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Emlékeztető a Nyugdíjasok Életet az Éveknek Területi Egyesületet kibővített 

elnökségi üléséről. 

2017. október 18. 

Erdős Judit  és Tarjáni Edit vendégelőadók a Hospice Ház munkatársai. 

Tájékoztatást adtak a Hospice Ház céljairól és működéséről, továbbá az önkéntesek 

felkészítéséről és segítő munkájuk ellátásának feltételeiről. 

A Házban összesen 10 beteg van, az ápoló személyzet nemcsak velük, hanem a 

családtagokkal is foglalkozik. Céljuk a méltó halál megvalósítása. 

Önkéntesnek bármilyen végzettségű ember jelentkezhet, akik közül előzetes 

beszélgetés alapján választják ki a szakemberek, hogy kiket  tartanak alkalmasnak 

ennek a nehéz és a lelket is nagyon igénybevevő, segítő munkának az ellátására.  

Vizsgálják a jelentkezők motvációját is. Egy-egy önkéntessel a tanfolyam elvégzése után 

szerződést kötnek, általában heti egyszer 4 órás elfoglaltságra. 

A munkavégzés helyszinei: Hospice Ház Bp.III.ker. Kenyeres u.18-22. 

                                                 Margit kórház aktív onkológiai osztály 

                                                Otthonápolás 

Munkatársaik: orvos, pszichiáter, pszichológus, teológus-lelkész. Ők tartják a képzést. 

Általában a délelőtti órákban előadások, a délutániban csoportfoglalkozások vannak. 

Önkéntes képzést évente kétszer indítanak októberben és márciusban, kb.20-25 fő 

részére. 

A képzés 40 órás, két egymást követő hétvégén (szombat, vasárnap) tart. Költsége 

20.000.-Ft/fő. 

A képzés főként a betegágy melletti szolgáltatásokra terjed ki. Fontos, hogy nem 

egészségügyi tipusú feladatokra, hanem laikusok által is elvégezhetőkre  oktatnak. 

Az önkéntes főleg lelki támaszt nyújt, esetleg az étkezésnél segíthet, sétáltatást 

végezhet, bevásárolhat a beteg kérésének megfelelően. Az önkéntes nemcsak a 

betegnek, hanem a családnak is segítségére lehet. 
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Mentor-Nagyi program: 

Elnök asszony megköszöni mindazoknak az önkénteseknek, az eddig végzett munkáját, 

akik résztvettek napjainkig ebben a programban. ( Bors Ildikó, Fischer Rozi, Horváthné 

Margó és munkatársaik) 

Vendégelőadó:           Lónyai Zsuzsanna, az óvoda vezetője. 

Elmondja, hogy jelenleg a nagycsoportba 16 gyerek jár. Az Ő életük olyan, hogy 

albérletben, sőt néha ágybérletben laknak a szülőkkel, akiknek nincs, vagy csak alkalmi 

munkájuk van.   

A hozzájuk járó gyermekek ingerszegény környezetben élnek, és a szülők otthon nem 

mesélnek, nem beszélgetnek velük eleget. (Sokszor a szülők analfabéták) 

A gyermekek 99 %-a cigány származású. Az óvoda szervezésében a kapott 

adományokból a családok ruhaneműt, főzési alapanyagot kapnak. A szülők saját maguk 

válogathatják ki, hogy mire van szükségük. 

A következő időszakban az alábbi feladatokhoz kérnek segítséget az önkénteseinktől: 

okt. 20. szüreti mulatság az óvodában. Ehhez gyümölcsöt, esetleg süteményt lehetne 

vinni. 

nov. 10.  Márton napi kézműves foglalkozás 

dec. 8.  Látogatás a Természettudományi Múzeumba (kísérés) 

2018-ban februárban farsang lesz, esetleg fánkot vihetnének az önkéntesek 

tavasszal sétát terveznek az Orczy kertbe, és májusban szintén valamilyen kinti 

programra kellene kísérni a gyerekeket. 

