7 m-es kapura dobás 
kézilabdával, 5 m-es kapura rúgás mini kapuba, 11 m-es rúgás nagypályás kapuba, röplabdadobás, 
teniszlabda adogatás, petang, darc célba dobás.  
 
8/ A jubileumi év egyik kiemelkedő programja volt a Zeneakadémián október 20-án megrendezett 
ünnepség, ahol 840 meghívott idős klubtagunk megismerhette a gyönyörűen felújított Zeneakadémia 
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történetét. Az Országos Szövetség elnöksége 10 fő részére, kiemelkedő munkájuk elismeréseként, 
Díszoklevél kitüntetést adományozott. A rendezvényen, Szalóki Ági és zenekara, Karády dalokkal 
köszöntötte a résztvevőket. 
 
9/ 2014. november 6-8-án, Egerben rendeztük meg az Amatőr M űvészeti Együttesek és Szólisták 
„Életet az éveknek” Fesztiválját több mint 300 résztvevővel. 55 csoport és szólista mutatta be műsorát. 
A jó hangulatot fokozta az esti zenés-táncos ismerkedési est, és a Szépasszony Völgyében elfogyasztott 
híres, egri borok kóstolása. Ez a rendezvény zárta a kiemelt országos jubileumi programok sorát.  
 
Szinte valamennyi megyei elnökségünk, nagyon sok klubunk, a Szövetség 25 éves jubileuma 
alkalmából, ünnepi rendezvényt szervezett, ahol az alapító tagokat, klubokat oklevéllel, műsorral és sok 
más meglepetéssel köszöntötték. A jubileumi rendezvényeken mindenhol megemlékeztünk azokról a 
barátokról, klubtagokról, akiknek sokat köszönhet mozgalmunk, de akiktől, sajnos, az elmúlt évek során 
elbúcsúztunk. Köszönjük valamennyi megyei elnökségünknek, klubunknak, hogy energiát és anyagi 
forrásaikat nem kímélve a jubileumi ünnepségeket méltó módon megszervezték.  
 
Az ünnepi év előkészületeit, a megvalósult programokat, a számos új kezdeményezést, a nehéz 
gazdasági feltételek között, folyamatosan egyensúlyozva valósítottuk meg. Külön elismerésre méltó 
eredmény, hogy szűkös anyagi feltételek között tudtunk jó minőségű rendezvényeket szervezni.   
 
A működést az egyre szűkülő anyagi források kedvezőtlenül befolyásolták, egyre nagyobb energiát 
kellett fordítani arra, hogy a Szövetség tevékenységének finanszírozhatóságát, működőképességét 
fenntartsuk. Körültekintő intézkedések, vezetőségünk és tagságunk felelős magatartása tette lehetővé 
megszokott tevékenységeink folytatását, s újak elindítását. 
 
Egyre több helyi és megyei szervezetünk küszködik a napi működésüket veszélyeztető anyagi 
problémákkal, melyet önkéntes tisztségviselőink áldozatos munkája, energiája már nem tud minden 
esetben ellensúlyozni. Az elmúlt évben csökkent a támogatók száma, szinte alig tudhatunk magunk 
mögött sikeres pályázatot.  

I.  
Meghatározó tevékenységeink 

 
a/ Kulturális és művészeti tevékenység, programok 
 
Szövetségünk életének egyik kiemelkedő, meghatározó területe, a kulturális, művészeti tevékenység. 
A kulturális tevékenységnek közösség formáló ereje van, és igazi éltetője a klubmozgalomnak. A 
nyugdíjas évek adta több szabadidő lehetőséget ad az időseknek arra, hogy olyan tevékenységeket 
végezzenek, amelyekre aktív dolgozó korukban nem jutott idejük. Az idősek szívesen írnak és 
mondanak verset, mesét, prózát; szívesen táncolnak, énekelnek; vagy kabaréjelenetekben, 
színdarabokban szerepelnek; zenélnek; vagy éppen népi- iparművészeti tárgyakat készítenek 
/fafaragások, festmények, hímzések, csipkék, stb./. Teszik ezt szólistaként (egyénileg), vagy együttesek 
tagjaként.  
 
