
                                                                 Emlékeztető 

készült a 2018. január 17-i elnökségi és klubvezetői ülésről 

 

Elnök asszonyunk mindenkinek Boldog, Békés Új Esztendőt kívánt. 

1./ Tájékoztatást adott a Nyugdíjas Parlament második ülésének időpontjáról és egyeztettük a 

küldöttek névsorát. A Nyugdíjas Parlament január 25-én 10 órától lesz az Országházban, de 9 órára 

ott kell lenni a küldötteknek, mert szigorú ellenőrzés mellett lehet csak bemenni. Kell a személyi 

igazolvány és a lakcímkártya. Bejárat a XVII-es kapunál. 

Küldöttek: Bányász Józsefné, Borbély Zsuzsanna, Csizmás Attiláné, Csohány Gábor, Katona 

Lászlóné, Magyar Éva, Medveczki Aranka, Mészáros Imréné, Sinka Attiláné,Talyigás Katalin, Tóth 

Jánosné. 

2./ Harmadik Kor Egyeteme: február 21-én 14 órakor kezdődik az idei félévi előadássorozat. Az 

egyetem részéről a segítőnk Berényi Ildikó lesz, aki óraadó tanár az ELTE-n. A szemináriumokról 

később kapunk tájékoztatást. Az előadások kéthetenként, szerdai napokon lesznek az ELTE 

Kazinczy utcai épületében, 14 órától. Szervezetünket Medveczki Aranka és Horváthné Margó 

képviseli. 

3./ Kirándulások: Bakonybél-Veszprém- Celldömölk- Csorna-Lébény 

A kirándulás időpontja: április 19-től 22-ig. Megtekintjük a veszprémi Állatkertet, Celldömölkön 

lehetőség lesz egy fürdőbe is elmenni. A költség  előreláthatólag teljes ellátással, szállással, 

belépőkkel és az autóbusz költséggel együtt: 38-40.000,- Ft lesz. 

Szeptember 15. utánra is tervezünk még egy kirándulást, ami szervezés alatt van. 

Útvonal: Pécs-Orfű-Abaliget, 5/4 napos autóbusszal, teljes ellátással.  

Tervezett költség 45-48.000 Ft. 

 

4./ Sport: Tízpróbaverseny országos döntője, június 21-én (csütörtökön) 10 órától kerül 

megrendezésre a XVII. kerületi Bakancsos utcai sportpályán. Ezúttal a nagyszülőknek és az 

unokáknak szervezzük. 

5./Közgyűlést tartunk május végén. 

6./Pályázatok:  

 Esések Iskolája program (szervezés alatt) 

 Szülők Háza Alapítvánnyal közösen állami gondozott gyerekek részére nagyikkal közös 

programok szervezése. 

 Mentor Nagyi program a hajléktalan szülők óvodájának segítése. Az  Egyesület részéről 

felelős: Magyar Éva 

(Ez utóbbi két program egymással összevonható, illetve közösen szervezhető) 

7./ Kaptunk egy meghívót az új belépő, Irka Kör klubtól I. 25-én versmondó napra. Akit érdekel, 

menjen el az I. kerület, Bem rkp. 6. Kezdés: 10 óra 30 perckor. 



8./Tájékoztató a „Keresünk” nevű Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet megalakulásáról. Ennek 

keretében a bírósági cégbejegyzést követően munkákat vállalnánk pedagógusokkal, 

múzeumokban, és idősek otthoni gondozásában, ápolásában. 

9./ Versmondónapot szervezünk 2018-ban is, lehetőleg április 11-én, a tavalyihoz hasonlóan. A 

feladatokat meghatároztunk és a felelősöket megjelöltük. 

10./ Tagdíjfizetés: 

Kérjük a klubokat, hogy legkésőbb február 28-ig fizessék be az idei tagdíjakat, melyek az alábbiak 

szerint változtak: 

Az egyéni tagok tagdíja 2018-ban: 2.500Ft 

31-60 főig              3.900 Ft +2.000 Ft =  5.900 Ft 

61-100 főig             6.100 Ft +2.000 Ft =  8.100 Ft 

100 fő fölött          7.900 Ft +2.000 Ft = 9.900 Ft 

Arra kérjük a klubokat, hogy a „Hírlevél” árát, amely 1 db esetén: 2.000 Ft/év, a tagdíjjal együtt 

fizessék be hozzánk. Az összeget mi fogjuk átutalni az Országos Szövetségnek. 

A befizetést megtehetitek  

 átutalással az alábbi számlaszámra: 11713005-20617907,  

 vagy személyesen a Bp. XIII. Tüzér utca 56-58-ban, szerdai napokon 10 és 13 óra között, vagy 

kérhettek csekket, és azt kiküldjük postán részetekre.  

 

Ismétlem: a befizetési határidő: 2018. február 28. 

Aki számlát kér, azt közöljétek, mert arra is van lehetőségünk. 

 

A következő klubvezetői és elnökségi ülés időpontja: február 14. szerda 14 óra, helyszíne: 

XIII.Tüzér u. 56-58. 

 

Bp. 2018.január 18. 

Készítette: Csizmás Klári 

 

 

 

 


