
Emlékeztető
Készült a 2017. július 12-i elnökségi ülésről

1./ Budapest másképp séta 
Következő  találkozó:  2017.  szeptember  15.  péntek  11  óra  Fővárosi  Operett
Színház előtt
2017. szeptember 29. péntek 11 óra a  Várban,  ez  az  időpont  még
változhat.

2./  A  hajdúszoboszlói  Barátság  Hotelből  Sólyom  Vanda  Klára  tartott
ismertetést,  az  Életet  az  éveknek  budapesti  Szervezetéhez  tartozó
munkatársaknak, s az alábbi ajánlatot tette:

Ingyenes igénybevétel lehetőségét ajánlja 2017. október 1-2, 8-9, 15-16.napokra,
amely megtoldható 1-1 nappal, 9.100,-Ft-t.

Kérjük,  hogy  az  igénybevételről  a  budapesti  szervezetünket  értesítsétek,
legkésőbb szeptember 15-ig.

Az értesítésben szerepeljen, hogy melyik napokra hány fővel vesztek részt és
kívánjátok-e meghosszabbítani az ott tartózkodást?

Az  ingyenes  igénybevétellel  a  klubvezetők  tájékoztatását  célozza  a  hotel,
szándéka,  hogy  minél  több  klub  csoportos  üdülést  szervezzen  a  Barátság
Hotelbe.  Amennyiben  ilyen  csoportos  üdülésre  van  igény,  azt  a  budapesti
szervezeten keresztül kérjük bonyolítani.

3./Legközelebbi  elnökségi  ülés  2017.  szeptember  13-án,  11  órakor  a  Tüzér
utcában, melyet a klubvezetőkkel egészítenénk ki.

4./  Harmadik  Kor  Egyeteme  előadása  és  a  szemináriumai  folytatódnak  a
következő tanévben, melyről külön értesítést küldünk.

5./ Az Országos Szövetség által rendezett fesztiválok:
- szeptember 8-11-ig Sopron
- október 11-13-ig Eger
-október 5-én Világ Gyaloglónap
-október 12-én Tekeverseny
-október 12-én sakkverseny
- november 9-11-ig Gyula Mozgásfesztivál



- szeptember 28-án lesz a Vigadóban a központi Idősek Világnapja rendezvény,
melyre Budapestről 14 fő küldhető.

6./ A Budapest Másképp séta vetélkedőjét 2017. október 25-re tervezzük. A
helyszínről pontos értesítést küldünk.

7./  A  NYOK Akadémiát  szervez  a  nyugdíjasok  érdekvédelme  céljából,  ennek
keretében tervezi, hogy meghívja a pártok szociális vezetőit egy beszélgetésre.

8./  Mentor  Nagyi  program  az  óvoda  vezetője  azt  kérte,  hogy  több  belső,
óvodában  lebonyolítható  program legyen,  melyet  a  nagyik  szerveznek.  Ezen  a
területen  az  önkéntesek  között  fiatalításra  volna  szükség.  A  közeljövőben
szükséges lenne az óvoda igazgatójával egyeztetni az igényeket. 

9./ Elnök asszonyunk szükségesnek tartja, hogy szervezzük látogatócsoportot a
Hospice Házba.

10./ A Rózsa Nyugdíjas Klub felajánlja, hogy a klubok vegyék igénybe a művészeti
csoportok szerepléseit saját rendezvényein.

Készült, 2017. július 19.


