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XVIII. kerületi Rózsa Nyugdíjas Klub   
1181 Budapest, Városház u 1-3. 

 
2019. II. negyedéves tevékenységek összefoglalása                                                                                                                                 

 
 
A Rózsa Nyugdíjas Klub civil társaság, 2019 évtől megújulva, a jelenlegi törvényeknek 
megfelelően kezdte meg éves programjait. A februári Taggyűlésen az Alap Okirat és 
Működési szabály elfogadása mellett, a Vezetői csoport tagjai is megnevezésre és 
elfogadásra kerültek.  

 helyettes: Banai Jánosné 

 gazdasági felelős: Utasiné Máthé Ibolya 

 kulturális felelős: Rétmezei Józsefné 

 kirándulás felelős: Vojtikovszky László 

 sportfelelős: Bodnár Krisztina 

 háziasszony: Kaszás Andrásné 

 szociális felelős: Kvasnika Lászlóné 

 műszaki felelős: Nádori Ferenc 

 pénzügyi ellenőr: Izsépi Anikó 

Székhelye, immár 32 éve a XVIII. kerületi Rózsa Művelődési Ház, ahol heti rendszerességgel 
hétfői napokon 13 órától 15 óráig tartjuk klub összejöveteleinket.  
Rózsa Nyugdíjas Klub Szellőrózsa Népdalkórusa énekkari próbáit, minden klubnap előtt 11, 
00 - 12,30 között tartja.  
 
A második negyedévre már lezárult a tagok portfólió tisztítása.  Egységes tagsággal, 
folytatjuk a 2019 évi programjaink megvalósítását.   
 
Létszám alakulása:  
Tagdíjat 113 fő fizetett be; 
85 év feletti tagok  + 19 fő mentességet kapott a tagdíjfizetés alól. 
Ennek ellenére fizetett  -  2 fő tagdíjat, 
Elvesztettünk -  2 fő tagtársunkat, 
Összesen: 128 fő  
 
Tagságunk összetétele: 

90 év feletti tagunk:   7 fő  5,5 % 
85 - 90 év feletti tagunk: 11 fő 8,6 % 
80 - 85 év feletti tagunk: 16 fő 12,5 % 
70 - 80 év feletti tagunk: 65 fő 50,8 % 
60 - 70 év feletti tagunk: 29 fő 22,6 % 

összesen:   128 fő 100,00 % 

 
2019. II. negyedévben 9 klubnapot tartottunk átlag 62 résztvevővel. 

 
Ami azt is jelenti, hogy a tagdíjat fizetett tagság 55 % - a rendszeresen 
megjelenik a klubnapunkon. Erre nagyon büszkék lehetünk! 
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A nyár beköszöntével, a klubnapjainkat csak 2019. 06. 03.-ig tudtuk megtartani 
a Rózsa Művelődési Házban. A kapcsolattartás, tagjaink között ezt követően 
emailben, közösségi oldalakon keresztül folyt. 2019.06.24.-én a Kossuth téri K5 
közösségi kávézóban találkoztunk, ahol a legsürgősebb programokat és 
befizetéseket tudtuk lebonyolítani. A tapasztalat az, hogy jövőre sokkal 
felkészültebben kell megszervezni a nyári klubfoglalkozásokat, találkozókat. 
Tagjaink visszajelzése alapján igény van a rendszeres összejövetelekre.  
Júniusban az előszezoni nyaralásokat szoktuk kihasználni. (amíg még van iskola) 
Ezt követően mi is kikapcsolódunk és a családdal foglalkozunk. Ezt követően 
július második felétől igényelnénk jobban a rendszeres klubfoglalkozások 
megtartását.  
 
Rózsa Nyugdíjas Klub saját szervezésű eseményei: 
 
2019 második negyedében 9 klubnapból 7 klubnapon, szerveztünk műsoros 
rendezvényt. 

 
 Házon belüli klubnapi programjaink:  
 Egyéb ünnepi műsoros klubnapot 3 alkalommal rendeztünk.  

A magyar költészet napja; húsvét; Anyák napja;  
Ezeken a rendezvényeinken természetesen a Népdalkórusunk mellett 10 -12 klubtársunk 
színvonalas szavalatával gazdagította az ünnepi műsort.  

 Egyéb műsoros klubnapot 4 alkalommal készítettünk; 

 Ady 100 – Minden titok Adyról címmel H. Katalin a Petőfi Irodalmi Múzeum kurátora 
történész, tartott prezentációs előadást.  

