
 

Emléztető 
 

 a Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Területi Egyesülete 

   2017. 03. 06.-i elnökségi üléséről 
 
 

  

 Honlap címe: www.bpeletetazeveknek.org – minden nap megújul, minden 

tájékoztatás megtalálható! Kérjük olvassátok és írjatok rá! 
 

 1.Harmadik Kor Egyeteme: A boldogság pszichológiája előadás volt a 

tavaszi évad első elődása 240-en vettek részt. 

(Részletek az ELTE honlapján) 

 Márc. 8., márc. 22., ápr. 5., ápr. 19., máj. 3. és máj. 17. – előadások ideje 

minden alkalommal 14 órakor kezdődik az ELTE  PPK.-n a VII. Kazinczy utca 23-

27. 

  A szemináriumi témák, amelyekre még lehet jelentkezni: 

Ép testben ép lélek, Tanulássegítés és Informatika 

 

 2.Hilscher Idős Műhely: ELTE TáTK, 1117 Bp., Pázmány Péter sétány 1/a. 2. 

135-ös szoba (2. emelet), márc. 22. 16 óra: A Rogers-i szemlélet megjelenése a 

leépülő idős emberekkel való segítő munkában. Mindenkit szeretettel várunk. 
 

3./ Budapesti Paralmenten részt vevők: 
 

• Tóth Jánosné 

• Medveczki Aranka 

• Horváth Andrásné 

• Csizmás Attiláné 

• Bors Lajosné 

• Kiszel Ferencné 

• Kalina Éva 

• Kovács Ferencné 

• Sinka Attiláné 

• Fekete Lajosné 

• Kriger Arhur 

• Jobbágy Mária 

• Lukovszki Károly 

• Borbély Zsuzsa 

• Koppány Cecilia 

• dr Nagy Magdolna 

• Szokoli Erzsébet 

http://www.bpeletetazeveknek.org/


• Bányász Józsefné 

• Talyigás Katalin 

• Huszti Györgyné 

• Renfer István 

• Katona Lászlóné 
 

Helyszín: Városiligeti fasor 

Időpont: márc. 23. 10 óra 

Borbély Zsuzsa vállalta, hogy emlékeztetőt készít a Budapesti Nyugdíjas 

Parlamenten, melynek célja, hogy a budapesti idősek helyzetéről képet 

alkossanak és javaslataikkal  a változást szorgalmazzák. 
 

4./ Vendégek: 
 

• Gondozási szükséglet – gondozási kínálat összekapcsolása interneten 

keresztül, e projekthez kapcsolódik az I. kerület programja, melyet Lázár 

Nóra mutatott be. Az első kerület önkormányzata az SOS jelző rendszert 

200 főnél helyezte el, és szervezte meg a krízis intervenciót, amelybe 

egyesületünk is bekapcsolódott. 

•  Zalatnay Klára az Osztoporózis Társaság elnöke  javaslatára az I. 

kerületben vállalják, hogy  az esési kockázatokat mérik fel, majd az 

eredmény alapján egy torna programot ajánlanak egy étrenddel, 

egészséges életmód tanácsadással együtt. 

• MediBall: életmóddal kapcsolatos tanácsadással foglalkoznak, négy fő 

problémakört érint a program: közérzet javítása; elesésekből származó 

törések kockázatának csökkentése; demencia megelőzése, mentális 

frissesség szinten tartása, javítása; elidegenedés a családban, a 

generációk között. Táborokat, programokat rendeznek, mindezek 

fejlesztésére, javítására. A játék célja az, hogy az ütőn tartsa a labdát 

mozgás közben. Ezzel fejlődik a testtartás, a mozgás nem megterhelő, az 

ütő, a labda nem nehéz, de a mozdulatok, az egyensúlyozás bonyolultabb. A 

játék során az ember meditatív állapotba kerül, a feladat koncentrációt 

igényel.  

Többféleképpen lehet bekapcsolódni ebbe a programba: vannak meglévő 

edzések, amikhez lehet kapcsolódni, illetve tudnak új helyszínekre is 

kimenni, vagy nagyobb programokon is szívesen részt vesznek. Szilágyi 

Istvánnal lehet egyeztetni ezekkel kapcsolatban.  

