
2020 évi beszámoló 

Életet az Éveknek Területi Egyesülete Budapest 

 

Ez az év 30 éves történetünk legnehezebb éve volt a COVID-19 járvány miatt. Már az is csoda, 

hogy élünk, hiszen a legveszélyeztetettebb csoport tagjai vagyunk, és az már nemcsak csoda, de 

sok munka, idő, energia, befektetés, hogy a klubok és az Egyesület még él, és működik. Köszönet 

mindenkinek, akik ezért a járvány idején mindent megtetettek.  

Klubvezetői  Kezdetben személyesen, a járvány kitörése után klubvezetői értekezletet 

Zoom rendszeren tartottuk, köszönet azoknak a klubvezetőknek, 

önkénteseknek, akik bekapcsolódtak: 

I.29, II.12, III.11, IV.22, V.13, VI.10, VIII.12, IX.2, IX,9, X.14, X.28, XII.16.  

Ez egyáltalán nem volt könnyű, hiszen többen sem eszközzel, sem tudással 

nem rendelkeztek. Őket e-mailben tájékoztattuk 

 

Kerületi  

támogatás, információ 

időseknek 

Az első hullámban Budapest valamennyi kerületében összegyűjtöttük a 

járványban elérhető információt, időseknek nyújtott támogatásokat, 

segítséget.  

Ezért a munkáért köszönet illeti dr. Nagy Editet, Medveczki Arankát, 

Koppány Cecíliát, Csizmás Klárát, és a honlap kezelőjét Zara Katát.  

A honlapunkat kétezren kisérték figyelemmel. 

A tapasztalatokat Idős Műhelyben is megvitattuk. 

 

Könyvklubunk  A programjaink márciustól elmaradtak, bár még januárban meg tudtuk 

tartani a Könyvklubot élőben Király Juliával, a magyar gazdaság 

helyzetéről.  

 Az azt követő programok sajnos elmaradtak, év végén tértünk vissza 

sikeresen Zoom rendszerben egy-egy könyv megvitatásához. 

Decemberben Bereményi Géza volt a vendégünk.  

 

Harmadik  

Kor  

Egyeteme 

Harmadik Kor Egyeteme programjait sem tudták tavasszal az Egyetemen 

lebonyolítani, de ősszel megszerveztük  az előadásokat nagy érdeklődés 

mellett Zoom felületen: 

 szeptemberben Dr. Falus Ferenc a járványról tartott kitűnő előadást,  

 októberben Aradi Péter a Lánchíd történetét ismertette meg a 

résztvevőkkel,  

 novemberben Gábor György a keresztény zsidó párbeszédről tartott 

előadást,  

 decemberben helyünk az EU-ban hangzott el Hegedűs István előadása.  

Emellett kitűnő szemináriumokra is sor került az ELTE PPK szervezésében.  

Ezt a programot a NYUBUSSZAL együtt szerveztük. Rendszeresen 50-70 fő 

vett részt az előadásokon. 

Több klubtagunk látogatta a SE Szenior Akadémia programjait is. 

 



ELTE  

Idős Műhely  

Az Idős Műhely (ELTE) folyamatos működését is megakadályozta a járvány, 

ennek ellenére több programot szerveztünk: 

 II.27-én még élőben az ELTE-n került sor: a XIV.ker. Idősügyi Stratégiája 

címmel Hegyesiné Orsós Éva volt a vendégünk, 

 májusban folytattuk Zoom-on a téma a járvány idősekre gyakorolt 

hatásának vizsgálata volt, a fővárosi szociális ellátás helyzetét 

elemeztük. 

 Ősszel két alkalommal találkoztunk webináriumon:  

IX. 29. Az idősek Jogairól hallgattunk meg kitűnő előadásokat a TASZ és 

az AJBH munkatársaitól. A szociális munka napján ez a téma kiemelt 

figyelmet kapott november 11-12.-én is. 

 

Kirándulások Több egynapos belföldi kirándulásokat, illetve több napos külföldi 

körutazásokat  szerveztünk, de a járvány miatt ez a programunk is 

meghiúsult.  

Elmaradt a Tavaszi séta, amelyet a vidéki klubok részére szerveztünk meg. 

 

Budapest Másképp  Budapest Másképp sétáinkat sem tudtuk folytatni élőben, összesen 

kétszer találkozhattunk a korlátozások miatt,  

X. 1. Farkasréti Temető Művész parcelláit néztük meg,  

 X. 29. Andrássy úttól az Oktogonig fedeztük fel a város szépségeit.  

 A folytatást e-mail rendszerben küldött képes információval vitt tovább 

Renfer István novemberben és decemberben is. 

 

Tevékenység   

szakmai 

kapcsolatainkkal 

 IX.14 Országos Szövetség Küldöttértekezleten részt vettünk. 

 Egész évben dolgoztunk a NYUSZET-ben. 

 Részt vettünk a Nemzetközi Gerontológia Konferencián novemberben. 

 Medveczki Aranka, Rácz Kinga és Otrok Erika szervezésében XII.12. 

Richter vetélkedő eredményhirdetés Teams rendszerben valósult meg.  

Köszönet annak a 104 főnek, akik beneveztek.  

Gratuláltunk a Rózsa Klubból és a Mozgássérültek Klubjából a győzelmet 

elérőknek. 

 Még az év elején személyesen felkerestünk a polgármestereket (XVIII, 

XIX, II, III, IV. kerületben) programot egyeztettünk, de a járvány miatt a 

programok, amit erre az évre terveztünk, sajnos elmaradtak.  

 Skype-on folyamatos munkát végzett Medveczki Aranka, Koppány 

Cecília, Timárné Penczi Ildikó, Otrok Erika, Dr. Nagy Edit, Csizmás Klára, 

aki emellett a pénzügyi munkát is ellátta.  

 A megújult, szép igényes, széles információtárral rendelkező 

honlapunkat Zara Katának köszönjük.  

Köszönet mindenkinek, akik a szolidaritásukat, segítőkészségüket fejezték ki 

az idősekkel, akik alkotó módon részt vettek az online életünkben. 

 


