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A Nemzeti Védelmi Szolgálat
Nyugdíjasok Egyesülete
2019. évi
tevékenységéről
Az NVSZ Nyugdíjasok Egyesülete tag létszáma 2019. január 01-én 50 fő volt;
- 1 fő tagsága megszűntetését kérte;
- 2 fő tag, valamint 1fő pártoló tag felvételre került.
Az NVSZ Nyugdíjasok Egyesülete taglétszáma 2019. december 13-án
 51 fő, rendes tag, valamint
 4 fő pártoló tag.
Éves programok:

2019. február 20.




2018. évi vezetőségi, pénzügyi beszámoló elfogadása;
NVSZ NYE tisztújítás;
2019. évi programterv összeállítása, elfogadása.

2019. április 15.
Az NVSZ felújítás után átadott XI. épületének megtekintése, melynek keretében egy előadás
során tájékoztatást kaptak az NVSZ jelenlegi felépítéséről, munkájáról, az elért
eredményekről. Az előadó dr. Simon Gábor r. ezredes úr, valamint dr. Váradi István r.
alezredes úr volt.

2019. április 20.
Részt vettek a Rendőrség Napja központi rendezvényén a Városligetben az NVSZ sátorban,
ahol 100 db, NVSZ Nyugdíjasok Egyesülete logóval ellátott héliumos lufit osztottak szét a
kilátogató gyerekek között.
2019. május 01.
Segítőként a légpuska lövészetnél, valamint főzőcsapattal részt vettek a BM központi
Majálisán a ROKK Rendőrségi Szabadidő és Sportcentrumban.
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2019. május 09.
Segítőként részt vettek az OBB és a Nemzedékek Biztonságáért közhasznú alapítvány által
szervezett Közlekedési Kultúra Napja alkalmából megrendezett - Preventív Expo – „Az
ifjúság balesetmentes közlekedésre való neveléséről, bűnmegelőzésről, a drog használatának
veszélyeiről” című programon.

2019. május 29.
Az év első kirándulásának keretében Pannonhalma és környéke került megtekintésre, mely
programon hozzátartozók is részt vettek. A buszt a KR térítésmentesen biztosította.

2019. június 01.
A BM központi rendezvényén a ROKK RSZSC-n, a Gyermeknapi programon segítőként is
részt vettek az Egyesület tagjai. Emellett néhányan nagyszülői szerepben, unokákkal
látogattak ki a Vágóhíd utcába.

2019. szeptember 19.
Megrendezésre került az Egyesület által a már hagyományosnak tekinthető „IV. Fakezűek
Tornája” elnevezésű verseny, melyen több számban mérték össze a tudásukat a résztvevők.
Volt főző verseny, légpuska lövészet, sakk, valamint asztalitenisz.
Meghívottként részt vettek még az ORFK Repülőtéri Rendőr Igazgatóság aktív és nyugdíjas
csapata, a BV OP NYE, a Pest MRFK NYE, a NAV NYE nyugdíjasai, valamint az IPA és
az NVSZ hivatásos állományának tagjai is. A programon kb. 50 fő volt jelen. A rendezvény
keretében megemlékeztek az első félév kerek születésnaposairól is, és az NVSZ NYE
vezetősége köszöntötte őket Police karórával, illetve emléklappal, valamint ajándékcsomag
tárgyjutalomban részesített több tagot aktív munkájuk elismeréséül.

2019. október 5.
Segítőként és versenyzőként is részt vettek a „Generációk találkozója” sportversenyein
(légpuska lövészet, asztalitenisz, tenisz, főzőverseny) a Vándorserlegért folyó küzdelemben.

2019. október 2.
Az év második kirándulásán a kecskeméti Mercedes gyárlátogatás, illetve a kecskeméti
repülőtér MH Légi jármű javítóüzem bejárása volt a fő program, melyet Kecskemét
gyönyörű központjának bejárása zárt. Hozzátartozók, valamint aktív állományú NVSZ
dolgozók egyaránt részt vettek a kiránduláson. A buszt a KR térítésmentesen biztosította.
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2019. december 05.
Főigazgató Úr meghívására az NVSZ nyugdíjasai karácsonyi, évzáró találkozóra voltak
hivatalosak. Nem csak az NYE tagjai, hanem minden - 2011-től, az NVSZ-től nyugdíjba
vonult - volt munkatárs telefonos megkeresés útján meghívást kapott a rendezvényre,
melyen egy közös ebéd elfogyasztása után Lauda Zoltán r. ezredes úr az RSZVSZ mb.
igazgatója rövid bemutatkozást tartott a jelenlévőknek.
A programon az NVSZ NYE vezetősége a második félév kerek születésnaposait köszöntötte
Police karórával, illetve emléklappal, valamint ajándékcsomag tárgyjutalomban részesített
több tagot aktív munkájuk elismeréséül. Távozáskor minden résztvevő karácsonyi csomagot
kapott, melyet az NVSZ biztosított számukra.

A rendezvényeken való részvétel
A rendezvényeken a tagság igen nagy kedvel és aktivitással vesz részt. Ki lehet emelni a
kirándulásokat, ahol sajnos nem is tudott mindenki részt venni, mivel fix létszámú csoportok
jelentkezését fogadták a kecskeméti Mercedes-Benz gyárban, illetve Pannonhalmán a szállás
létszám volt maximálva.
Az NYE saját rendezvényein, melyek Budapesten kerültek megrendezésre a részvételi arány
15-25 fő között, míg a kirándulásokon 35-40 fő volt.
A központi, BM rendezvényeken sokkal kevesebben vettek részt 5-15 fő, ők is főleg
segítőként.
Általában az évzáró rendezvénynek van a legnagyobb sikere, itt vannak a legtöbben,
kiegészülve a nem egyesületi tagságú nyugdíjas kollégákkal.

