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Megvalósult programok 
 

Emlékeztető  

A Budapesti Szervezete 2014. november 19-i klubvezetői értekezletről. 
Elnöki  

köszönet 
Talyigás Katalin köszönetet mond Medveczki 
Arankának a Knoll emlékülés és a Richter szűrések 
megszervezésért. Renfer Istvánnak a Knoll film 
elkészítésért, Csohány Gábornak a 2014. évi üdülések 
megszervezésért, Mészáros Istvánnénak a kulturális 
programok közzétételéért, szervezésért. Az említettek 
könyvjutalomban részesültek. 
 

Megújulás 2015. a megújulás éve lesz, ezen belül tervezzük a 
Budapesti Szervezet önálló egyesületté, továbbá 
tervezzük több kerület látogatását hasonlóan az előző 
évekhez, valamint a XIX. kerületben a Hospice Szolgálat 
kialakítását. 
 

Seni Guard 
segélyhívó 

Bemutatkozott az SOS Seni Guard program Várszegi 
Zoltán a program egyik vezetője részletesen ismertette 
a készülék és a szolgáltatás működését, valamint a 
költségeket. Tájékoztató prospektust osztottunk szét a 
jelenlévők között, és kértük a klubvezetőket, hogy az 
Életet az Éveknek Budapesti Szervezetén keresztül 
bonyolítsák a tájékoztatást a készülékről. 
 

Cédrus 
program 

 

 

 

Sárközi Erika részletesen bemutatta a Cédrus 
programot. A budapesti klubokban 300 kérdőívet 
töltünk ki, melyeket e-mailben juttatunk el a 
klubvezetőkhöz és kérjük, hogy január 20-ig kitöltve 
szíveskedjenek visszaküldeni. 
 

Az időskori 
versenyszellem 

vizsgálata 

Talyigás Katalin ismertette az MTA Pszichológiai 
kutatást, melynek címe: az időskori versenyszellem 
vizsgálata. A kérdőív kitöltése önkéntes, január 20-ig 
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 kérjük kitöltve visszaküldeni! 
Mentor Nagyi 

program 
Dec. 3-án voltunk a Hajléktalan óvodában 10 órától. 
(VIII. ker. Dankó utca 11.) A csoport vezetőinek: Bors 
Lajosnénak és Fischer Rozinak köszönet jár. 
 

Költségvetés 
hatása  

Részt vettünk a NYOK ”A költségvetés hatása az 
idősekre” címmel tartott tanácskozásán. 
 

Adventi séta Sikerrel szerveztük az Adventi sétát december 9-10-11-én.  
 

Pótszilveszter 
Parádon 

Az Országos Szövetség pótszilvesztert szervez Parádon 
2015. január 6-9-ig. Eddig 100 fő jelentkezett. Részvételi 
díj: 29.900 Ft/fő 

Bowling Sugárban kedvezményes bowling lehetőség. 
 

Gyászhír Őszinte részvétünk Rózsa Nyugdíjas Klub vezetője, 
Dudás Istvánné elhunyta alkalmából. 
 

Nyugdíjas 
Expo 

December 4-5 –én részt vettünk a Nyugdíjas Expo-n 
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Előttünk álló programok 
 
A két új támogató partner  

Megyei Elnöki értekezleten tájékoztattak, hogy a Szövetség két új 
támogatói partnerrel vette fel a kapcsolatot. 
A két új támogató partner: HOME RELAX HUNGARY Kft. 

GEERS HALÓKÉSZÜLÉK Kft. 

 
Folytatódó  és új projektek 

 

Harmadik Kor 
Egyeteme 

 

Február 18-án indul, programot később küldünk! 
 

Kerület- 
látogatás 

 

Négy kerület látogatása, tapasztalatcsere. 
 

Egészségnap Egészségnap márciusban 
 

Országos 
sportverseny 

Országos sportversenyek: 
 július 2. országos túraverseny 
 július 9. országos úszóverseny 
 

Utazás május elején Kiskunhalas, 
szeptemberben Ciprus (részletesen a következő oldalon), 
decemberben Adventi séta. 
 

Továbbiak Fogadjuk a vidéki klubokat a budapesti sétákra. 
Folytatjuk az adománygyűjtést. 
Folytatódik a Mentor Nagyi program. 
 

Kezdődő 
projektek  

 

SOS Seni Guard program részletesen a következő linken 
http://www.szia.org/sites/default/files/2_SOS_SeniGuard.pdf.  
Cédrus program. 
 

 

http://www.szia.org/sites/default/files/2_SOS_SeniGuard.pdf
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Ciprus program 
2015. március 14-21., október 10.-17.   
Elhelyezés: 3 és 4 és 4+ csillagos szállodákban, félpanziós ellátással. 
 
1. nap 
Indulás Larnacába Budapestről, repülőgéppel. Érkezés. Transzfer a választott szállodába. 
 
2. nap Larnaca 
Reggeli, vacsora a szállodában. Félnapos Larnaca-i városnézés, megismerkedünk Larnaca 
festői kikötőjével, Larnaca híres pálmafákkal szegélyzett sétányával, ahol számtalan étterem, 
bár, taverna, kávézó várja a látogatókat. A Szent Lázár templom megcsodálása után a 
Természettudományi Múzeum következik majd túránkat ezután a larnacai könyvtár szép, 
árnyas parkjában fejezhetjük be. 
 
3. nap 
Reggeli, vacsora a szállodában. Ismerkedés a ciprusi idősek életével. Délelőtt együtt főzzünk 
Cipruson: ciprusi ételek elkészítésének elsajátítása helyi szakács segítségével. Délután ciprusi 
helyi borok kóstolása. 
 
