
                                                                                 E m l é k e z t e t ő 

készült a kibővített elnökségi ülésen 2019.IV.10-én.  

1./ Április 11-én versmondó nap a József Attila Művelődési Központban. 

      32 jelentkező van 

        6 segítő jön a XIII.kerületből 9 órára 

              2 fő regisztrál, 9,15 és 9,45 között az előcsarnokban 

      A szavalók részére vízről, és a szoborhoz koszorúról gondoskodik Csizmásné 

     Emléklapokat Renfer István viszi a helyszínre 

     A versmondók a vers szövegét és a szemüvegüket hozzák magukkal! 

    A végén készül egy csoportkép az emléklapokkal a kézben, utána koszorúzás József Attila 

szobránál, ahol szintén készül csoportkép. 

    Ezeket a képeket feltesszük egyesületünk honlapjára. 

    Azok akik most kimaradtak (mert későn jelentkeztek) azok az Országos szervezet Láng Művelődési 

Házban szervezett versmondó napon vehetnek részt. ( 8 fő a RAM-ból) 

   Egy versmondót kiválasztunk, akit arra kérünk hogy május 8-án is mondjon el egy verset. 

2./ 30 éves évforduló 2019.május 8. József Attila Művelődési Központban 

      - meghívók kiküldve 

    - oklevelek és emléklapok elkészültek 

   - 6-7 fő kap plakettet  

  -külső támogatóink oklevelet kapnak 

  - alapító klubok emléklapot kapnak (7 db.) 

  -az Idősekért okleveleket a klubokban adják át a klubvezetők 

  -kiváló munkáért oklevelek átadása 

  -műsor: gyerekkórus, jeltánc, szavalat, kerekesszékesek 

Nagyon fontos, hogy a klubokból minél többen jöjjenek el a rendezvényre!!!!!!!!!!! 

A XIII.kerületi Polgármesteri Hivatalból  felkértünk egy úságírót, az eseményről tudósítson, valamint 

fotósról is gondoskodni kell. 

3./ Április 16-án Hilscher Idős Műhely az ELTE-n. Téma az Alzheimer Café-k működésének bemutatása 

4./ Április 18-án Budapesti séta. Találkozás a Gellért téren a kútnál 14 órakor. 



5./Április 30. Könyv Klub az I.ker.Krisztina krt 87-ben (Könyvtár) 16 órakor. 

    Megbeszéljük Kuncz Aladár Fekete Kolostor c.könyvét, és filmvetítés is lesz. 

   A következő könyv: Závada Pál: Egy piaci nap című könyve. 

6./ Május 22 Közgyűlés 10 órakor a Tüzér utcában. (56-58) 

     - pénzügyi beszámoló 

   -beszámoló a 2018 évi munkáról 

  -idei munkaterv 

levezető elnök: Lővei György ügyvéd 

7./ Kirándulások és sport napok:  április 16-án kirándulás Nagykörü-re. Indulás a Planetáriumtól 

(Népliget) reggel 7 órakor. 

     Június 13. Túraverseny 

   június 20.  Tízpróba a XVII.ker. Bakancsos úti sportpályán 

   július 4.   Úszóverseny a XVII. kerületi uszodában. 

8./ A Met Life Biztosító szakemberei tájékoztatást adtak arról, hogy milyen biztosítási lehetőségek 

vannak náluk, valamint milyen munkavállalási lehetőségeket ajánlanak klubtagjainknak. 

Felajánlották, hogy szívesen kimennek a klubokba (egyeztetett időpontokban) és mindezeket 

részletesen  elmondják az érdeklődőknek is. 

Bp.2019.IV.13.    Készítette: Csizmás Klári 

 

   


