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Megvalósult programok 
Emlékeztető  

Készült Életet az Éveknek 2013. nov.14-i Budapesti elnökségi ülésén 

Kedves Klubtársak! 

2014 –ben lesz Szövetségünk 25 éves. Egész éves programot dolgozunk ki, azzal a 

céllal, hogy mindazt az értéket kultúrában, sportban, a mindennapokban képviselünk 

összegyűjtsük és közreadjuk. Klubjaink számos helyen szerepeltek, képviselték 

korosztályunkat. A szép emlékek necsak bennünk éljenek, tegyük mindenki számára 

láthatóvá. Ezen az ülésen a következőkről volt szó: 

 Vendégünk volt Zahora Mária az MTV munkatársa, aki megígérte, hogy a Knoll 

Istvánról készült TV felvételekből kisfilmet állít össze a 25 éves fennállás évfor-

dulójára. 

(Ehhez hivatalos felkérőt kell írnunk a TV elnökéhez, melyben pontosan feltün-

tetjük, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre a rendezvény helyszínén, hol 

és mikor kerül bemutatásra a film, kiknek a részére. Meg kell határozni, hogy 

mennyi perces legyen a film.) 

Az elnökség úgy határozott, hogy legalább 25-30 perces legyen. A rendezvény 

helyszíne: József Attila Művelődési Központ (XIII. ker) legyen. Időpont: 

2014.szeptember 14. 14 óra. 

A rendezvényt kb. 1és1/2-2 órára tervezzük. 

Program  

XIII. kerület által felajánlott műsor 

Hegyesiné Orsós Éva ünnepi beszéde, 

Knoll Istvánról készült film vetítése 

Egy-egy klubtag személyes emléke Knoll Istvánról 

Kiállítás a beérkezett fényképekből (pályázati felhívás mellékelve) 

Ki Mit Tud fejtörő eredményhirdetése 

Balatonfüredi fellépők helyezettjeinek műsora 

(Technikai lebonyolításért felelős: Renfer István) 

 Csohány Gábor és Medveczky Aranka beszámolt a siófoki csoport 

látogatásának sikeréről. 

52 fő vett részt, meglátogatták a Bazilikát, az Operaházat, és színházban is 

voltak. 

Az elnökség elismerését és köszönetét fejezte ki a program lebonyolítóinak. 
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 Az elnökség tagjai közül többen vettünk részt a Szekszárd-Gemenc 

kiránduláson, nagyon kellemes napot töltöttünk ott. Köszönet a szervezőknek. 

 Többen számoltak be a sikeres Márton-napi programról, melynek keretében 

látogatást tettek Németkér és Rácalmás falvakban, ahol a kitelepített sváb csalá-

dokkal találkozhattak. Köszönet az emlékezetes programokért! 

 Láttuk a Spinóza Színházban a „Rose” című darabot, mely rendkívüli élmény 

volt, hasonlóan a Polcz Alaine Asszony a Fronton című darabhoz. Egyikben Vári 

Éva, másikban Béres Ilona nyújtott felejthetetlen alakítást.  

 A Harmadik Kor Egyeteme programjában nov.27-én jogi előadás az „Aktuális 

nyugdíj ügyek” címmel, a Gólyavárban nagyon sok kérdést vetett fel: ezekre 

vissza kell rövid határidőn belül térnünk. 

 November 11-én 600 fő részvételével sikeresen lezajlott a Szociális Munka Nap-

ja alkalmából szervezett konferencia. Köszönet a szervezésben közreműködő 

Medveczky Arankának és Csizmás Klárinak. A teljes program megtekinthető a 

www.modszeran2001.hu honlapon. 

 A NYOK felhívással fordult a kormányhoz a szociális munkások és szociális szfé-

rában dolgozók béremelésével kapcsolatban, csatlakoztunk a követeléseikhez, 

mert a szolgáltatást legnagyobb arányban mi idősek vesszük igénybe.  

 A következő klubvezetői értekezlet december 12-én 14 órakor. a Tűzér utca 56-

58 (Meghívó és program mellékelve) 

 Az Adventi sétára 23 fő jelentkezett.  

Budapestieket is várunk.(A séta programja mellékelve) 

A sétán résztvevők színházba mennek, a Pesti Színházban megtekintik dec.5-én 

este a „Sógornők” című darabot, ehhez is lehet csatlakozni. 

 Remek klubtalálkozókon vettek részt az elnökség tagjai: 

Michelin klub, (Renfer István klubvezető) Kőbányai Harmat klub(Bors Lajosné 

klubvezető) Dicséret a klubvezetőknek. 

