
 

Budapesti Őszi Tervek 
 Hosszú forró nyár van mögöttünk. Sokaknak nagyszerű 

élményekkel teli a nyár belföldön és külföldön, de sajnos többen 

súlyos betegségekkel vették fel a harcot: nekik gyógyulást 

kívánunk. 

Ugyanakkor már készülünk a második félévre, mely rendkívül sok 

feladatot tartalmaz a budapesti klubjaink számára. 

 

Senior Eséstan Szeptember 14.-én,  

Senior Eséstan címen indul az Esések Iskolája, Dobrotka Béla 

vezetésével, 80 részvevővel, 10 alkalommal, péntekenként 9 órától 

12 óráig. 

A tanfolyam elvégzéséről „Tanúsítványt” adunk ki, Ők 2 évig ennek 

alapján képezhetnek az idősek klubjaiban.  

Korlátozott számban még elfogadunk jelentkezőket 

bp.eletetazeveknek@gmail.com címen.  

 

ELTE Harmadik Kor 

Egyeteme 

Örömmel tölt el, hogy ebben az évben is indul az ELTE Harmadik 

Kor Egyeteme két hetenként előadásokkal szerdai napokon 14 

órától az ELTE PPK épületében a Kazinczy utca 23-ban, az 

aulában.  

Rövid tájékoztató az előadókról és az előadásokról. 

Szept.19.  Dr.Bárdos György előadásának címe: Mindennapi 

placebóink.  

Okt.3.  Dr.Szabó Lajos egyetemi tanár „Az áthajlás kora” címmel 

tartja meg előadását, az idősödés folyamatáról. 

Okt.17.  Barátné Dr.Hajdu Ágnes előadásának címe: A 

könyvtárosok szerepe a változó társadalmi környezetben. 

Nov.14.  Ma az egyik legkiválóbb pszichológus Európában 

Dr.Bányai Éva, kiváló előadása címe: Hipnózis-tévhit és valóság. 

Nov.28.  Ördögh Csilla előadásának címe: Meseterápia. 

Dec.12.  egyeztetés alatt 

Még a Harmadik Kor Egyetemére is lehet jelentkezni a 

bp.eletetazeveknek@gmail.com e-mail címen. 

 

Szemináriumok Idén a szemináriumokat a klubokban folytatjuk, „Ép testben ép 

lélek” címmel, illetve folytatjuk a Családtörténeti szemináriumot is. 

A tervek szerint a szemináriumok októberben kezdődnek. 
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Érdekvédelemi 

munkánk 

Érdekvédelemi munkánkat a NyOK keretén belül végezzük. 

Témája a nyugdíjasok helyzete, nyugdíjemelés, az indexálás, a 

nyugdíjkorrekció lehetősége. 

 

HilscherEgyesület  

és 

Europe Assistance 

 

A Hilscher Egyesülettel, valamint a Europe Assistance legnagyobb 

európai segélyszervezettel - is együttműködünk a továbbiakban is. 

 

Beteglátogató 

program 

Szeretnénk több alkalommal is az otthon beteget gondozó 

családok támogatásáról tárgyalni. 

Az Országos Szövetség kezdeményezésére beteglátogató 

programot indítunk: októberben.  

 

Szociális Munka 

Napja 

A Szociális Munka Napja alkalmából november 8-án a József 

Attila Művelődési Központban, mint minden évben tanácskozást 

szervezünk és meghallgatunk külföldön dolgozó magyar 

származású szociális munkásokat, akik az ottani tapasztalataikról 

tartanak előadást, többek között az idősek ellátásáról is. 

 

Taurus Nyugdíjas 

Klub 40 éves 

Az egyik legjobb klubunk a Taurus Nyugdíjas Klub 40 éves lesz 

idén. November 16-án tartjuk az ünneplését. 

 

Budapest Másképp 

séták 

Folytatjuk a népszerű Budapest Másképp sétákat, megismerjük a 

rendkívül érdekes Kós Károly építtette Wekerle telepet, másik 

érdekes sétánk a CET-től a MÜPÁ-ig tart, a megújuló 

Ferencvárosról tanulhatunk, és ellátogatunk a Margitszigetre, 

felelevenítjük irodalmi és művészeti ismereteinket, illetve 

megismerjük a felújított épületeket. 

 

Országos 

rendezvények 

Az országos rendezvényekre számos klub és klubtag jelentkezett, 

Sopronba, Egerbe, Gyulára készülnek, részt vesznek budapesti 

programokon. 

 

 

 

Azért szeretem ezt a munkát, mert megtartó ereje van a közösségnek, 

tiszteletreméltó önkétes munkát végeznek a klubvezetőink és az elnökség tagjai.  

Köszönet érte. 

2018. augusztus 30.      Talyigás Katalin, elnök 