4. nap 
Reggeli, vacsora a szállodában.  
Limassol - Courium - Afrodité sziklája – Paphos Fakultatív program: ár: 52 euro  
A korai reggeli után Limassolba indulunk, ahol sétálunk a bűbájos óvárosban. Ezután a 
Courium nevű ókori görög városállam maradványt látogatjuk meg, majd fényképezés, 
fürdőzés következik Afrodité Istennő születési helyén. Pafosba érkezve meglátogatjuk a 
Dionussos házat a csodaszép mozaikokkal, a Szt.Pál oszlopot és a Szt. Szolomoni 
barlangtemplomot. Ugyanitt szabadidő, ebéd és vásárlási lehetőség. Azoknak, akik nem 
vesznek részt a programon, szabadidő Larnacában.  
 
5. nap 
Reggeli, vacsora a szállodában Hajókirándulás: a kirándulóhajó megkerüli Európa legdél-
keletibb csücskét, a Görög-fokot (Cape Greco), majd több csodaszép öbölnél is kiköt, ahol 
fürdőzési, fényképezési lehetőséget kapnak az utasok. A hajóról, pár km távolságból, lehet 
látni a "halott várost", Famagustát is. Amennyiben az időjárás nem engedi a hajókázást, úgy 
helyette a sziget fővárosába látogatunk el.  
 
6. nap 
Reggeli, vacsora a szállodában 
Fakultatív kirándulás: Troodos hegység - Kykko monostor Ár: 50 euro  
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Akik nem vesznek részt a fakultatív programon szabadidő, önálló városnézés, séta a 
tengerparton, fürdőzés.  
 
7. nap reggeli, vacsora a szállodában. 
 
8. nap hazautazás Budapestre repülőgéppel. 
 
Részvételi díj (310 EUR árfolyamig érvényes): 
 

Kategória Ellátás 
Részvételi díj 
március 

Részvételi díj 
október 

3 csillag félpanzió 139.900 ft/fő 159.900 ft/fő 

4 csillag félpanzió 185.900 ft/fő 185.900 ft/fő 

4+ csillag félpanzió 291.100 ft/fő 248.300 ft/fő 
 

Részvételi díj tartalmazza: 

 az utazást Budapest-Larnaca-Budapest útvonalon a Wizzair járatával a 
repülőjegyet, 

 reptéri illetéket, transzfert a szállodába, illetve vissza a repülőtérre 

 a 2. nap és 5. nap kirándulását,  

 a közös főzés és a borkóstoló költségét, 

 szállást félpanziós ellátással, 

 stornó biztosítást, 

 magyar nyelvű idegenvezetést 
 
Nem tartalmazza: az utasbiztosítást és a két fakultatív program árát!  
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!  
 
Jelentkezési határidő:  
2015. január 31. (március 14.),  
2015, március 31. (október 10.) 

 

 

Jelentkezni lehet: 
Csohány Gábornál a 06/20/361-4998, vagy a 06/1/387-5942 számon, illetve a 

csohany42@freemail.hu e-mail címen.  
Bankszámlaszám: LILI N Tour Kft K&H Bank 10404065-50515757-72481014 

A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségének  
Üdülésszervezési Bizottságának Vezetőjénél 

 

mailto:csohany42@freemail.hu
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Mészáros Margitka tájékoztatói 

Sikeres volt  
a KI KIT TUD 

2014 November 27-én egy felejthetetlen KI KIT TUD 
részesei lehettünk a XVII kerületi, TESZ szervezésében. Az 
évente megrendezésre kerülő seregszemle, egyre több 
személyt vonz. Több kategória helyezettje mellett úgy a 
közönség, mint a zsűri elismerését Matúz Mihály tárogató 
műsorával nyerte. http://eletetazeveknek.lapunk.hu 
 

Születésnapot 
ünnepeltek 

A Nagytétényi klubban Kovacsics Lászlóné klubvezető 70-ik 
születésnapját ünnepelték, melyhez ez úton mi is szeretnénk 
gratulálni a Budapesti Szervezet vezetősége nevében. Fotó: 
http://eletetazeveknek.lapunk.hu  
 

Karácsonyi  
előzetes volt 

Egy kis családias karácsonyi előzetes operett áriákkal 
Budafokon a Városi nyugdíjas klub szervezésében, ahol 
még a 99 éves Marika néni is dalra fakadt.  
Fotó: http://eletetazeveknek.lapunk.hu 
 

Fővárosi 
Nagycirkusz 

ajánlata 
 

Zéró Gravitáció ”A repülő cirkusz” c. előadására 
kedvezményes jegyvásárlási lehetőség biztosít tagjaink és 
vendégeink számára, december 18. csütörtök 15 órai és 
december 19. péntek 15 órai előadásokra.  
II. kategóriás jegyár: felnőtt 1550, nyugdíjas 1350, 
gyerek1250 Ft/db. 
III. kategóriás jegyár: felnőtt, nyugdíjas és gyerek 
egyaránt 1000 Ft/db 
Jegyvásárlás előtt regisztráció szükséges a fenti 
elérhetőségen e-mailben vagy telefonon. 
eletetazeveknek@gmail.com ,mobil: 06209322177  
 

Kedvezmény 
 a  

színházban 

A DÓM zenekar koncertjével indul a decemberi program a 
Bethlen téri színházban. A belépés ingyenes, diákoknak 
20% kedvezmény a fogyasztásból! 
http://eletetazeveknek.lapunk.hu 

 

http://eletetazeveknek.lapunk.hu/
mailto:eletetazeveknek@gmail.com

