
                           Emlékeztető. Készült a 2019.március 12-i kibővített elnökségi ülésen: 

 

1./ Március 19-i ünnepség a Belvárosi Színházban: a budapesti szervezet 35 db. jegyet kapott, ebből 8 

db-ot vissza kell adniuk a résztvevőknek a program után (könyvelési indokkal) A 9 és a 10. sorban 

ülünk majd. Találkozás 9óra 30 perctől a színház előterében. 

2./ Következő kibővített elnökségi ülés április 10-én 10 órakor a Tüzér utcában. Ezen alkalomból 

meghívtuk Szántó Iván urat, aki a MET Life Biztosító munkatársa, és a Keresünk Szövetkezeten 

keresztüli munkalehetőséget fogja ismertetni, valamint a biztosító szolgáltatásait. 

3./ Április 11. Költészet Napja: 

a XIII. kerületből jönnek segítők  3 fő(Sinka Kati) .Ők jöjjenek 9 órára! 

A rendezvény a II.emeleti  Opál  teremben lesz, a lifttől jobbra. Előterében történik a regisztrálás: 

9óra 15-től 9 óra 45-ig. 

7 klubból összesen 26 vers fog elhangzani. 

A mai nappal a jelentkezés lezárva! Határozat hoztunk. 

 

A program szervezője Renfer István minden klubba a klubvezetőnek, és minden résztvevőnek kiküldi 

a forgatókönyvet. 

Emléklap:  Renfer István küldi a névsort Zara Katinak, aki elkészíti az emléklapokat majd Cs. Klári 

kinyomtatja azokat. 

Az emléklapok kiosztása után csoportkép készül, majd koszorúzás lesz József Attila szobránál. 

Ruhatár a teremben lesz.  

Szeretnénk, ha a legjobb versmondó május 8-án a budapesti 30 éves évforduló ünnepségén szavalna. 

Minél több nézőt várunk a klubokból! 

4./ Május 8. Szövetségünk fennállásának 30. évfordulója a József Attila Művelődési Központban lesz. 

10 óra 30 perctől 13.30 percig tervezzük. 

Két levelet fogalmaztunk és küldünk ki. Az egyik az alapító klubok és vezetőik részére, a másik a 

patronáló szervezetek meghívottjai adatainak , valamint a várható létszámra  vonatkozik. 

A válaszok visszaküldési határideje III.31.! 

A XIII. kerületből 6 fő segítőt kérünk. 

Műsorközlőnek felkértük Balázs Piroskát. 



Rendezők: Medveczki Aranka, Renfer István, Koppány Cecilia, Csohány Gábor, Tóth Jánosné Kata, 

Csizmás Klári 

Támogatók meghívása elnökasszonyunk aláírásával megy ki. A klubvezetők a javasolt személyeket 

indokolják meg! 

Hivatásos fotós kell. Kérjük Koppány Cilit, hogy segítsen felkérni a XIII. kerületi fotóst. 

Kérjük a rendező csoportot, hogy a forgatókönyvet április 11.-én a versmondó nap program után a 

JAK munkatársaival egyeztesse. 

5./ Kirándulások:   Túraverseny: Június 13. figyelem, itt változás történt!!!!!! 

                                  Tízpróba:   június      20. 

                                  Úszóverseny: július 4  

1 napos  utak: Nagykörű 57 fő jelentkezett, a létszám betelt. 

                       Selmecbánya   : betelt 

                       Zalaegerszeg   még van hely 

Több napos kirándulások: Horvátország október.16-19. Még lehet jelentkezni 

       (Advent)        Zakopáne-Krakkó  dec.12-14    új szervezés 

6./ Könyv Klub március 26. kedd 16 óra Krisztina krt.87 A könyv címe: Jane Teller: Semmi 

                                                                                                      Adam Brandt: B.terv 

7./ Hilscher Idős Műhely március 27. 17 óra Demensek nappali ellátása címmel 

     Előadók  Somorjai Ildikó  szociálpolitikus,  

Mátics Katalin XI.kerületi  jó gyakorlatok  

 Kovács Judit III.kerületi jó gyakorlatok  

     Meghívót küldünk. 

8./ Budapest másképp (séta) március 21. 14 óra találkozás: Vörösmarty tér és Váci utca sarok     

9./ NYUBUSZ konferencia  március 21. délelőtt a Normafa Idősek Otthonában. 

 

A Rózsa Nyugdíjas klub versünnepet tart, melyre minden érdeklődőt meghív: április 1-én.       

 

Készítette: Csizmás Klári             

 



 


