A Pályázati Munkabizottság 2018. december 10-i ülésének összefoglalója és
javaslata az Elnökség felé

A Pályázati Munkabizottság a 2018. december 10-i ülésén a következőkben állapodott meg, illetve az alábbi
kiemelt programok megvalósítását javasolja az Elnökségnek:
1. A munkabizottság megismerve a honlap statisztikát és a klubok pályázati aktivitásának felmérését, arra a
következtetésre jutott, hogy – miután az érdeklődés csekély – megszünteti a honlapon a magánszemélyek
pályázati lehetőségeinek ismertetését és helyette a klubok számára fog lehetőségeket felvázolni, később
eldöntendő (negyedéves, vagy havi) rendszerességgel.
2. A munkabizottság az általános tájékoztatás felgyorsítására, újabb forma alkalmazására javasolja zárt
facebook csoport létrehozását, ahol az oda felvett tagok tudnak kommunikálni egymással. (Első körben a
csoport tagja lehet az elnökség valamennyi tagja, a felügyelő bizottság tagjai és a klubvezetők.)
3. A munkabizottság folytatja a Kárpátalja megismerését célzó kirándulás pályázatának előkészítését és a
2019-es helyzet ismeretében vagy elhalasztja, vagy megpályázza a lehetőséget.
4. A munkabizottság esetenként egy napos kirándulásokat fog javasolni a kluboknak, az elsőt esetleg farsang
tájékán.
5. A pályázati munkabizottság folytatja a Lónya és Vámosatya község hátrányos helyzetű gyerekei
táboroztatása lehetőségeinek felderítését. Először megvizsgálja a gyerekek kiskörei faházakban történő
táboroztatásának lehetőségét.
6. A munkabizottság elkezdte az előkészületeket a Pénzügyőr és Adózástörténeti Múzeum kiállítása egy
részének mobilizálására, elutaztatására a megyékbe, illetve az ehhez szükséges források felderítésére
megszerzésére. Ezzel párhuzamosan adatokat, ismereteket gyűjt saját kiállítási installációs eszközök
beszerzésére, bérlésére irányuló pályázat előkészítésére. Az eszközökkel pl. az élethosszig alkotva
kiállításra bővebb választék is beadható lenne.
7. A munkabizottság 2019-re az alábbi országos programok megszervezését javasolja az elnökségnek,
melyekről rövid időn belül tájékoztatná a klubokat, hogy terveik összeállításánál figyelembe tudják venni
e programokat:
a) május, vagy júniusban Szenior 10 próba, mely 5 témakörben szellemi, 5 sport fajtában fizikai
megmérettetést tartalmaz,
b) szeptember elején II. Nyárbúcsúztató Fesztivál és Főzőverseny,
c) október elején Idősek Napja a NAV NYOSZ szervezésében.
A programok rövid ismertetése:
Szenior 10 próba
8 fős csapatokkal, melyből 3 fő a szellemi ötpróbát teljesíti, 5 fő pedig az 5 féle sportversenyen indul
(pl.: célba dobás, petanque, lengőteke, asztalitenisz, futás).
Mindenklub egy csapatot indíthat. Nincs regionális elődöntő, csak országos megmérettetés.
A helyszín, az utaztatás, a résztvevők ellátása és az egyéb részletek még kidolgozás alatt állnak.
A rendezvény ötletadója, főszervezője és sikeres pályázat esetén projekt menedzsere: Veress László