 Okostelefon oktatás: 3 alkalommal átlag 20 fő érdeklődővel.  
Az ELTE Andragógia szakos hallgatói 3*1 órás időtartamban " próbálták " megtanítani 
(több - kevesebb sikerrel) nekünk ezeknek a modern készülékeknek a használatát. 
Egybehangzó véleményünk, hogy kevés volt.  
 

 

2019 második negyedében 13 egyéb saját szervezésű programot kiviteleztünk.    
 

  Házon belüli egyéb programjaink:  
 Örömtánc oktatást 3 alkalommal rendeztünk, átlag 15 fő részvételével.  

 

 Házon kívüli programjaink:  
 Budapest épületlátogatás: 4 alkalommal; átlag 21 fő részvételével. 

 "Jókai Park" 

 "Budavári Polgárm. Hivatal"  

 "Gül baba Türbe„ rózsakert", herendi; (2* az eső miatt) 

 „Gül baba Türbe” rózsakert", 

 Egyéb város látogatás: 3 alkalommal  
 2019.04.06. Isaszeg Történelmi napokra 8 fő volt kíváncsi.   

 2019.04.16. Szegedi városlátogatáson 33 fő vett részt.  

 2019.04.30. Nagytétény 23 Rózsás tagunkkal jártuk be a település történelmét.  
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 Fürdő kirándulás 2 alkalommal 
 2019.04.24. Ceglédbercel Termálfürdő; vonattal mentünk 21 klubtaggal.   

 2019.05.29. Cserkeszölő Termálfürdő; Volán autóbusszal, 14 taggal voltunk. 

 1 napos kirándulás 1 alkalommal 
2019.05.15. Pannonhalmi Bencés Főapátság és egyéb intézményeinek meglátogatása. 41 fő 
részvételével, bérelt autóbusszal utaztunk. Ezt a kirándulásunka az Önkormányzat Civil 
pályázat kapcsán 50.000.- Ft-tal támogatta. 

 

 
2019 második negyedében 27 más által szervezett programon vettünk részt. 
 
Más által szervezett események 
 

 Házon kívüli programok:  
 A magyar költészet napja alkalmából megrendezett ünnepség sorozat. 3 alkalom volt. 

Április hónapban öt helyen léptek fel társaink különböző rendezvényeken. 12 SZAVALÓNK - 
35 VERSET mondott el. A Népdalkórusunk nótacsokorral vidította fel a hallgatóságot. Volt 
egy bátor jelentkező, aki szólóénekkel lépett fel.  

 2019.04.11.„Életet az Éveknek” Területi Egyesülete Budapest 

 2019.04.12. Somogyi L. Szoc. foglalkoztató  

 2019.04.17. Kondor B. Művelődési ház: 

 Több napos kirándulás 

 2019.04. 16.-29. között a Vecsési Nyugdíjas Klub szervezésével Nagyatádi bázissal, a 
Plitvicei tavakat (Horváth ország), Orchidea parkot (Szlovénia), Nagysalléri vidraparkot, 
Kaszópusztai Baláta tavat 9 klubtagunkkal látogattuk meg.  

 „Életet az Éveknek” Budapesti Egyesülete 2019.05.08.- án a Szövetség 
megalakulásának 30 éves évfordulóját ünnepelte! Az Angyalföldi József Attila Művelődési 
Központ színházterme megtelt Budapesti nyugdíjasokkal. A megnyitó ünnepségen 13 fővel 

képviseltük a Rózsa Nyugdíjas Klubot. De nem csak ünnepeltünk, a szervezésbe is aktívan 
részt vettünk.  

 „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége szervezésében: 
 2019.04.15.-17. Balatonfüredi Művészeti fesztivál.12 fővel képviseltük klubunkat. A 

Rózsa Nyugdíjas Klub Szellőrózsa Népdalkórusa és szavalónk Szigetiné. F. Erzsike is 
fellépett. 10 fő külön leutazott.  

 2019.06.03.-06. Hajdúszoboszlói Tánc és Játék fesztivál. Ezen a rendezvényen 11 fővel 
képviseltük klubunkat. 

 A "Budapest Másképp" tematikus séta „Életet az Éveknek” Területi Egyesülete 
rendezésében  
 2019.04.18. a Gellért tértől a Gárdonyi térig sétáltunk. 2 fővel, - 

 2019.05.16. a Salgótarjáni úti zsidó temetőben sétáltunk. 2 fővel, - 

 2019.06.06. a Tabánban jártunk. 2 fővel képviseltük klubunkat. 
 Népdalkórusunk fellépései 

 2019.05.11. Karcag Orsz. Nyugdíjas Műv. Fesztivál 9 fő 

 2019.05.22. Bp. XVIII.k. Alacskai Idősek Otthona   13 fő 

 2019.06.02. Cserkeszölő Orsz. Nyugdíjas Műv. Fesztivál 9 fő 

 2019.06.15. Székesfehérvár KOTA Aranypáva Népzenei minősítő verseny.  Mindjárt az 
elsőre Kiváló fokozatot kapott Népdalkórusunk. 10 fő 

 Sport / mozgás 

 2019.06.06. Szépkorúak Sportfesztiválja Cegléd 
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A Magyar Szabadidősport Szövetség ebben az évben is megrendezte, ezt a teljes napos 
eseményt. 12 Klubtagunk és 5 Barátunk alkotta a csapatunkat.   

