
Emlékeztető Nyugdíjasok Életet az Éveknek Területi Egyesülete 2018. december 5-i. 

kibővített elnökségi üléséről 

Beszámolók a 2018-ban végzett munkáról 

Klubvezetők 

beszámolója  

 

Katona Lászlóné Kőbányai Nyd.Klub 

Renfer István Taurusz Nyd.Klub 

Illés Jánosné RACUK (XVII. ker) 

Jelinek Mihály Mozgáskorlátozottak Nyd.Klubja 

Csohány Gábor Láng Nyd.Klub 

Tóth Jánosné Rózsa Nyd.Klub 

 

Talyigás Katalin 

összegezte az Egyesület 

éves tevékenységét  

 

 KönyvKlub (tematika a honlapunkon) minden hó utolsó keddjén 16 

órától az I. ker. Krisztina krt. 87-ben.  

Januári téma: Földes Jolán Halászó macska uccája c. könyve 

 Februári téma: Gárdos Péter Hét Mocskos Nap c. könyve 

 Budapesti séták: ebben az évben 6 alkalommal voltak. Januárban 

tervezzük egy vetélkedő szervezését a felkeresett helyszínek 

érdekességeiről. 

 NYOK értekezleteken rendszeresen részt vettünk,- témák a 

nyugdíjasok érdekképviseletének feladatai. 

 Nyugdíjas Parlament az évben részt vettünk a budapesti 

Parlamenten. Januárban újra megrendezésre kerül az Országos 

Parlament, a megyei szervezetek küldötteinek részvételével.  

A vezetők a megyei szervezetek anyagából 29 fontos kérdést 

állítottak össze, melyből ki kell válogatni a legfontosabb 3-4 kérdést, 

amit januárban felterjesztünk.  

Legfontosabb határozati javaslatok: a nyugdíjak emelése a bérek 

emelésétől jelentősen elmarad.  

o Szükséges lenne a vegyes indexálás visszaállítására. 

o Fontos lenne a reális inflációkövetés. 

o A nyugdíjasok elszegényedése ellen lépjünk fel. 

o A 75 év felettiek nyugdíjkorrekciójára van szükség, mert ha  

nem teszi meg a kormány, ez népesség tömegével 

elszegényedik. 

o Az egészségügyi ellátás javítása, az otthoni ápolás fejlesztése is 

szükséges 

 Folytatódik a Harmadik Kor Egyeteme előadássorozat, valamint két 

szeminárium működik: 

o Történeti szeminárium a RAM-ban 

o Családtörténeti szeminárium a Klub Kávézóban 

 Költészet Napja (ápr. 11. )  

Versmondó nap. A 2019 évit Krizsán Marikával egyeztetni kell.  

Renfer István (a szervező) elmondja, hogy Ő csak a budapesti 

rendezvény szervezését vállalja. 

 ELTE Hilscher Idős Műhely 



Medveczki Aranka 

beszámolója  

 

 Esések Iskolája: Dobrotka Béla több klubban tartott e témában 

előadást. A Fővárosi támogató pályázatot megnyertük és 

megszerveztük a képzést, két csoportban. Az egyikbe a 

szakemberek (gyógytornászok, tornatanárok, edzők stb.) járnak, a 

másikba érdeklődő klubvezetők, magánszemélyek. 

 Színházlátogatásokról egy összegzést adott (Simon Éva összesítője 

alapján): 

2018. évben összesen 1670 db jegyet adott el, ebből 1.515 db 

kedvezményes, 155 db teljes áru. 

 Richter Gyógyszergyár Egészség Napot szervezett a XI. kerületben a 

Fehrvári úti Művelődési Házban, melyen 160 fő vett részt. 

Memóriaszűrést végeztek, és 23 főnél találtak problémát. 

 SEE Medical szemészeti szűrést és szemüvegkészítést végzett 9 

klubunkban. 

 Két jól sikerült kirándulás szervezésére került sor nagy tömegek 

részvételével, Csohány Gáborral együttműködve Bakonybélbe és 

Nagyatádra. 

 A Harmadik Kor Egyetemének folytatása Horváthné Margóval 

együtt történt. 

 Országos sportrendezvények sorozatát szerveztük meg: 

Tízpróba, Túraverseny, Úszóverseny, Mozgásfesztivál Gyulán 

 

Külföldi üdülési 

tervekről Csohány 

Gábor beszámolója 

társszervezővel 

Medveczki Arankával  

 

 Megindult a 30 éve alapító klubok felkutatása, a jubileumi 

rendezvény megszervezéséhez.  

 A szervezetünk fennállásának 30. évfordulója méltó megünneplése. 

Ehhez meg kell hívni azt az 5 klubvezetőt, akik 30 éve alapító tagjai 

a Szövetségünknek. Ahol változás állt be a vezető személyében, ott 

a régi vezetőt/vezetőket is meghívjuk. 

 

Dr Nagy Magdolna 

jogász  segíti az 

egyesületi munkát  

 

felajánlotta, hogy a megváltozott jogszabályokból készít a klubok 

számára egy olyan kivonatot. Az idős klubok számára ez segítségül 

szolgál a szükséges dokumentumok elkészítésében. 

Csizmás Klári 

 

 Beteglátogató csoportot megszerveztük. A munkát megkezdtük és 

napjainkig 16 fő vesz részt benne, akik eddig összesen 23 látogatást 

tettek. 

 Beszámolt az egyesület pénzügyi helyzetéről. 

 

2019. évi tervezet  

 

 A Területi Egyesület elnöksége minden hónap második szerdáján 10 

és 12 óra között fogja tartani kibővített elnökségi ülését. 

 Harmadik Kor Egyeteme és a szemináriumok folytatódnak. 

 A Hilscher Egyesület keretében részt veszünk a Nemzeti Demencia 

Stratégia kidolgozásában, valamint tervezünk egy látogatást a XI. 

kerületi Alzheimer Café-ban. 



 Folytatjuk a Beteglátogató csoport tevékenységét. 

 Színházlátogatási programunkat fenntartjuk. 

 Megszervezzük a szervezetünk fennállásának 30 éves évfordulóját. 

 Sportrendezvények: Tízpróbaverseny: június 21-én (unokákkal) 

Túraverseny: június 28-án 

Úszóverseny: július 4-én 

 Kirándulások: Szombathely, Kőszeg, Sárvár, Velem Április 25-28. 

Felvidék  májusban, Horváthország  szeptemberben 3-4 napos 

 Külföldi utak: Albánia tavasszal és ősszel, Izrael, Ciprus, Korfu, 

Istambul 

 Elnökségi látogatás a Hagyományok Házában, ahol megtekintjük a 

kézműves foglalkozást 

 Költészet Napja, versmondó nap, április 11. 

 KönyvKlub: január 29. 16 óra, és február 26. 16 óra 

 Esések iskolája: folytatjuk a képzést, azonban teljesen külön kell 

választani a szakemberek csoportját. 

 

 

Budapest, 2018. december 6. 

 

 Csizmás Attiláné 


