
Emlékeztető 

az Életet az Éveknek Budapesti szervezete 

2019.01.09-i  kibővített elnökségi üléséről 

Jelenléti ív, 2018 évi beszámoló és a 2019 évi munkaterv mellékelve 

 

2018 évi beszámoló 

 

Talyigás Katalin ismertette a 2018 évi beszámolót, melyet írásban 

minden jelenlévőnek átadott. Kérte az elnökségi tagokat, hogy 

lehetőleg minél több klubba látogassanak el az év folyamán 

 

2019.évi munkaterv 

 

az elnökségi ülések dátuma változik az alábbiak szerint:  

február 13, március 13, április 10 (Költészet napja előtt), május 8 

közgyűlés, junius 12, augusztus 14, szeptember 11, október 9, november 

13,december 11 közgyűlés. 

 

Éves tagdíjak Éves tagdíjak összegének ismertetése, melyet az újságpénzzel együtt 

február 28-ig kell befizetni. 

                                 tagdíj     +   újság 

                 0-30 fő     2.400     +  2.000 = 4.400Ft 

                31-60fő      3.900     +  2.000 = 5.900Ft 

                61-100fő   6.100      +  2.000 = 8.100Ft 

                100 fő -      7.900      + 2.000 = 9.900Ft 

Az egyéni tagok éves tagdíja: 2.500 Ft. 

A tagdíjakat be lehet fizetni készpénzben a XIII.Tüzér u.56-58. fsz 11-ben 

szerdai napokon 10 és 13 óra között (itt tudunk adni számlát is) továbbá 

átutalással az alábbi OTP számlaszámon:11713005-20617907 

 

30. évforduló 

Országos Szövetség 

megalakulásának  

 

Május 8-án tartjuk a Nyugdíjas klubok és Idősek Életet az Éveknek 

Országos Szövetsége megalakulásának 30. évfordulójáról szóló 

megemlékezést. A Bp-i klubok javaslatot tehetnek a kitüntetendő 

személyekre (akik alapítás  óta tagjaink). Erre meghívjuk azt a 6 klubot, 

akik  a Területi Egyesületünkhöz tartoznak, és 30 éve tagjaink, az alapító 

tagokat (személyeket) kérjük, legyenek ott! 

A Bp-i ünnepség előkészítő bizottságát létrehozzuk. Tóth Jánosné Kata 

jelentkezett, hogy a Rózsa Klub szívesen részt vesz a szervezési 

munkálatokban. (további szervezők nevét később küldi) 

Az Országos Szövetség rendezvénye április 19-én lesz a Belvárosi 

Színházban. 

A Bp-i szervezet az országos rendezvényre kitüntetésre javasolja: 

Csohány Gábor-t és Renfer István-t. 

 

Jogi mintát Jogi mintát Tóth Kata ki fogja küldeni a klubokba ottani felhasználásra. 

Az elnökség a Nyugdíjasok Életet az Éveknek Területi Egyesülete alapító 

tagjainak, és a klub vezetőknek küldi ki aláírásra. 
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Mentor Nagyi program 

 

A program: február 8-án 10 órakor lesz a Dankó utcai óvodában a 

farsang, melyre az önkéntesek fánkot visznek a gyerekeknek. Szükséges, 

hogy még néhány önkéntes jelentkezzen erre a programra Fischer 

Rozinál 06-20-509-2730. 

 

Költészet napja 

 

Renfer István a felelőse. Április 11-én 10 órakor lesz a József Attila 

Művelődési Házban (Bp.XIII.József Attila tér 4.) Kéri, hogy minden 

versmondó kaphasson egy 1/2 literes vizet!  

Fontos, hogy lehetőleg csak magyar költők versei hangozzanak el. 

Kiemelten Ady Endre (tekintettel az évfordulóra) és József Attila. A verset 

nem kell kívülről mondani, lehet olvasni is. Néhány nap múlva 

megkapják a klubvezetők a felhívást, melyben minden információ 

benne lesz. 

 

Remes Ferenc javaslata 

 

Az Irka Kör tagjának javaslata, hogy ne csak a már lezajlott, hanem a 

tervezett programok is szerepeljenek a honlapon. Ezt a jelenlévők 

elfogadták. Továbbá javaslat még, hogy a külföldi utazásokat is tegyük 

fel a honlapra. 

 

Budapest Másképp  

 

A program első foglalkozása februárban a múlt évi séták összefoglalója 

legyen.  

A tervben szereplő helyszínek még kibővíthetőek. Várjuk a javaslatokat. 

Renfer István felveszi a kapcsolatot Aradi Péterrel (idegenvezető) a 

helyszínek és az időpontok egyeztetése céljából. 

 

Sport  

 

A programok közül kimaradt a tavaly beígért Sárvár-Köszeg program, 

mert még szervezés alatt van. Időben küldünk róla értesítést. 

 

 

Budapest, 2019.01.10. 

Csizmás Klára 


