
Emlékeztető 

Készült a Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Területi Egyesülete klubvezetői és elnökségi 

ülésén, 2018.február 14-én. 

 

1./ SeniorEsésTan Program (Esések iskolája) vezetője, Dobrotka Béla, bemutatja a 

program lényegét. 

A jelenlévők, nézzenek utána, hogy a kerületükben vagy a klubjaikban van-e olyan 

személy, aki gyógytornász, vagy senior tréner, vagy korábban foglalkozott testmozgással, 

és akiket ez a program érdekel. 

Lehetőség van arra, hogy előre egyeztetett időpontban bemutatót tartson a program 

vezetője. Erre április 30-ig kerülhet sor, majd ősszel lehet kezdeni a képzéseket, akár 

minden klubban. 

Dobrotka Béla telefonszáma: 06-30-687-43-47 (időpont egyeztetés)  

További információk: 

        http://www.esesekiskolaja.hu 

        https://www.yutube.com/watch?v=KxHBcciLy5I 

 

2./ Harmadik Kor Egyeteme: február 21-én indul, a képzés az ELTE VII. ker. Kazinczy u. 27-

29 sz. alatti  épületének Aulájában, szerdai napokon 14 órától. A részletes program 

megtekinthető a bpeletetazeveknek.org honlapon. 

Szemináriumok is indulnak. Jelentkezni lehet az ELTE honlapján, a Harmadik Kor Egyetem 

menüpontban. 

 

3./ Április 11-én, a Költészet Napja alkalmából Versmondó Nap lesz a XIII. ker. József Attila 

Művelődési Központban (József Attila tér 4.) Kezdés 10 órakor, de előtte koszorúzás a 

József Attila szobornál.  

A szervező: Renfer István kéri, hogy a jelentkezési határidőt (március 26.) tartsák be a 

klubok. A jelentkezési lapon tüntessék fel a klubvezető nevét és elérhetőségét, a vers 

címét, szerzőjét, előadóját (lehetőleg olvashatóan). Egy-egy vers legfeljebb 7 perces 

lehet. 

Kérjük, hogy a klubokból jöjjenek minél többen, akik meghallgatják az előadást. 

Kérdéseket : renfer.istvan@gmail.com e-mail címen lehet feltenni. 

http://www.esesekiskolaja.hu/
https://www.yutube.com/watch?v=KxHBcciLy5I
mailto:renfer.istvan@gmail.com


4./ Következő klubvezetői és elnökségi ülés március 21-én lesz, 14 órakor, a XIII.Tüzér u. 

56-58-ban. 

Témája: a SEE-Medical bemutatója. Szemvizsgálatra és szemüvegkészítésre is lesz itt 

lehetőség.   

A klubokba is szívesen elmennek, ahol a  megrendelt és elkészített szemüvegek árából a 

klub részére 5 %-ot utal át a cég.   

A szemüvegkészítés ára is kedvezményes, továbbá a cég az elkészült szemüveget a 

vásárló részére igény szerint házhoz szállítja. A vizsgálat ingyenes. A vizsgálat feltétele, 

hogy legalább 10-15 fő legyen jelen. 

Az elkészítés határideje: két hét. A cég a helyszínen szemüvegjavítást is végez. (Ezért 

fizetni kell). 

Kontaktlencsét is lehet rendelni, valamint szemnyomás mérést is végeznek. 

 

5./ Az Országos Szövetség által szervezett programok: 

       IV. 16-18.  Balatonfüred, művészeti vetélkedő 

       VI. 7-10.  Hajduszoboszló Barátság Hotel, Tánc-és játék fesztivál 

       VI. 21.  Tízpróba verseny, ezúttal unokákkal.  

Tervek szerint főzés is lesz a résztvevők számára. Ehhez a 

endezvényhez 10 fő pályabíró jelentkezésére van szükség.  

Jelentkezni Medveczki Arankánál, aranka.medveczki@gmail.com 

címen lehet. 

 

6./ Felvettük a kapcsolatot a Szülők Háza programmal, ahol pótnagymamák 

jelentkezését várják, heti egy alkalommal kellene menni az állami gondozott gyerekeket 

látogatni. 

 

7./ Mentor Nagyi program: február 21-én a Dankó utcai óvodában 10-12 óra között farsang 

lesz. Ide 6 fő részvételére van szükség. 4 fő már van, aki jelentkezni szeretne, Talyigás 

Katit keresse a 06-20-9-311-084 telefonszámon. 

 

8./ Megalakult a „Keresünk” Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 14 alapító taggal. Az 

alapítók 1.000,-Ft/fő-vel járultak hozzá az indításhoz. Célja, hogy munkát találjanak azok a 



nyugdíjasok, akik szeretnének dolgozni, és pénzt keresni (kedvezményes feltételek 

mellett). Keresünk olyan munkáltatókat, akik a pedagógusoknak, közgyűjteményben 

dolgozóknak (múzeumok) kínálnak munkát. A munkavégzés nemcsak a dolgozóknak (15% 

SZJA), hanem a munkáltatóknak is  kedvezményeket biztosít. 

 

9./ Egyebek:  

Május 23-án lesz szervezetünk Közgyűlése, amelynek során új vezetőséget kell  

választani. 

A jelenlévőknek kiosztottuk a Béres Cseppeket. Aki szeretné átvenni, az szerdai napokon 

keresse fel 10 és 13 óra között a XIII. ker. Tüzér u. 56-58-ban az elnökséget. Ugyanitt lehet 

személyesen befizetni a tagdíjat (számla vagy nyugta ellenében). Határidő, február 28. A 

tagdíjbefizetéssel együtt klubonként 1 db újságot kell előfizetni, 2.000,- Ft összegért. 

 

10./ Medveczki Aranka meghirdeti a Bakonybél-i kirándulást április 19-22 között. Még 8 

hely van, várjuk a jelentkezőket. 

 

Tájékoztat arról, hogy a BEM moziban működik a Dokumentum film-klub, két hetente, 

szerdai napokon 18, vagy 20  órától. Belépődíj: 700 Ft. Az itt bemutatott  filmeket 

kölcsönözni is lehet pénzért (kb. 100 Euró/film) 