A Láng Gépgyári klub elkészítette a gyár történetéről szóló anyagot. Köszönet 

érte Csohány Gábornak és a klubtagoknak. 

 November 22-én és 23-án a XVII. kerületi klubok ismét részt vettek az 

Élelmiszerbankkal közösen szervezett élelmiszergyűjtésben a kerület rászoruló 

időseinek érdekében, a TESCO áruházban. 

(Azóta lezajlott a gyűjtés és 920 kg. Tartós élelmiszer gyűlt össze a lakosság 

adományaiból. 

Óriási erőfeszítés és munka volt, melyet köszönünk a fő szervezőnek Medveczky 

Arankának és a közreműködő klubtagoknak.) 

 A Cukorbetegek Világnapja alkalmából a RÁCUK kitűnő egészségügyi fel-

világosító és szűrőprogramot szervezett a XVII. kerületi Vigyázó Sándor 

Művelődési Házban, nagy érdeklődés mellett, nagy sikerrel. 

Bp.2013.dec.2.                                                                                       Csizmás Attiláné 
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Cukorbetegek Világnapja  

Rövid beszámoló a Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület VII Cu-

korbetegek Világnapja alkalmából szervezett rendezvényéről. 

Budapest 17 kerületében élő, közel 90 ezer lakos 6-7 százaléka cukorbeteg. 

Számukra, és minden érdeklődő számára tettük egyesületünket elérhetővé no-

vember 23-án. 

Szűrővizsgálatokkal, orvosi előadásokkal,diétás tanácsadókkal, kulturális pro-

grammal, kiállítással, kóstoltatással, vásárral vártuk a hozzánk látogatókat. 

Vendégünk volt Riz Levente polgármester dr. Talyigás Katalin "Életet az 

Éveknek" Budapest Szervezete elnöke, Füzesi Brigitta Budapesti Cukorbetegek 

Egyesülete elnök a MACOSZ elnökségének tagja, Dunai Mónika. 

Több, mint 400 fő vett részt rendezvényeinken. Újdonság volt a cukor-

betegeknek szervezett úszóverseny, ahol Czingler Sándor " Életet az Éveknek" 

Országos Szövetség elnökségi tag volt a vezetőbíró.  Fotóporterünk Mészáros 

Margitka és Balogh Lajos voltak. 

A tartalmas napot állófogadással fejeztük be, ahol megköszöntük segítőink 

munkáját. 

Illés Jánosné,RÁCUK elnök 
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Előttünk álló programok 
Budapesti Adventi séta  

A kapott visszajelzések alapján módosítottuk az Adventi séta időtartamát. 

Az „Életet az éveknek” Budapesti Elnöksége szeretettel meghívja a társ-

szervezeteket 2013. december 5-6 városnézéssel, színházlátogatással 

egybekötött adventi programra.  

Szeretnénk Önökkel együtt élvezni a kivilágított, ünnepi köntösbe öltöztetett 

Budapestet. 

Program 

 Érkezés: 2013. december 5-én (csütörtökön) legkésőbb 10 óráig a Corvin 

Hotelbe (Budapest IX. kerület, Angyal utca 31.) 

 10 órakor köszöntés, beszélgetés: Hogyan lehet szépen öregedni. 

Vendég: Lévai Katalin író, politikus, tanár 

 12 órakor ebéd a Hotelhez közeli étteremben. 

 14 órakor látogatás a Bazilikába, idegenvezetéssel. 

 15.30 órakor a Bazilika előtti ünnepi vásár megtekintése. 

 16 órától autóbusszal megyünk a kivilágított Andrássy úton. 

 17 órától vacsora a Hotelben. 

 19 órakor Pesti Színházban a „Sógornők” című darab megtekintése. 

2013.december 6. (Péntek) 

 7-8 óráig reggeli a Hotelben. 

 9 órától 10 óráig Operalátogatás, idegenvezetéssel 

 11 órától 13 óráig látogatás a Párisi Galéria Művészeti Szalon és  

Aukciósházban (volt Divat Csarnok) 

 13 órakor ebéd a Hotelhez közeli étteremben. 

 14 órakor búcsú, hazautazás. 

Alternatív kulturális program lehetőség: 

 Creatíve Arts Fair-Karácsonyi Iparművész Vásár az Iparművészeti 

Múzeumban. 

