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Nyugdíjasok „Életet az éveknek” Területi Egyesülete 
 

Emlékeztető a 2017. szeptember 13-ai klubvezetői értekezletről 

 

 

 

1./Meghívott vendégünk: Dobrotka Béla az „Esések Iskolája” megalkotója 

Ismertette az „Esések Iskolájának” tevékenységét és ajánlotta a kluboknak egy 

bemutató előadás keretében. 

Elérhetősége: 06-30-687-4347 

E-mail címe: dobrotkabela@gmail.com 

 

2./Koppány Cecilia beszámolt az MSZP által szervezett civiltalálkozóról. Ennek 

témája a Nyugdíjas Szövetkezetek megalakítása volt. Bejelentették, hogy a 

NYUBUSZ már megalapította a Nyugdíjas Szövetkezetet és a az „Életet az 

éveknek” Területi Egyesülete is szívesen megalapítaná két témakörben: 

Egyik a szociális gondozás, a másik pedig a nyugdíjas pedagógusok 

foglalkoztatása szövetkezetben. 

A klubvezetők részéről érdeklődés volt érzékelhető. 

 

3./ Beszámoló a csillebérci találkozóról, Horváthné Margó és Borsné Ildikó 

részéről. 

Elmondták, hogy-8 párt részéről vett részt vezető személyiség. Ismertették 

pártjuk álláspontját a nyugdíjasokkal kapcsolatos jövőbeli elképzeléseikről. 

Talyigás Katalin bejelentette, hogy hasonló témájú találkozót a NYOK is 

szervezni fog 2018-ban. 

 

4./ Foki Lili jóga-és tai chi oktató bemutatta tevékenységét, beszámolt arról, 

hogy a tai chi elsősorban az időskorúak egészségének megőrzését célozza meg. 

Felajánlja, hogy szíves tart bemutató órákat a klubokban, ennek időtartama: fél 

óra. Maga a foglalkozás: heti egy alkalommal ajánlott, minimum 10 fő kell hozzá. 

Egy órának a költsége: 1.500 Ft/fő. 

Szükséges eszközök, sportruha és sportcipő a résztvevőknek. 

Várja a klubok jelentkezését. Elérhetősége: 06-30/999-7321 

E-mail címe: lilifoki12@gmail.com 

Jelenleg a Szeinior Akadémián, a Villányi úton folyik ilyen tanfolyam, ehhez is 

lehet csatlakozni. 

 

5./ Harmadik Kor Egyeteme: első előadás időpontja: 2017. szeptember 27. 14 

óra, Bp. VII. ker., Kazinczy út 27-29. szám alatti Aulában. 

A szemináriumok időpontjáról, témájáról később történik megállapodás. 
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6./ ELTE PPK Idős Műhelye  konferenciát szervez  október 28-án. 

Téma: Időskor és az egészség. 

A helyszín az előzőekben látható. A konferencia 10 és 16 óra között kerül 

lebonyolításra. Az erre szóló meghívót külön küldünk. 

 

7./ Budapest Másképp séta a budapesti Brodway szeptember 18-án 11 órakor 

találkozunk a Nagymező utcában a Teréz templom előtt. 

A budapesti sétákon való részvételért külön dicséretet kapott Renfer István 

klubja és a Rózsa Klub, külön köszönet  Tóthné Katának a fényképekért. 

 

A novemberi elnökségi ülésre javasolja elnök asszony, hogy hívjuk meg azokat, 

akik eddig részt vettek a sétákon és beszélgessünk velük a tapasztalataikról. 

 

 

8./ Sport. Október 5. Gyalogló Világ Nap, melyre a jelentkezési határidő: 

szeptember 20. 

Nevezési lap a honlapunkon található. Távolság: 2-6 km.  

Beküldendő: csoportos és séta közbeni fénykép, írásos jegyzőkönyv.  

Beküldési cím: vilaggyaloglonap@gmail.com 

 

9./ Egészségnap a Bp. XXII. Kerületben kerül megrendezésre a Richter 

Gyógyszergyárral közösen, 2017. október 16-án, 10 órától. 

Cím: Bp. XXII. Ker., Szelmann Ház, Nagytétényi 306. 

A program keretében előadásokra és szűrővizsgálatokra kerül sor. Az előadások 

programja a honlapunkon megtalálható. 

A szűrővizsgálatokhoz előzetes regisztráció szükséges. 

 

10./ Bakonybél szeptember 1- és november 15 között kedvezményes lehetőség 

nyílik bakonybéli kirándulás önálló szervezésére. A felhívás a honlapunkon 

megtalálható. 

 

11./ Idősek Világnapja az Országos Szövetség szervezésében szeptember 28-án 

10.30 órától a Vigadóban kerül sor. A budapesti szervezet 14 személlyel vehet 

részt.  

 

12./ Gyulai Mozgásfesztivál, mely november 9-10-11 én kerül megrendezésre, 

még néhány jelentkezést elfogadunk. info@nyugszov.hu email címen. 
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13./ Ingyenes szemészeti szűrővizsgálatra lehet jelentkezni. 20/375-7874-es 

telefonszámon. 

A vizsgálatokat a klubokban tartják a szakemberek. Az igényelt szemüveget a 

helyszínre is szállítják. 

 

14./ Adventi séta, előreláthatólag 2017. december 16-tól kerül megrendezésre. 

A felhívást a vidéki klubok között tesszük közzé, de szeretnénk, ha néhány 

budapesti klubból is csatlakoznának, mert igy alakul a klubok között a párbeszéd. 

 

15./ Hajdúszoboszló, Barátsághotel, októberre 3 időpont van meghirdetve, 

október 1-2, 6-7 15-16, melyre a megyei elnököket két nap/1 éjszakára 

ingyenesen látja vendégül a hotel, promóciós célzattal. Minden további nap, 9.000 

Ft/nap/fő teljes ellátással. 

A klubvezetők ugyanezen összegért vehetnek részt. 

 

16./ Rózsa Nyugdíjasklub bejelenti a klub 30 éves, ünnepség szeptember 29., 

melyre  meghívnak 2 elnökségi tagot. 

 

 

Hozzászólások:  

 

Taurus Nyugdíjasklub bejelentette, hogy október 14-én Erdőkertesen 6 km 

sétát szerveznek nagyszülők és unokák részvételével. 

 

November 7-én idén is megrendezésre kerül a Szociális Munka Napja a József 

Attila Művelődési Központban. Ennek keretében az idősek helyzete kiemelt téma 

lesz , jeles szakemberek részvételével. 

 

December 8-9. Nyugdíjas Expo, melyre a jegyek 900 Ft-os áron igényelhetők, 

azonban Simon Gyulánétól elővételben 700 Ft-ért lehet venni.  

Elérhetősége: 06-30-655-4015 

 

December 14-én koncert lesz a Vigadóban, mely rendezvényre már most lehet 

jelentkezni az Országos Klubszövetségnél. 

 

December 19-én Kínai művészek részvételével ingyenes koncert lesz a 

Zeneakadémián. 

 

Az Országos Szövetség bejelentette, hogy 2018-ra határidőnaplót készít, 

melynek előreláthatólag 1000-1200 Ft-os ára lesz. 
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A Hajléktalan óvodával a következő év programjainak megbeszélése a napokban 

történik. 

Hospice önkéntes szervezés a közeljövőben várható. 

 
 