Az idős tagjaink a régmúlt ismerői, ápolják a hagyományokat, igyekeznek a fiataloknak a 
népszokásokat, népi rigmusokat, népviseletet stb. átadni, hogy az ne merüljön feledésbe. A fiatalok, az 
unokák szívesen tanulnak a nagyszülőktől, ezért is van, hogy művészeti együtteseinkben az óvodások és 
nagyobb, iskoláskorú gyerekek is részt vesznek.  
 
Az idősek sokat gyakorolnak, igyekeznek műsorukat tökéletesíteni, színesíteni, és mindig újat is 
tanulnak. Országos Szövetségünk Művészeti Bizottsága ezt a fajta tevékenységet támogatja. Azért is 
szervezünk különféle rendezvényeket, találkozókat, vetélkedőket, fesztiválokat, hogy az időseknek 
legyen lehetőségük bemutatni tudásukat. A fesztiválok tapasztalatszerzést is jelentenek a 
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megmérettetésen kívül, hiszen új kapcsolatokra tesznek szert, új stílusokat, programokat ismernek meg, 
melyet később saját munkájukban fel tudnak használni. 
 
2014-ben szervezett országos művészeti, kulturális programok: 
 
1/ Népdal- és Nótakedvelők V. Országos Találkozóján 2014. május 15-én 11 megyéből érkeztek a 
dalos ajkú nyugdíjasok, közel 55 énekes mutatkozott be. Szép népdalok, nóták hangzottak el. Sok jó 
hangú, tisztán éneklő időst halhattunk, akiket a közönség vastapssal jutalmazott. A résztvevőknek a zsűri 
díszoklevelet és emléklapot adott munkájuk elismeréseként.  
 
2/ 2014. június 2-5-én került sor az évente megrendezésre kerülő Népművészeti és Kézműves Alkotók 
Országos Kiállítására Budapesten a Láng Művelődési Házban. A kiállításra tárgyalkotó amatőr idős 
tagjainkat hívtuk meg. Bemutatásra kerültek népművészeti hímzések, csipkék, fafaragások, kerámiák, 
festmények, szobrok, babák, kezdve a kukoricaháncstól a népművészeti ruhába felöltöztetett babákig 
stb.  
 
3/ Vers- Próza- és Mesemondók XIV. Országos Baráti Találkozóját rendeztük meg 2014. november 
13-án, Budapesten, a Láng Művelődési Központban. A találkozóra 13 megyéből és Budapestről 
érkezetek versmondóink, közel 60 fő, hogy 5-6 percben elmondhassák legkedvesebb költőjük versét. 
Meglepetést okozott, hogy nagy klasszikusaink verseit (Petőfi, Ady, József Attila) kevesen választották. 
Többen Reményik Sándor, Várnai Zseni, Dsida Jenő, Radnóti Miklós, Heltai Jenő, Váci Mihály, 
Endrődi Sándor verseit tolmácsolták.     
 
4/ 2014. évben - továbbképző jelleggel - működött az Előadóművészeteket Kedvelők Országos Baráti 
Körének énekes szólisták szekciója. Az összejöveteleken az amatőr művészeket szakértők segítették, 
pl.: a műsor-összeállításban, a színpadi mozgás, a mikrofonhasználat, a művészi előadásmód, a beleélés 
technikájának elsajátításában stb.  

 
b/ Üdülés, sport és szabadidős tevékenység 
 
Szövetségünk megalakulása óta ugyancsak feladatának tekinti az idősek, nyugdíjasok kedvezményes 
üdültetését. Ennek megfelelően májustól szeptember végéig 3-4 és 5-7 napos turnusokban, szervezett 
formában üdülési lehetőséget biztosítunk tagjaink és hozzátartozóik részére Berekfürdőn, 
Hajdúszoboszlón, Cserkeszőlön Bükfürdőn, Zalakaroson, Gyulán, Visegrádon, Kiskunhalason, 
Nagyatádon, Hajdúszoboszlón, Balatonfüreden. A sokfajta kínálatból minden érdeklődő megtalálhatta a 
maga ízlésének, igényének és pénztárcájának megfelelő üdülési lehetőséget. Tagjaink egy része a május 
és szeptemberi időszakon kívül is igényli üdülésük megszervezését. Többen vállalkoznak a téli és a kora 
tavaszi időszakban is üdülésre. Szervező munkánk során gondot fordítunk arra, hogy az idősbarát 
szállodákkal, szálláshelyekkel alakítsunk ki kapcsolatot. Partnereink elmondása szerint sokat tanulnak 
tőlünk szolgáltatásaik megszervezése során. Közös érdekünk, hogy idős tagjaink a koruknak és 
egészségi állapotuknak megfelelő üdülési szolgáltatásban részesüljenek. 
 