Belépő díj a vásárra: 800,- Ft 

Belépődíj: kiállításra és a vásárra együtt: 1.500,- Ft 

 

Budapesti Elnökség nevében: 

dr. Talyigás Katalin Budapesti elnök 

06-20-9311-084 
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Meghívó 

Kedves Klubvezető! 

Emlékeztetjük, hogy 2013. december 12-én, 14 órai kezdettel tartjuk az évzáró klub-

vezetői értekezletünket (Bp. XIII. kerület, Tüzér utca 56-58.), melyre szeretettel várjuk, 

és megjelenésére feltétlenül számítunk. 

Az értekezlet témája: 

1./ 2013. évről beszámoló. 

2./ 2014. évben ünnepeljük az "Életet az éveknek" Nyugdíjas Szövetség fennál-

lásának 25. évfordulóját, melyre a budapesti klubok is készülnek. 

3./Mindennapi pszichológia folyóirat bemutatkozása, amely idősekkel is foglalkozni 

kíván. 

4./ A Harmadik Kor Egyeteme jövő félévi programja. 

5./ Arapovics Mária "Élethosszig tartó Művelődésért Alapítvány" bemutatkozása. 

6./ Egyéb 

 

 

Pályázati felhívás 

A Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége 2014-ben 

ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. 

Ezt az alkalmat szeretnénk felhasználni arra, hogy a Szövetség alapítójára, Knoll 

Istvánra is méltóképpen emlékezzünk. 

A Budapesti Elnökség ebből az alkalomból pályázatot hirdet a Szövetség valamennyi 

tagszervezetének, tagjának.  

A pályázatra kérjük, hogy a résztvevők az elmúlt 25 év fényképeiből, video, vagy más 

technikával rögzített felvételeiből küldjék el azokat, amelyek megfelelőképp reprezen-

tálják az eltelt 25 év közösségi életét. Külön kérjük, hogy amennyiben Knoll Istvánnal 

kapcsolatos emlékük, fényképük van, feltétlen küldjék el a pályázatra. 

Kérjük, hogy albumokban helyezzék el a fényképeket erre az alkalomra, és a legjob-

bakat vándorkiállítás keretében országszerte bemutatjuk. 

Kérjük, hogy részvételi szándékukat legkésőbb 2014.január 15.-ig jelezzék a Bu-

dapesti Elnökség e-mail címére: bp.eletetazeveknek@gmail.com 

Jelentkezésükkel jelezzék egyúttal, hogy milyen anyaggal kívánnak pályázni (fényké-

pek albumban, videók, más technikával készült felvételek). 

A bemutató 2014.szeptember 4-én 14 órakor lesz a József Attila Művelődési 

Központban (XIII. Bp., József Attila tér 4.) tartandó ünnepi emlékülés alkalmából. 

Várjuk mielőbbi szíves jelentkezésüket! 

Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az 

Éveknek” Budapesti Elnöksége 

mailto:bp.eletetazeveknek@gmail.com
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Színházajánló 

 

 

Járjunk együtt színházba! 

Kedvezményes jegyek igényelhetőek  fekete.zsuzsa49@hotmail.com 
elérhetőségen. A jegyigénylő kötelezettséget vállal a jegyár megtérítésére. 

jan. 1.szerda Római vakáció 19h 1 900 Ft/db 

jan. 2.csütörtök Hitted volna 20h   

jan. 3.péntek Kramer kontra Kramer 19h 1 900 Ft/db 

jan. 4.szombat Gyógyír északi szélre 20h 1 900 Ft/db 

jan. 5.vasárnap Piaf 17h 1 900 Ft/db 

jan. 6.hétfő     

jan. 7.kedd     

jan. 8.szerda     

jan. 9.csütörtök Hitted volna 20h   

jan. 10.péntek     

jan. 11.szombat Hitted volna 17h és 20h   

jan. 12.vasárnap A szív hídjai 17h   

jan. 13.hétfő     

jan. 14.kedd A római vakáció 19h   

jan. 15.szerda     

jan. 16.csütörtök A szív hídjai 20h   

jan. 17.péntek Esőember 20h 1 900 Ft/db 

jan. 18.szombat A római vakáció 19h   

jan. 19.vasárnap Hippolyt 15h 1 900 Ft/db 

jan. 20.hétfő     

jan. 21.kedd     

jan. 22.szerda     

jan. 23.csütörtök Ez a hely 20h 1 900 Ft/db 

jan. 24.péntek A szív hídjai 20h   

jan. 25.szombat     

jan. 26.vasárnap A Bandy-lányok 15h 1 900 Ft/db 

jan. 27.hétfő     

jan. 28.kedd Hitted volna 20h   

jan. 29.szerda     

jan. 30.csütörtök     

jan. 31.péntek     

mailto:fekete.zsuzsa49@hotmail.com
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febr. 1.szombat     

