
Emlékeztető a 2018.március 21-i elnökségi és klubvezetői értekezletről 

 

1./ Budapest másképp /budapesti séták/ első féléves programterve: 

 április 5-én 14 óra, zenei séta Budán, találkozó Budán a Vigadó előtt a  Corvin téren 

 május 17-én 14 óra, Vársoligeti Fasor-villák, templomok, szecesszió, Nobel-díjasok, 

találkozó Hősök tere, Kisföldalatti állomás  lejáratánál fent, a Mexikói út felé vivő 

oldalon 

 június 7-én 14 óra, Óbuda, találkozó a III. ker., Fő tér 3. a Polgármesteri Hivatal 

előtt 

A további információkat lásd a honlapon és külön is megküldjük! A sétákkal kapcsolatos 

információk változtatási jogát fenntartjuk! 

 

2./ Szemészeti szűrés: a SEE Medical Kft. végzett a Tüzér utcában szemészeti szűrést, ahol 

megjelent  11 fő, ebből 7 fő megrendelte a szemüveget. 

Javasoljuk minden klubnak, hogy szervezzék meg klubjuk részére a szűrést. Amennyiben 

legalább 10-15 fő jelentkező van, a megrendelt szemüvegek árának 5%-át a cég 

visszajuttatja a klub részére. Az elérhetőségről (ha az interneten nem találjátok), szerdai 

napokon lehet érdeklődni a Tüzér utcában, 10 és 13 óra között a 06-20-991-62-70, vagy a 

06-30-641-56-86 os számokon. 

 

3./ Kirándulás 

 Bakonybélbe: Április 19-22 között lesz a kirándulás. Költsége: 40.920.-Ft. 47 fő már 

jelentkezett, még 3 hely volna.  

Jelentkezni lehet: aranka.medveczki@gmail.com e-mail címen. 

Program: Veszprém, Celldömölk, Csorna, Lébény nevezetességeinek 

megtekintése.  

A költségben benne van az autóbusz (bérelt) a napi háromszori étkezés, a szállás 

és a belépőjegyek ára is. 

 A Pécs- Orfű-Abaliget kirándulás elmarad (magas árak miatt), helyette: 

 Nagyatádra terevzünk kirándulást, 6 nap/5 éj, ára: félpanzióval: 42.600 Ft. Ebben a 

szállás, és 18 kezelés, valamint 6 fürdőbelépő van.  Utiköltséget nem számítunk 

bele. Tervezett időpont: szeptember vége-október eleje. 
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4./ Versmondó Nap  

április 11-én, 10 órakor kerül megrendezésre a József Attila Művelődési Központban, XIII. 

ker. József Attila tér 4. 

Eddig 12 fő versmondó jelentkezett, de a jelentkezési határidő március 26.   

Még várjuk a jelentkezéseket az alábbi e-mail címen: renfer.istvan@gmail.com 

A jelentkezők írják meg a klubjuk nevét és címét, a versmondó nevét, a vers címét és íróját 

(ismeretlen szerző esetén a vers szövegét is el kell küldeni), továbbá, hogy a klubból 

hányan jönnek közönségnek. Jó volna azt is megfogalmazni, hogy miért ez a kedvenc 

verse az előadónak. 

A program befejezésével koszorút helyezünk el József Attila szobránál, a téren.  

Fotót készít Tóth Kata, később cikk is készül, valamint feltesszük a honlapunkra is ezt az 

eseményt.  (https://www.bpeletetazeveknek.org/  ) 

 

5./ Esések Iskolája 

Lehetőség van arra, hogy Dobrotka Bélát meghívjátok a klubokba, ennek a programnak a 

bemutatására. Tel: 06.30.687-43-47, esesekiskolaja@gmail.com 

A program úgy kezdődik, hogy először tart egy 20 perces bemutatót, filmvetítéssel 

együtt. Ez ingyenes program a klubok részére. Várjuk a jelentkezőket. 

 

6./ Rummikub-társasjáték (rablórömi) bajnokság lesz szombaton (III. 24-én) 12 óra 30 

perckor a XVI. ker. Hunyadvár u. 43. Corvin Művelődési Házban, amelyre várják a 

résztvevők jelentkezését, és a hallgatóságot. 

Megközelítése: Őrs-vezér tértől HÉV-vel a Mátyás földi megállóig, majd az Imre utcán kell 

bemenni.  

 

7./ Tagdíjfizetés 

Kérjük, hogy akik még nem fizették be a 2018 évi tagdíjat, azok mielőbb tegyék meg! 

Szerdánként 10 és 13 óra között személyesen a Tüzér u-ban, vagy OTP átutalással. A 

tagdíjon kívül az egy éves újság előfizetést is meg kell tenni ez 2.000 Ft minden klub 

részére. 
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8./ Június 21-én Tízpróbaverseny lesz a Bakancsos utcai sportpályán XVII.ker), unokák is 

jöhetnek.  

Kizárólag általános iskolások (6-14 éves korig) vehetnek részt a nyugdíjasokkal együtt. 5 

fős csapatok nevezhetnek, minden csapatban legfeljebb 2 gyerek vehet részt. Egy-egy 

klubból több csapatot is indíthatnak. Pontozóbírák (önkéntesek) jelentkezését várja 

Medveczki Aranka, 06-30-641-56-86-os telefonszámon. 

 

9./ Július 5-én Úszóverseny lesz a rákoskeresztúri uszodában. Jelentkezni szintén 

Medveczki  Arankánál lehet. 

10./ Dokumentumfilmek vetítése a Bem moziban. Minden érdeklődőt várnak. Következő 

előadás: március 22 (csütörtök) 18 és 20 órától. Belépő nyugdíjasok részére 700.-Ft. 

11./ Szinházjegyek és más programok szervezéséért külön dicséret és köszönet jár Simon 

Gyuláné Évának. 

 

12./ A Mentor-nagyi program keretén belül a Dankó utcai óvodában március 28-án 

farsangi bál lesz. 

Kérés, hogy vigyünk a gyerekeknek Kinder-tojást, mert ez egyben a Húsvéti program is. 

Várják az önkéntes jelentkezők segítségét. Szervező: Fischer Rozi. 

 

13./ Kérjük a klubtagokat, hogy mindenki vegyen részt az április 8-i szavazáson!!!!!!!!! 

 

14./ Megemlékeztünk a Prevenciós Központ gondnokáról Bányász Józsefről, akivel 

kíválóan tudtunk együtt dolgozni az eltelt 5 év alatt, és aki nagyon sok segítséget nyújtott 

nekünk. Sajnos 66 éves korában elhúnyt. Emlékét megőrizzük. 

 

15./ Bemutatkozott a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetünk. Neve: KERESÜNK. 

Várjuk munkáltatók és munkát vállalni vágyó nyugdíjasok jelentkezését. Érdeklődni, 

Talyigás Katalinnál lehet: elérhetősége: 06-20-9-311-084. 

 

Budapest 2018. március 22. 

Csizmás Attiláné 


