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MEGHÍVÓ 

a „Homo Ludens - a játékos ember”, az „Életet az éveknek” élményprogramjára 
2019. november 12-15., Parádfürdő, Erzsébet Park Hotel ***(Parádfürdő, Kossuth Lajos 

utca 372.) 
 

Töltsünk együtt négy napot hazánk egyik legvadregényesebb táján, a Mátrában, a három 

csillagos Erzsébet Park Hotelben! Az érzékelhetően tiszta, kellemes levegő; a csodálatos 

erdei környezet; a település nyugalma, a szálloda nívója és a kiváló programok 

együttesen garantálják, hogy tényleges feltöltődésben részesülhetünk.  
 

Ybl Miklós tervei alapján épült a megkapó hangulatú Károlyi rezidencia 1893-ban a 

kéthektáros őspark ölelésében. A teljesen felújított, ám hangulatában a múlt jegyeit 

megőrző épület 2002 óta szállodaként működik, majd a megnövekedett vendégigények 

kielégítésére - 2008 tavaszán - egy teljesen új, modern épülettel egészítették ki. A régi 

épület az Erzsébet-szárny, az új épületrész a Zsuzsanna-szárny elnevezést kapta. A két 

szárny összekapcsolásával a vendégek ízelítőt kapnak a múlt emlékeiből és a modern 

korok hangulatából. 
 

Mindkét épületszárny számos wellness szolgáltatást kínál. Az Erzsébet-szárny egy beltéri, 

14 x 7 méteres úszómedencével, ülőmedencével, gőzkabinnal, finn- és infra szaunával, 

merülő medencével és kondicionálóteremmel, a Zsuzsanna-szárny, hatalmas 

pezsgőfürdővel, élménymedencével, finn szaunával, aroma- és fényterápiás kabinnal, 

sókabinnal várja a vendégeket. Parádfürdő egyik nevezetessége, a mofetta. A mofetta 

vulkanikus tevékenységhez kötődő, a talajból ezer méteres mélységből feltörő 

gázkipárolgás, mely főleg szén-dioxidból áll. A gázegyveleggel történő kezelés során a 

bőrön keresztül a keringésbe jutó szén-dioxid gáz értágító hatású. Az általános 

közérzetjavítás mellett immunrendszer stimuláló hatása is ismert. A kezelés során 

fokozódó vénás- és nyirokáramlás következtében valamennyi szerv vérellátása javul. A 

mofetta 54-féle betegség kezelésére alkalmas. A kezelést minden esetben szigorú orvosi 

konzultáció előzi meg, melyet a híres Parádfürdői Állami Kórház nagy szakértelemmel 

bíró orvosai végeznek el. 
 

Parádfürdő és környéke minden évszakban igazi csoda. Az első pótszilveszterünket itt 

tartottuk. Bár leesett a hó, fagyott, kirándulni mentünk, s rendületlenül harcoltunk, hogy 

forralt borhoz jussunk! Mi győztünk! Minden tekintetben. Nemcsak azért, mert végül – 

igaz, mikrohullámú sütőben melegítették – forralt borhoz jutottunk, hanem azért is, mert 

a gyönyörű havas táj, a levegő, a Cifra Istálló, a tájház szépsége feledhetetlen 

élményben részesítette a csoport tagjait.  
 

Ezúttal a karácsonyi készülődés előtt hívunk benneteket Parádfürdőre. A program 

középpontjában a játékos ember áll. Vagyis mi magunk. Játékban, (öröm)táncban, 

kirándulásban, erdei sétákban és sok egyéb meglepetésben lesz részetek. A Richter 

Gedeon Gyógyszergyárnak köszönhetően egészség-előadás, memóriaszűrés is lesz. És 

persze, elmaradhatatlanok az esti élőzenés party!  
 

Erre a négynapos programra meghívtuk Simkó János pszichológust, kommunikációs 

szakembert, aki játszani fog velünk. Ha akartok úgy játszani, hogy közben ráadásul új 

dolgokat tudtok meg magadról, és kaptok egy térképet is társaitok megismeréséhez, 

akkor feltétlenül jelentkezzetek a „HOMO LUDENS” programra! Mire számíthattok? 

 egy csipetnyi személyiség- és szociálpszichológiára; 
 egy csipetnyi magatartástudományra; 
 kommunikációs trükkökre; 
 egy zseniális, Oscar-díjas filmre és ehhez kapcsolódó jóízű beszélgetésre; 
 sokcsipetnyi játékra, önfeledt nevetésre; 
 egy emlékezetes összejövetelre! 
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Utazás: egyénileg  
Részvételi díj a Szövetség klubjaihoz tartozóknak: 
Egyágyas szobában 57.000 Ft/fő/4 nap (3 éjszaka) 
Kétágyas szobában 35.000 Ft/fő/4 nap (3 éjszaka)  
Háromágyas szobában: 33.500 Ft/fő/4 nap (3 éjszaka) 
 

Részvételi díj a nem a Szövetségünkhöz tartozóknak: 
Egyágyas szobában 58.500 Ft/fő/4 nap (3 éjszaka) 
Kétágyas szobában 36.500 Ft/fő/4 nap (3 éjszaka)  
Háromágyas szobában: 34.500 Ft/fő/4 nap (3 éjszaka) 
 

Az ár tartalmazza: 
Standard egy-, illetve két- vagy háromágyas szobában a szállást félpanzióval (bőséges 

büféreggeli, svédasztalos vacsora), az ÁFÁ-t, az idegenforgalmi adót, a szálloda gyógy- 

és wellness részlegének használatát (29 Cº-os élménymedence, finn szauna, bioszauna, 

gyógymedence, finn szauna, gőzfürdő, fürdőköpeny ingyenes használatát). A zárt parkoló 

használata a résztvevőknek ingyenes. Tartalmazza továbbá a filmvetítésen, a Szövetség 

által szervezett játékprogramokban, valamint az élő zenés partyn való részvételt. 
Szobák elfoglalása az érkezés napján 14.00 órától, a szobák elhagyása az elutazás 

napján 10.00 óráig.  
 