febr. 2.vasárnap A római vakáció 15 és 19h   

febr. 3.hétfő     

febr. 4kedd     

febr. 5.szerda     

febr. 6.csütörtök Gyógyír északi szélre 20h 1 900 Ft/db 

febr. 7.péntek Hitted volna 20h   

febr. 8.szombat A nagy négyes 15h 1 900 Ft/db 

febr. 9.vasárnap     

febr. 10.hétfő     

febr. 11.kedd     

febr. 12.szerda     

febr. 13.csütörtök Hitted volna 20h 
 

 

mailto:darvasto@darvasto.hu
mailto:Marta.Faludi@mazs.hu
mailto:petergusztos@gmail.com
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Programajánló 

Tisztelt Olvasóink, köszöntjük Önöket. Ismét jelentkezünk jobbnál jobb le-

hetőségekkel! 

Részvételi szándékot várjuk: +36 1 222 7816, eletetazeveknek@gmail.com,  

Mészáros Istvánné, alelnöknél: 06 20 932 2177 
 

 

Caravaggiótól Canalettóig Szépművészeti Múzeum tárlata. 

Az itáliai barokk és rokokó festészet remekművei,Caravaggio, Tiepolo, a Car-

racciak, összesen 102 mester 140 remekművén keresztül mutatja be az olasz 

barokk festészet rendkívüli gazdagságát. 
 

Kedvezményes napi jegy 1600 Ft 

Csoportos kedvezményl 1.400 Ft 

 

Belépéskor igazolni kell a 

kedvezményre jogosultságot a 

megfelelő igazolvánnyal!  

Pl.(mozgáskorlátozott) 
 

 

 

 

 

Lévai Katalin: Párnakönyv című színműve a nagysikerű regény adaptációja. 

2013.december 7-én 19. 30. 

Rózsavölgyi Szalon Bp. V. kerület Szervita tér. 8.  

Három szereplő – köztük maga az írónő - tárja föl egy különleges szerelem szívszo-

rító és egyben fölemelő történetét a nyolcvanas évek történelmi sodrásában, a rend-

szerváltást közvetlenül megelőző években. A néző olyan 

történettel találkozik a színpadon, amilyet maga is szeret-

ne legalább egyszer megélni a saját életében. A szenve-

délyes, sodró lendületű, ugyanakkor költői hangvételű 

előadás egyszerre nevettet és ríkat meg, és idézi föl a 

budapesti múlt sok színét, fény- és árnyoldalát.  

Szereplők: Földes Eszter, Németh Kristóf ,Lévai Katalin  

Rendező: Dicső Dániel  

Jegy 3900.-Ft/db, átvehető előadás előtt 1 órával a 

színházban. 20 fő jelentkezése esetén az ára 1900 Ft 

Jegyrendelés: a fent megadott elérhetőségeken.  

mailto:eletetazeveknek@gmail.com
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Dr. Hegyesiné Orsós Éva ajánlata 

Többen mondtátok, hogy karácsony előtt jó lenne összejönni egy kis baráti 

beszélgetésre. Meg azt is mondtátok, lenne kedvetek kirándulni és többen 

szorgalmazták, táncoljunk. Na, jó! Összeállítottam egy programot. Remélem, 

tetszeni fog nektek! 

O2013. december 13-án, pénteken 10 órakor találkozunk a Hősök terén, a 

Homokóránál. 

OIndulás Vácra. Megérkezésünket követően idegenvezető mutatja meg 

nekünk a város nevezetességeit. Van mit megnézni! De nem fog minderre sor 

kerülni, mert csak másfél órát töltünk itt. Az idegenvezető olyan programot ál-

lított össze, ami alkalmazkodik az időjáráshoz. Ha kellemes(en hideg) lesz az 

idő, sétálunk is, ha nem lesz az, esik, havazik, akkor főleg az autóbuszban fog 

mesélni, illetve a Pannónia házban. A megújult Vác főterén, a nagy múltú 

Pannónia házban 2013. március 15-étől nézheti meg a város nagy értékű 

muzeális kincseit a közönség. A főtér maga a csoda!!! Ez biztos, mert miután 

bevásároltam a piacon, ott szoktam kávézni! Meg … süteményt enni, mert itt 

található az isteni csokizó! 