Szilágyi István gondolkodik egy kutatásban, amely azt vizsgálja, hogy a 

játék milyen hatással van az idősek hangulatára, egészségére stb. 

• A XIII. kerületben bevezették a Senior tánc programot. Április végéig 

szívesen tartanak bemutatókat, a későbbiekben pedig kedvezményesen 

tartanak foglalkozásokat máshol is. Ez a program a mozgáskoordinációt 



fejleszti, a demencia megelőzésére. Szikra Juditot lehet ennek kapcsán 

keresni a XIII. kerületben hétfőn és szerdán. 
 

• Cikk megírása 

Hajléktalan szülők gyermekeinek programja márciusban-áprilisban:. 

Ötlet: Vöröskereszttel összekötött program, Pálmaház, Bábszínház, Kalózhajók  

Oklevél elismerést  kapnak a mentornagyik a munkásságukért. 
 

• Versmondó nap 

Költészet napja alkalmából szervezett program: versmondó nap, ahol magyar 

költők verseit lehet elmondani (olvasni is lehet) 

Időpontja: ápr. 11 10-16 óra között 

Helyszín: József Attila Művelődési Ház 

Főszervező: Renfer István 

10 óra: koszorúzás, utána 2. emeleten a Smaragd teremben lesz a versmondó nap 

A létszám egyelőre még kérdéses, kb. 80 fő fér el a teremben. 
 

• Budapest múltja és jelene kvíz októberben 

 Ehhez budapesti sétákat szervezünk. Akik a budapesti sétákon 

 részt vesznek, előnyben lesznek, mert a kérdésekre tudni fogják a 

 válaszokat. A séták időpontjait és a témákat a honlapunkon tesszük 

 közre. 
 

• Sport 

 Budapesti sportrendezvények: 

 10 próba – jún. 15. 

 Úszóbajnokság – júl. 6. 

 Gyalogló Világnap – okt.  5 

 Családi Mozgás Fesztivál – szept. 5.  
 

 Országos: 

 Túraverseny – Pomázon (ha van rá igény, akkor Budapesten a X. kerületben 

is szerveznek ilyen programot) 

 Mozgásfesztivál, Gyula – november 
 

• Kirándulás 

 11 üdülési lehetőséget kínál az Egyesület, melyek mind nyújtanak fürdési 

lehetőséget. 

 (pl. Hajdúszoboszló, Sopron, Gyula, Nagyatád, Tata) – kedvezményesek a 

szálláshelyek, ezek között vannak hotelek is, panziók is stb. 

 Külföldi utak (Izrael, Ciprus, Görögország Málta.) 

 4 fesztivál van (Sopron, Balatonfüred, Eger, Gyula) 

 Bakonybél: április végéig tart az akció, a külön autóbusz igénylés 



megtörtént. 

 53 jelentkező van eddig (még 2 hely van, amire lehet jelentkezni) 

 4 nap, 3 éjszaka, ápr. 23-27 között 

 35.700 Ft a teljes program összege 

 

• Égisz, gyógyszergyár bemutatnókat tart az időseknek (min. 20 – max. 50 

fő) Jelentkezni a Gyógyszergyárban lehet. 
 

• Borbély Zsuzsa mutatta be a Szociálterápiás csoportmódszert (8-10 fő) – 

személyiségfejlesztő játékok és beszélgetések 

         Címe: Hogyan volt, hogyan lesz? 

          Kb. 1,5 órás a program.  

 Jelentkezés: a bp.eletetazeveknek@gmail.com 

 

Borbély Zsuzsa vállalta, hogy emlékeztetot készít a Budapesti Nyugdíjas 

Parlamenten, melynek célja, hogy a budapesti idosek helyzetérol képet 

alkossanak és javaslataikkal  a változást szorgalmazzák.
 

           
• Kortárs segítő szolgálat – sok foglalkozásuk az átverések ellen szólnak. 

 

• Május 10. közgyűlés időpontja 

 

• Következő elnökségi időpontja: ápr. 5. 14 óra 
 