II. Nyárbúcsúztató Fesztivál és Főzőverseny
A 2017-es rendezvény megismétlése. Nem lennének régiós elődöntők, az országos versenyen
tetszőleges számú csapat indulhat, egy klubból több is.
Minden csapatnak gondoskodnia kellene a kísérőik ellátásáról, valamint vállalniuk kellene pl. 10,
kóstolásra felajánlott adag előállításáról. Ezt pénzért lehetne megvásárolni. A kóstolás alapján esetleg
lehetne szavazni közönségdíjra is. Azok közül, akik a nyertesre szavaztak egy - két díjazottat sorsolás
útján ajándékban lehetne részesíteni.
A zsűrihez nem a csapatok, hanem futár vinné a csapat „versenyművét”.
A programok és egyéb feltételek még szervezés alatt, változtatás lehetséges.
A rendezvény főszervezői: Varga István és Nagy Gyula
Ezt a programot javasoljuk a NEA (illetve helyébe lépő elnevezés) szakmai pályázatára.
Idősek Világnapja
Hogy ne maradjon az Idősek világnapja a formaságok szintjén, gondoltunk egy merészet: az amúgy is
tevékeny, aktív és vállalkozó szellemű klubjaink és klubtagjaink elé újabb kihívást állítanánk. A 2019-es
Idősek világnapján tervezzük mi meghívni aktív NAV-os vezetőket és minden más érdeklődőt egy kis
kulturális műsorra, amit mi, nyugdíjasok produkálunk. Szeretnénk büszkék lenni korábbi
munkahelyünkre, és szeretnénk, ha ők is büszkék lennének ránk.
Ennek jegyében az alábbi felhívást tennénk közzé:
Légy több, és bátrabb!
Ha tudsz és szeretsz verset, prózát, mesét mondani, valamilyen hangszeren játszani, zenei kísérettel,
vagy a nélkül énekelni, néptáncot, vagy társas táncot táncolsz, bűvészkedsz, zsonglőrködsz, bábozol, van
egy rövidke magánszámod, vagy a fentieken túl egyéb olyan tudásod, képességed, ami közönség előtt
megállja a helyét, szeretettel várjuk jelentkezésedet a NAV NYOSZ számodra valamelyik elérhető
csatornáján!
Amennyiben a produkciódhoz szükség van közreműködőre, magaddal hozhatod unokádat, partneredet,
ismerősödet. Itt az ideje, hogy körül nézz, milyen produkcióval tudnál részese lenni ennek a nem
mindennapi eseménynek!
Mutassuk meg magunkat ismét! Ne simulj bele a nyugdíjasok csendes halmazába! Ne csak várd és
fogadd el egykori munkahelyünk, szűkebb pátriánk, közösségünk szép szavait vagy ajándékát, hanem
mutasd meg, mit tudsz! Légy több, és bátrabb, mint az átlag! Vegyél részt szövetségünk, klubjaink és
klubtagjaink jó hírnevének öregbítésében, hirdessük tetteinkkel, hogy van élet a nyugdíjazás után is!
A válogatott és szerkesztett kulturális műsor tervezett ideje 2019. október, Idősek világnapja.
A NAV NYOSZ várja jelentkezésedet, ötletedet, részvételedet!
A rendezvény ötletadója, főszervezője és sikeres pályázat esetén projekt menedzsere: Untener Erika
Budapest, 2018. december 10.
Horváth Attila adóági alelnök, a munkabizottság vezetője

FONTOS
A NAV NYOSZ Elnökségének 2018. december 19-i ülése idő
hiányában csak a javaslatok 7. pontjával foglakozott és az
ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEK MEGSZERVEZÉSÉT JÓVÁHAGYTA.
Javasoljuk a kluboknak, hogy a 2019-es programtervezésnél a
központi rendezvényeket is vegyék figyelembe, mint lehetőséget.
Változás a munkabizottságban:
Egy tag (Grácin Zsuzsanna) megköszönte a lehetőséget, egy jelentkező (Untener Erika) viszont jelezte, hogy
szívesen részt venne a munkában, ez alapján a jelenlegi névsor:
Bozányné Nemes Rita
Gregorné Abonyi Ilona
Horváth Attila
Mogyorós Jánosné
Tánczos Imre
Untener Erika
Varga István
Veress László

Akinek van ideje, kreativitása, kitartása, esetleg pályázatíró tapasztalata, várjuk
közénk!
Várjuk olyan közreműködők jelentkezését is, akik majd az országos rendezvények
szervezésében segítenek! Őket a témafelelősök (projekt menedzserek) fogják
kiválasztani, irányítani.