O13.00 óra körül indulunk Nőtincsre. Váctól Nőtincs mindössze 20 percre van. 

A Szent Flórián Fogadóban több fogásos ebéd – kétféle leves, köretek, rántott 

hús, rántott sajt, töltött ez meg az … - vár bennünket, majd … zene és tánc 

következik. Olyan zenész jön velünk, aki egy harmóniummal odavarázsolja az 

ifjúságunk legszebb dallamait. 

OVárhatóan 17.30-18.00 között érkezünk vissza a Hősök terére. 

A program részvételi költsége: 7800 ft. 

Az idő rövidsége miatt azt kérem tőletek, legkésőbb  

november 27-ig jelezzétek vissza, hányan jöttök. 

A fentiekben közölt elérhetőségeken. 

  
 

Meghívó az Uránia Filmszínházba 

Az adventi időszak kiemelkedő családi, kulturális programja lesz az Uránia Nemzeti 

Filmszínházban 2013. december 7-én, szombaton 16 órától Cakó 

Ferenc Hómokmesék című homokrajz előadása. 

Cakó Ferenc világhírű animációs filmes, aki idén ünnepli pályafutásának 40. évét.  

A többszörösen nemzetközileg (Cannes, Krakkó, Annecy, Berlin) és hazánkban is dí-

jazott művészélő homok animációs előadást tart az Uránia dísztermében. A programot 

Cakó kifejezetten gyerekeknek szóló animációs 

filmjeinek vetítése színesíti. 

A másfél órás előadás egyúttal „beavatás” is a 

kisebbeknek az animációs trükkök misztikus 
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világába. A művész a védjegyévé vált homok animáció mellett gyurmafigurák és 

bábfigurák mozgását is bemutatja a kamera élőképét kivetítve, majd egy-egy gyur-

mafilm, bábfilm klasszikus mutatja be a vásznon, hogyan is néznek ki a kész 

animációk. 

Jegyek a normál mozijeggyel azonos áron kaphatók az Uránia jegypénztárában 

(1200 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 800 Ft). 

 

 

Holdvilágos éjszakán….. 

Retró revü esti hangulatban a Holdvilág Kamaraszínház művészeivel, dec. 8-án 

19 órakor. 

Győződjön meg Ön is róla, hogy Gyönyörű így este Budapest! Hiszen Pest 

megér egy estet. Arról már nem is beszélve, hogy Este fess a pesti nő! Szóval 

csak annyit ígérek: Szép esténk lesz… Bár lehet, hogy az éjszakánk szebb 

lesz. Vagy Különös… Ki tudja? Éjjel az omnibusz tetején… bármi előfor-

dulhat. Még az is lehet, hogy Táncolnék. Szóval: ma 7-re Várom… Irány a múlt 

század. Rendező: Koltai Judit. 

Belépődíj: felnőtteknek, 1000 nyugdíjasoknak 800 csoport 10 fő esetén 600.- Ft 

 

Budapest, 2013. november 26 

                                                                     Mészáros Istvánné 

                                                                                 alelnök 
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   Programösszesítő 

NAPTÁR          2013 tél 

Dec. 5-7.  Adventi program 

 

Bp. 

Dec. 7. 19:30  Lévai Katalin: Párnakönyv 

 

Rózsavölgyi Szalon, Bp., V. k 

Szervita tér 8. 

Dec. 7, 16 :00  Cakó Ferenc Hómokmesék  

 

Uránia Filmszínház 

Dec. 8, 19 :00  Holdvilágos éjszakán 

 

Holdvilág Kamaraszínház 

művészeivel retro revű 

Dec. 12, 14 :00-  Évzáró klubvezetői Bp-. Tüzér u. 56-58. 

 

Dec. 13,10:00-  Kirándulás Vác-Nötincs- Orsós Éva 

szervezésével 

2014  jan 15-ig  Életet az éveknek születésének 

25 éves évfordulója 

 

Pályázati felhívásra  jelentkezés 

2014 

ápr. 27-29. 

 Művészeti Fesztivál  Balatonfüred 

 

 

 

 

 

ősz-tél 

PROGRAM 
 

HOLOKAUSZT 

EMLÉKKÖZPONT 
 

1094 Bp., 

Páva u. 39. 

www.hdke.hu 
 

www.szia.org 

szia@szia.org 

http://www.hdke.hu/
http://www.szia.org/
mailto:szia@szia.org