Budapest Másképp: 

Köszönjük a képeket Tóth Katának és Renfer Istvánnak. Lezajlott a 6 séta. November 

22-én 10 órától a XIII.ker. Tüzér u.56-58-ban Ki mit tud-ot szervezünk, melyen az 

előre kiadott kérdéseket használjuk fel úgy, hogy egy-egy képet kivetítünk és azt 

kérdezzük, hogy ki mit tud erről elmondani. 

A kérdések megtalálhatóak a  honlapon. A versenyre egyénileg lehet nevezni, és 

bármilyen segédeszköz használható lesz. 

Kérjük, hogy a nevezéseket legkésőbb november 7-ig küldjétek a 

bp.eletetazeveknek@gmail.com e-mail címre. 
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Szociális Munka Napja november 7-én a József Attila Művelődési Központban. 

Legfőbb témája az idősügy. Programja a https://www.szia.org/single-

post/2016/09/30/Szoci%C3%A1lis-Munka-Napja honlapon olvasható, és ott lehet 

regisztrálni is, ha valaki részt kíván venni.  

 

Október 25-én 14 órakor az ELTE Kazinczy utcai épületének aulájában lesz a következő 

Harmadik Kor Egyeteme előadása Ez az előadás  a Numerus Claustól a Holokauszt 

bekövetkezéséig öleli fel  a korszakot. 

Jó volna, ha minél többen vennétek részt ezen az érdekes kurzuson. 

 

2017. november 9-10-11-én lesz Gyulán a Mozgásfesztivál.  

A Bp-i szervezetünk jövő évben képzést kíván szervezni, az Esések Iskolájával közösen 

az idősek részére SeiorEsésTan, baleset megelőzés céljából,  Dobrotka Béla 

vezetésével, ahol a klubokból 1-2 főt képeznénk ki arra, hogyan kell ezt a témát 

megtanítani a klubtagoknak. 

A képzésre 15 fős csoportokban kerülne sor, a helyszín még nem ismert. A részvételi 

díj: 50.000 Ft/fő. 

 

November 16-án lesz a Nyugdíjas Parlament, még nem tudjuk hogy hol. Ezen 

szervezetünket 5-10 fő képviselheti. A vezetőség az alábbiakat delegálja: Borbély 

Zsuzsa, Koppány Cili, Dr.Nagy Magdi, Csohány Gábor, Csizmás Klári, Borsné Ildikó. 

 

2017.okt. 16-án lezajlott Nagytétényben a Richter Gyógyszergyár közreműködésével 

egy egészségnap, melynek keretében előadásokra és szűrővizsgálatokra került sor. A 

kerületből, valamint a XI. kerületből összesen, több, mint 120 fő vett részt. Köszönet a 

szervezőknek. 

A NYOK megalapítja a nyugdíjas szövetkezetet, melyre már 15 fő pedagógus 

jelentkezett is. Ennek lényege, hogy a munkavállaló adómentesen dolgozik, és a 

munkaadó is jól jár, mert járulékkedvezményt kap. Első feladatunk, hogy munkaadó 

szervezeteket keressünk. Jelenleg a könyvtárak és a múzeumok, valamint a 

vendéglátóipar keresnek nyugdíjas dolgozókat, továbbá a pedagógusok kapnának azonnali 

munkát. A következő elnökségi ülésen már a szövetkezet alapszabályát is ismertetni 

fogjuk. 

https://www.szia.org/single-post/2016/09/30/Szoci%C3%A1lis-Munka-Napja
https://www.szia.org/single-post/2016/09/30/Szoci%C3%A1lis-Munka-Napja
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Következő elnökségi ülés november 29-én 14 órakor a XIII.ker.Tüzér u. 56-58 sz. alatti 

Prevenciós Központban lesz, meghívót küldünk. 