2014-ben az általunk szervezett vendégéjszakák száma ugyanakkor csökkent, mely csak részben 
vezethető vissza arra, hogy az idősek anyagi lehetőségei szűkültek. A klubok maguk is szerveznek 
tagjaiknak üdülést, mely esetekben nem minden alkalommal sikerül érvényesíteni az idősbarát 
szempontokat. Ez érthető, hiszen egy-egy ilyen szervezés 25-40 főt érint, legfeljebb 120-200 
vendégéjszakát biztosít a szolgáltatónak. Szövetségünk azonban kipróbált partnerekkel dolgozik, az 
együttműködés feltételeit közösen alakítjuk. Ez a partnereknek is érdekükben áll, hiszen egyrészt sokat 
tanulnak a visszajelzéseinkből, másrészt – és ez fontos gazdasági szempont – évente mintegy 25 ezer 
vendégéjszakát kötünk le.  
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2014. évben szervezett országos sportvetélkedők:  
 
A 2014. évben bővült a sportlehetőségek köre, növekedett a különböző sporttevékenységekben való 
részvétel.  
 
1/ Nyugdíjasklubok Országos Kártyaversenye – Budapest, 2014. április 24.  
A verseny römi, ulti egyéni és csapat kategóriában került megrendezésre. A verseny alapjául a Magyar 
Kártyakönyv tizennégy lapos römi és rablóulti leírásai szolgáltak. A versenyt 4-5 fordulós, un. svájci 
rendszerben bonyolítottuk le. 
 
2/ Nyugdíjasklubok Országos Teljesítmény Túrája – Nyúl község, 2014. június 12.  
A Túrán 5-5 fős csapatok vettek részt, 70 év alatti és 70 év feletti kategóriában teljesíthető szintidővel. A 
célba érkezéskor a csapatok 25 kérdésből álló totószelvényt töltöttek ki.  
 
3/ Nyugdíjasklubok Úszóversenye - Budapest, 2014. július 10. Rákoskeresztúri uszoda 
A Versenyen hölgyek és férfiak indultak különböző kategóriákban, volt gyors-, mell-, hátúszás 70 év 
alattiak és felettiek részére.  
 
4/ Nyugdíjasklubok Országos Egyéni és Csapat Tekebajnoksága – Budapest, 2014. szeptember 25. 
BKV Előre Pálya 
A bajnokságra érkezett versenyzők női egyéni, női csapat, valamint férfi egyéni és férfi csapat 
kategóriákban mérték össze tudásukat. A bajnokságon a Magyar Tekeszövetség vonatkozó szabályai 
voltak érvényben.  
 
5/ Nyugdíjasklubok Országos Csapat és Egyéni Sakkbajnoksága - Budapest, 2014. október 9.  
A bajnokságnak a Magyar Sakkszövetség biztosított helyet. A csapatverseny körmérkőzés, az egyéni 
verseny 5 fordulós svájci rendszer formájában került megrendezésre. A játékidő 2x15 perc volt sakkóra 
használata mellett, a RAPID versenyszabályok szerint. A csapatbajnokság és az egyéni versenyek I-III. 
helyezettjei érem- és oklevéldíjazásban részesültek.  
 
6/ Országos Snapszer Bajnokság – Budapest, 2014. október 16.  
Ezt a versenyt országos szinten először szerveztük meg, mely a jelentkezők számán is megmutatkozott. 
Reméljük, hogy a többi sportos versenyhez hasonlóan ez a bajnokság is egyre népszerűbbé válik 
tagjaink körében.  
 
7/ A 2014 decemberében, a Testnevelési Egyetem által kezdeményezett, az Egyetem épületében 
megrendezett, Senior életmódváltó rendezvény partnerei voltunk.  
 
