
 

 

Emlékeztető a 2017. november 29-i kibővített elnökségi ülésről 

 
 

 

Csizmás Klári a nyugdíjas parlamenten elhangzott hozzászólását ismertette. 

 

Hilscher Idősműhely legutóbbi programja a „Demenseket gondozó családok 

helyzetét” ismertette dr Szabó Lajos egyetemi tanár. 

 

A következő esemény 2017. december 11-én 16 órakor Rubovszky Csilla előadása 

lesz.  

Téma: Infokommunikációs technológia az idősellátásban. 

Helyszíne: ELTE, XI. ker., Pázmány Péter sétány 1/A. II. em. 2.139-es szoba. 

 

Megalakul a Nyugdíjas Szövetkezet, melynek tagjai sorába Területi Egyesületünk 

is belép, december 11-én 14.30 órakor az V. kerület, Akadémia utca 11-ben. 

 

Az elnök asszony köszönetet mondott az Idősek gondozásának közvetítéséért 

Csizmás Klárinak, a Mentor Nagyi program szervezéséért, Bors Lajosnénak és 

önkénteseinek, Horváth Andrásné és önkénteseinek és Ficher Rozinak. 

 

A Harmadik Kor Egyeteme szemináriumainak szervezésért Tóthné Katának, 

előadás sorozatokért Horváth Andrásnénak és Medveczki Arankának.  

 

A sporttevékenység egész éves szervezéséért (Tízpróba, Úszóverseny) a 

bakonybéli kirándulás szervezésért és lebonyolításáért. 

 

Egészségügyi tevékenységünk kiemelkedő programja volt a Richter Gedeon 

Gyógyszergyárral közösen szervezett egészségügyi szűrővizsgálat 

Nagytétényben, nagyszabású rendezvény keretében, szervezéséért külön 

dicséret illeti Kovacsicsné Etát és Medveczki Arankát. 

 

2017. április 11.-én a Költészet Napján, Versmondó napot szerveztünk, 

kiemelkedő teljesítménye volt Renfer Istvánnak. 

 

 

 

 

 

https://www.bpeletetazeveknek.org/single-post/2017/11/21/Nyugd%C3%ADjas-Parlament
https://www.bpeletetazeveknek.org/single-post/2017/12/04/Digit%C3%A1lis-forradalom-az-id%C5%91sell%C3%A1t%C3%A1sban


 

Kultúra vonatkozásában, gazdag programokhoz segített Simon Gyuláné Éva. 

(színházlátogatások, Zeneakadémia, stb.) 

 

November 28-án a NYOK-kal közösen Nyugdíjas Akadémiát szerveztünk, 

melynek anyagát a későbbiekben kiküldjük a kluboknak. 

 

Működtetjük a honlapunkat (bp.eletetazeveknek.org) 

Köszönet Zara Katának.  

 

Jövőre tervezzük, hogy megszervezzük az Esések Iskoláját, 20, vagy 30 órás 

tanfolyam keretében. Szeretnénk, ha klubonként 2-2 fő venne részt, elsősorban 

olyanok, akik korábban a sport területén dolgoztak, gyógytornászok, 

tornatanárok, stb. 

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők a tanfolyam elvégzése után képesek 

legyenek saját klubtagjaikat kiképezni az esések elkerülésére. 

 

Fontosnak tartjuk az öngondoskodására felhívni a figyelmet, mert azt látjuk, 

hogy az idős generáció elszegényedik. 

 

A továbbiakban, ebben az évben kiemelkedő munkát végző tagjaink 

jutalmazására került sor. 

 

Az év hátralévő időszakában december 8-án, 9-én kerül sor a Nyugdíjas Expo-ra 

a BOK csarnokban. 

 

Valamint pótszilveszter lesz Harkányban. Néhány jelentkezést még elfogad a 

Szövetség. 

 

2018. június 22-re tervezzük a Tízpróbaverseny országos döntőjét, ezúttal 

unokákkal együtt. 

 

A budapesti séta rendezvény sorozat záróakkordjaként körünkben 

üdvözölhettük Aradi Péter idegenvezetőt és jelenlétében kellemes játékra 

került sor. Sétánként 3+1 képet vetítettünk és a jelenlévők minden képről 

elmondhatták ismereteiket. 

A helyes válaszokat szaloncukorral honoráltuk. Akik a legtöbb szaloncukrot 

kapták, azoknak 2018. évi naptárat és expo belépőt adtunk jutalomként. 

 

 

https://www.bpeletetazeveknek.org/programok


Kértük a résztvevőket, tegyenek javaslatot, hogy a jövő évi séták alkalmával mit 

kívánnak megtekinteni? 

 

A budapesti sétát jövő évben március, április, május, szeptember és október 

hónapokban lesznek, nem szombati napokon. A honlapon kérdéseket teszünk fel 

és a válaszadás határidejét is megszabjuk, és a legjobbakat jutalmazzuk. 

Tematikát Aradi Péter küld. Ezt a játékot Renfer István és Tóth Kata szervezte 

és bonyolította. Köszönet érte mindkettőjüknek. 

 

Végezetül minden egyes klubvezetőnek és tagnak Kellemes Karácsonyi 

Ünnepeket, jó egészséget és Boldog Új Évet kívánunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