 2019.06.20. A Nyugdíjas Klubok VI.” TÍZPRÓBA” versenyét az” Életet az Éveknek” Sport 
és Szabadidő Bizottsága bonyolította le, a Rákoskeresztúr, Bakancsos utcai sportpályán. 
5 alkalommal részt vettünk ezen az egész napos játékos vetélkedőn. Idén is 8 fővel / 2 
csapattal képviseltettük magunkat.  

 Kártya Kör: Ebben a negyedévben 4 alkalommal jöttek össze a kártya szerelmesei,  
péntekenként a Kondor Béla Köz. Házban 4 – 8 fővel.   

 Egyéb rendszeresen látogatott rendezvények:  
 ELTE Harmadik Kor Egyeteme: 3 alkalommal átlag 8 résztvevővel, 

 18. kerületi Nyugdíjas Akadémia programján: 4 alkalommal átlag 10 résztvevővel. 
 

 
A Rózsa Nyugdíjas Klub tagjai a 2019 II. negyedévben 49 különböző programon 
vettek részt. 

 
 

Munkanapokkal / hétköznapokkal számolva 

61 munkanapból 49 napon 
 

együtt voltunk, kirándultunk, sétáltunk és művelődtünk.  
 

A 2019 évben is folytatódott a Klubunk közösségi életének minőségi emelése. 
 

Nagy figyelmet kaptunk a médiától ebben a negyedévben is. A DUNA TV és a TV 18 kerületi 
televízió után, májusban ismét a TV 18 kerületi televízió beszélgetős műsorába hívtak meg 
bennünket. Itt, egy órában alkalmunk nyílt bemutatni klubunk életét és programjait.  
2019.05.19.-én az ATV interjút készített velünk, az „unokázós csalókkal” kapcsolatban, 
mivel az Rózsa Nyugdíjas Klub már több ízben felvilágosító előadásokat szervezett a Kerületi 
Rendőr Kapitányság segítségével ebben a témakörben.  
A VÁROSKÉP újság 2019. június 18. XXVIII. évfolyam 11. számában „Ötletes önszerveződés a 
kerületi szépkorúak körében” címmel interjút készített velünk „MAGABIZTOSAN A CSALÓK 
ELLEN” témakörben.  
 

a közösségi időtöltésünk elképesztő 80 %-os aktivitást mutat. 
 

A Rózsa Nyugdíjas Klub saját kivitelezésben 20 programot valósított meg 
2019 második negyedévében, amelyen átlag 35 klubtársunk vett részt. 

 
Mint az eddigiekben leírtak is bizonyítják, az új Klubvezetés arra törekszik, hogy 

tagjaink koruknak és érdeklődési körüknek megfelelő programot találjanak 
kínálatunkból.  

 
Folytatjuk azt a gyakorlatunkat, hogy egyre szélesebb körben nyitunk a társ 
Nyugdíjas Klubok felé. Ebben a negyedévben a Vecsési csapattal sikerült 
nagyon hatékony gyümölcsöző kapcsolatot kialakítani.  
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Mindezeken felül, továbbra is részt veszünk minden kedden a kerületi társ nyugdíjas 

klubok (NYÉVE túraklub, a Szentlőrinci Nyugdíjas Klub, hétfő délelőtti kiserdei) kirándulásain, túráin.  
A tavalyi évhez hasonlóan átlag 10 fő rendszeresen kirándul a Nyugdíjas társakkal.   
 
Már nagyon várjuk a 2019.08.26.-i Kenyér ünnepünket, ahol a nyári szünet után először, 
fehér asztal mellett, kis zsíroskenyérrel oszthatjuk meg egymással a nyári élményeinket. A 
találkozást még az is ünnepélyesebbé teszi, hogy a műsor az államalapításról, az új kenyérről 
fog szólni. Természetesen énekkarunk és a szavalóin ismét brillírozni fognak.  
 
   
 
Budapest, 2019.07.31.    
 
  
     
 
                Tóth Jánosné Kata  
     Klubvezető 

 