Hasznosnak és követendő példaértékűnek tartjuk a több megyében is megrendezett játékos, sportos 
vetélkedőket. Érdemes kiemelni, hogy ezek többségének szervezésében, lebonyolításában jelentős 
szerepet vállaltak az iskolai testnevelő tanárok és ifjú sportolók is.  

 
II.  
 

Működésünk további fontos területei  
 
a/ Szervezeti élet 
 
Szövetségünk szervezeti életének megerősítését nem ok nélkül tartjuk legfontosabb feladataink 
egyikének. Az országos elnökség több ülésén is elemezte a szervezeti élet minőségét; a jó példák és a 
rossz gyakorlatok okait, hátterét; tárgyalta teendőit a szervezeti élet megerősítése érdekében.   
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2014. év folyamán igyekeztünk hangsúlyt fektetni mind az országos elnökség, mind a megyei 
elnökségek munkájának erősítésére. Országos elnökségük Somogy, Komárom-Esztergom, Békés megye 
elnökségével közös tanácskozást tartott annak érdekében, hogy az országos elnökség és a megyei 
elnökségek között az együttműködés még szorosabbá válhasson. A jövőben ezt a módszert folytatni 
fogjuk. Sajnálatos módon Komárom-Esztergom megyében a megyei elnök betegsége miatt a megyei 
egyesület nem működik, egyelőre úgy tűnik, hogy az országos elnökség a megye megerősítésére tett 
kísérlete nem volt eredményes. Ez a jövő év egyik fontos feladata lesz.  
 
Az év folyamán a megyei szervezeteknél is kezdeményeztük a munkamódszer elemzést, s szükség 
szerinti annak megváltoztatását. Javasoltuk, hogy az egy-két személyes vezetést váltsa fel az elnökségi 
munka, a helyi sajátosságoknak megfelelően jöjjenek létre a bizottságok, a területfelelősi rendszer.  
 
Megyei szervezeteink jelentős, értékes munkát végeztek. Köszönet áldozatos munkájukért.  
 
Erőfeszítéseket tettünk, hogy munkánkba szakértő, elkötelezett személyek kerüljenek bevonásra, mind 
országos, mind megyei szinten. Ennek a kihívásnak inkább kisebb sikerrel tudtunk megfelelni.  
 
Az év folyamán küldöttközgyűlésünk a megváltozott jogszabályi környezetnek eleget téve alapszabály 
módosítást hajtott végre, illetve megválasztotta a közhasznúságunk megtartásához szükséges új 7 tagú 
elnökséget és 5 tagú ellenőrző bizottságot.  
 
Továbbra is nehézséget jelent, hogy az idősszervezetekben is generációváltás zajlik. Ez a folyamat nem 
egyszerű! Azok, akik ma 62-65 évesen nyugdíjba mennek, nem érzik idősnek magukat, s ezért nem is 
szeretnének idősszervezethez tartozni. Sokan inkább vállalnának olyan feladatot, amivel jövedelem-
kiegészítéshez jutnának, mint – ingyen – önkéntes munkát. Olyan generációról van szó, amelynek - nagy 
eséllyel - még 20-25 évre kell terveznie az életét. Rájuk talán kicsit később számíthatunk. Munkájukra, 
szaktudásukra azonban már ma nagyon nagy szükség lenne.  
Nekünk is több tudatos lépést kell tennünk, hogy megismerjük, mik lennének azok a motivációk, 
amelyek őket szervezetünkbe vonzanák.  
 
A 2014-es évben is rendszeresen megtartottuk a megyei elnököknek, elnökségi tagoknak szóló 
megbeszéléseket. Ezek a találkozók fontos fórumát jelentették egymás munkája megismerésének, az 
információk átadásának egy-egy tervezett programról, az időseket érintő helyi és országos 
intézkedésekről. Azok az elnökök, akik éltek a megyei elnököknek szóló tájékoztatás eme lehetőségével, 
remélhetőleg, segítséget kaptak munkájukhoz. Az Szövetség elnöksége is arról a megyéről tud többet, 
ahol az elnök és az elnökségek tagjai folyamatosan tájékoztatást adtak.  
 