Fakultatív program: 
 

Kirándulás Parádsasvárra, az Üvegmanufaktúrába 
Másfél órás program, a közlekedés autóbusszal történik – részvételi költsége: 2500 ft/fő 
 

Fellépések 
(A hely jellege miatt legfeljebb 6 hagyományőrző műsorszámra, moderntáncra, 

örömtáncra lesz lehetőségünk) 
Nevezés: A jelentkezéseket 2019. július 31-éig várjuk a jelentkezési lapon.Kérjük, 

minél előbb jelentkezzetek, ne várjátok meg a határidő végét.  

Nevezési díj:  

Az „Életet az éveknek” Klubszövetséghez tartozó fellépők részére, akik 3 éjszakát a 

hotelben töltenek:  

 csoportoknak: 2000 Ft/csoport 

Más nyugdíjas szervezethez tartozóknak, akik 3 éjszakát töltenek a hotelben, és 

azoknak, akik az „Életet az éveknek” Klubszövetséghez tartoznak, de nem vesznek 

igénybe szállodai szolgáltatást:   

 csoportoknak: 2500 Ft/csoport 

Más nyugdíjas szervezethez tartozóknak, akik nem igénylik a szállodai szolgáltatást:  

 csoportoknak: 3000 Ft/csoport 

 

A nevezési díjat, a szállodai szolgáltatás díját a visszaigazolásunkat követően 

kell befizetni. A visszaigazolással egy időben küldjük meg a befizetéshez szükséges 

csekket. A visszaigazolásokat minden jelentkező 2019. augusztus 12-éig kézhez kapja. 

A részvételi díjakat legkésőbb 2019. augusztus 25-éig kell befizetni. Tudjuk, hogy sok 

klubban nyári szünet lesz, ezért kérjük, hogy a klubvezető, csoportvezető már a 

jelentkezéskor hívja fel a tagok figyelmét a díjfizetésre és gyűjtse össze a részvételi díjat. 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!  
nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetség 
Kérjük, olvashatóan töltsétek ki! 
Beküldési határidő: 2019. július 31.  
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Beküldési cím: „Életet az éveknek” Klubszövetség, 1094 Budapest, Balázs Béla út 18. 

II/em. 
JELENTKEZÉSI LAP 

a „Homo Ludens - a játékos ember”, az „Életet az éveknek” élményprogramjára 
2019. november 12-15., Parádfürdő, Erzsébet Park Hotel ***(Parádfürdő, Kossuth Lajos 

utca 372.) 
 

Egyéni jelentkezés esetén: 

Jelentkező személy neve: ……………….………………………………………………………………….……………… 

Jelentkező személy címe: ..………………………………………………………………………………………………… 

Email: ……………………..……………………………………… telefonszám: ……..…………………………………… 

Klub jelentkezés esetén: 

Csoport, klub neve: ………………………………………………………………………………………………….………… 

Csoportvezető neve: ………………………………………………………………………………………………..………… 

Csoportvezető lakcíme: …………………………………………………………………………………………….……….. 

Csoportvezető telefonszáma: …….………………………., e-mail címe: …………………..…………………. 

Jelentkezők száma: …………fő    A klub kódszáma: ……………………. 

A program keretében szeretnél-e/szeretnétek-e bemutatni táncprodukciót? Ha igen, 

kérünk, válaszoljál az alábbi kérdésekre!  

Bemutató időtartama: max: 8 perc. 

Fellépők száma: …………… fő  

Műsorszám címe, szerzője és betanítója: ……………………..…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kíséret típusa (élőzene, CD, pendrive): ……………………………………………………………………………. 

Szükséges technika (asztal, szék, CD lejátszó, mikrofon, stb.): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szállást ……………….fő részére kérek: 

 ……………………… db kétágyas szobát 

 ……………………...db egyágyas szobát 

Az parádsasvári kiránduláson ……… fővel veszünk részt.*  

*Csak a jelentkezőknek tudjuk garantálni az autóbuszos kiránduláson a részvételt.  
A jelentkezési lapot, az azon szereplő információt a rendezvényt követően megsemmisítjük. 
 

Jelentkezés és információ kérhető: 
Nyugdíjasklubok és Idősek ”Életet az éveknek” Országos Szövetsége 
Budapest, 1094 Balázs Béla u. 18. II. em. Tel:06/1/327-0118 
info@nyugszov.hu, nyugszov@hu.inter.net  www.eletetszeveknek.hu 

 

Dátum:……………………………………………………. 

      ……………………………………………………………. 

        aláírás 
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