Munkamódszereink, feladataink, programjaink, célkitűzéseink elemzése, egymás munkamódszerének, 
tapasztalatinak megismerése céljából 2014. június 10-12-én Nagyatádon a megyei elnökeinkkel, 
bizottságaink tagjaival háromnapos tanácskozást szerveztünk.  
 
b/ Főtámogatóink, együttműködő partnereink 
 
2014. évben Szövetségünk fontos támogatói, együttműködő partnerei voltak:  

• a Richter Gedeon Nyrt., 
• a Pannonhallás Centrumok, 
• a Béres „Teljes Életért” Alapítvány, 
• Önkonet Kft. 
• Nyugdíjasok Országos Képviselete 
• önkormányzatok 
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A Richter Gedeon Nyrt. jelenléte Szövetségünk egészségügyi tevékenységében kiemelten fontos 
szerepet játszik. A közösen megrendezett megyei „Egészségügyi napok” mindenhol sikerrel zajlottak. 
A szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőiről, a magas vérnyomással és a prosztata 
megbetegedéssel, a csontritkulás problémáival kapcsolatban tartottak ismeretterjesztő előadásokat több 
száz tagunk látogatta. Az Egészségügyi Napon az előadások mellett a résztvevők, gyógytornász 
segítségével, gyógytorna gyakorlatokat végezhettek, és a helyi nyugdíjasklub tagjai rövid szórakoztató 
műsorral kedveskedtek.  
 
2014. évben a Richter Gedeon Gyógyszergyárral közösen megrendezett „Egészségügyi felvilágosító 
vetélkedőn” Országos Szövetségünk klubjai igen jól szerepeltek.  
 
2014-ben a Pannon Halláscentrummal kapcsolatunk - a Halláscentrumkorábbitól eltérő üzleti 
koncepciója miatt – lezárásra került. 2014 decemberétől a Geers Hallókészülék Kft-vel vettük fel a 
kapcsolatot, hogy tagjaink részére továbbra is biztosítva legyenek az ingyenes hallásszűrő vizsgálatok, 
és felhívják figyelmüket arra, hogy hallásunk romlására is oda kell figyelnünk, mert a hallásromlás 
gyakran gátol bennünket az egymással, a külvilággal való kommunikációban. 
 
2014. évben a Béres Rt. "Teljes Életért" Alapítványával  tovább mélyült sok éves jó kapcsolatunk. 
Ismételten 5.000 üveg Béres Cseppet osztottunk szét rászoruló tagjaink között. 
 
Az Önkonet Kft-vel együttműködésünk során több egy, két-három napos kirándulási, üdülési 
lehetőséget szerveztünk tagjaink részére. Közösen megszerveztük az Angyalföldi Karácsonyi Vásárt a 
XIII. kerületi József Attila Művelődési Házban. Az Önkonet Kft. szakértő irányításával több helyszínen, 
Kecskeméten, Pécsen szerveztük meg a Harmadik Kor Egyetemét. Közös terveink szerint, a képzést, 
más megyékben is kezdeményezni fogjuk.  
A Harmadik Kor Egyeteme az idősek körében nagy siker, több megyei szervezetünk, pl.: Budapest, 
Fejér, Zala megyei is jól működteti ezt az idősek képzését szolgáló programot.  
 
A piaci szektor szereplőivel az együttműködés nemcsak anyagi támogatást jelent tevékenységünkhöz, 
hanem olyan szolgáltatásokat, termékeket ismerünk meg, melyek biztonságosabbá, szebbé tehetik 
tagjaink életét. Nem elhanyagolható, hogy ebben az együttműködésben kölcsönösen hozzájárulunk 
egymás szemléletének formálásához.  
 
Szövetségünk alapító tagja a Nyugdíjasok Országos Képviseletének. A Képviselet a 2014. évben is 
működtette az Idősek Akadémiáját, mely minden fontos, az időseket érintő kérdésről hiteles, jól 
felkészült szakembereket kérdezett meg. Az egyik legnépszerűbb rendezvényre a 2014. évi 
országgyűlési választások előtt került sor, amikor a NYOK a demokratikus pártok képviselőit kérdezte 
az időseket érintő programjáról. Egy-egy alkalommal 100-100 fő vett részt ezeken a fórumokon, köztük 
néhány megyei elnökünk, több klubvezetőnk és klubtagunk. A NYOK több esetben készített 
állásfoglalást, és szolidaritást vállalt a szociális területen dolgozók élet- és munkakörülményeinek 
javítása érdekében. Több száz tagunk írta alá a szolidaritást kifejező ívet. Sok más civil szervezethez 
hasonlóan, amelyek egy-egy társadalmi csoport érdekében végeznek értékes munkát, a nyugdíjasok 
észrevételeire sem volt nyitott a kormányzat.  
 
Klubjaink életében meghatározó a helyi, a városi, a megyei önkormányzatokkal való kapcsolat 
minősége. Klubjaink nagy része, megyei elnökségeink is az önkormányzatok, a megyei közgyűlések 
erkölcsi és anyagi támogatása mellett működik. Az önkormányzatok nagy része felismerte, hogy az 
idősek szervezetei, a nyugdíjasklubok az összefogás, az összetartás, az együtt-egymásért cselekvés 
csoportjai, kik készek a közért, a településért, egymásért cselekedni. Valljuk, hogy a klubmozgalom az 
önkormányzatok, a polgármesterek támogatása nélkül nem tud működni.  
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c/ Kommunikáció 
 
Szövetségünk 2001. évtől rendszeresen elkészíti, és tagszervezetei részre eljuttatja az „Életet az 
éveknek” Hírlevelet. A Hírlevél az egyik legfontosabb kapcsolattartó eszköz az országos elnökség és a 
nyugdíjasklubok között. Igazi értéknek és érdemnek tartjuk, hogy a nehéz anyagi körülmények ellenére 
is nemcsak megőriztük a Hírlevelet, hanem az egyre több információt ad tagjainknak. 
 
Célja, hogy a klubokat, klubtagokat ellássa információval a szövetségi élet eseményeiről, lehetőségeiről; 
a nyugdíjas társadalmat érintő változásokról. Ugyanakkor lehetővé teszi azt is, hogy a klubok hírt 
adjanak tevékenységükről, életük fontos eseményeiről. A Hírlevelet havi rendszerességgel 16 oldalon, 
színes borítóval, 3050 példányban tudtuk elkészíteni.  
Nehézséget jelentett a Hírlevél költségeinek a finanszírozása. A lapot tagjaink és a szponzorok anyagi 
támogatásával sikerült megjelentetni.   
 
A kommunikáció másik fontos eszköze a www.eletetazeveknek.hu honlap. Új információkkal való 
feltöltése folyamatos.  
 
Változatlanul nem lehetünk elégedettek médiakapcsolatainkkal. Bár ebben az évben egy-egy 
eseményhez kapcsolódva néhány műsorban, vagy helyi televíziókban, rádiókban sikerült hírt adni egy-
egy eseményről, az idősek helyzetéről, a bennünket foglalkoztató kérdésekről. Számtalan színvonalas 
programunkról esélyünk sem volt hírt adni, nem volt lehetőségük a legtöbb esetben a nyugdíjas 
társadalom széles rétegeihez eljuttatni információkat munkák eredményeiről; az idősek helyzetéről szóló 
véleményünkről, állásfoglalásainkról.  
 
 

Összefoglaló  
 
2014. évről szóló beszámolónk igyekezett minél teljesebb képet adni az elmúlt év szakmai munkájáról. 
Elnökségünk úgy gondolja, hogy a Szövetség hírnevét sikerült megőrizni, egy-egy területen 
erősíteni. Munkatervünkben vállalt feladataink döntő többségét teljesítettük. 
 
A 2015-ben számos tennivalónk lesz. Fontosnak tartjuk a régi, a jól bevált úton való haladást, s 
ugyanakkor a változó körülményekhez való alkalmazkodást. Várhatóan új országos és nemzetközi 
programokba kapcsolódhatunk be. Ehhez a jövőben is összefogásra, egymás segítésére lesz szükségünk.  
 
A továbbiakban is az együttműködés, az együttgondolkodás, a konstruktív, aktív munka erősítheti 
Szövetségünket. Ebben számítunk tagjaink közreműködésére.  
 
Budapest, 2015. május 20.  
 
 
      Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” 
           Országos Szövetsége Küldöttközgyűlése 
 


