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Megvalósult programok 
 

Elnökségi ülés  

Emlékeztető a 2013. augusztus 13-i ülésről. 
 

Rapidus Optikai 

Szalon 

kedvezmények 

A Rapidus Optikai Szalon képviselője, Szalay 

Szabolcs tájékoztatást adott arról, hogy az Életet 

az éveknek klubok tagjai részére minden optikai 

eszköz vásárlása esetén 30 %-os, illetve kon-

taktlencse vásárlásakor 15 % kedvezményt biz-

tosítanak. 

Felajánlotta, hogy a nagyobb létszámú rendez-

vényekre a főváros bármely kerületébe szívesen 

kitelepülnek, és ott szűrővizsgálatot végeznek.  

Részletesen lásd a hírlevélben. 

 

RACUK  

meghívás 

lecsópartira és 

szemészeti  

vizsgálatra 

A RACUK vezetője, Illés Éva ismertette, hogy 

szeptember 3-án kerül megrendezésre a 

Rákoskerti Művelődési Ház udvarán egy 

lecsóparti, melyre ezúton meghívja a jelenlévőket 

és Szalay Szabolcs urat, avval a céllal, hogy 

végezzenek szemészeti vizsgálatokat. 

Szalay úr elmondta, hogy árgaranciát vállalnak 

és a minőségi garancia keretén belül 2 éves tel-

jes körű minőségi garanciát biztosítanak 

termékeikre. 

 

Előttünk álló  

feladatokról  

Talyigás Katalin 

beszámolója  

 

 Balatonfüreden szeptember 8-10 között Senior 

Akadémia szervezésére kerül sor, melynek 

témája a nyugdíjak és a 2014. évi választások 

kérdése. Kéri a klubvezetőket és az elnökség 

tagjait, hogy olyan résztvevőket szervezzenek, 

akik képesek tovább adni az ott elhangzott 

tájékoztatókat.  

Budapestről még várják a jelentkezőket a 

nyok@nyok.hu elérhetőségen. 

 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:nyok@nyok.hu
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 A Harmadik Kor Egyeteme új előadás sorozata 

októberben indul. A tárgyalások a rektor úrral 

folyamatban vannak.  

 Szeptember 21-én kerül megrendezésre az 

Egészségváros, melyet a Richter Gedeon 

Gyógyszergyár szervez a Délpesti Kórház ja-

vára. Fontos, hogy a környező kerületekből 

minél többen vegyenek részt. Itt egészségügyi 

szűrővizsgálatokra is sor kerül. (Balázs Piroska 

megígérte, hogy ismerteti a programot a 

kerületében.)  

 Szeptember 30-án kerül sor Országos 

Szövetségünk Idősek napja rendezvényére, mely 

ebben az évben az Állatkertben kerül megren-

dezésre. Budapestről sok érdeklődőt várunk 

nagyszülők és unokák együtt jöjjenek! Je-

lentkezési határidő: 2013. szeptember 5. 

 Októberben Siófokról 60 fő szeretne a fővárosba 

jönni. Ennek a látogatásnak a szervezésével 

megbízta Csohány Gábort.  

 Feladat továbbá az Adventi séta előkészítése. 

(December 5-6-7.) 

 December 6-án színházi előadás a Bethlen téri 

Színházban lesz. 

 Talyigás Katalin kéri az elnökséget, hogy a 

részletes programot szeptember 24-re ál-

lítsák össze, és jelentkezési határidőként egy, 

októberi napot jelöljenek meg. 

 A következő elnökségi ülések: 2013. szeptem-

ber 24., október 8. és november 7. 

 A Szociális ágazatban dolgozó kollegák 

petícióval fordultak a miniszterhez, életkörül-

ményeik és bérezésük tekintetében. Kérjük, 

hogy a petíciót minél többen írják alá, hiszen 

értünk, idősekért nagyon sokan dolgoznak 

ezen a területen. A Szociális szakma ebben a 

témában konferenciát is szervez november 11.-én. 
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 Új programokat szeretnénk bevezetni, melyre 

minél több érdeklődő jelentkezését várjuk a 

XIII. kerületben, a Prevenciós Központban. 

o Bridge tanfolyam 

o  Főző tanfolyam 

o Gazdálkodj okosan tanfolyam 

o Kreatív műhely munkanélküli fiatalok részére 

A tanfolyamok októbertől indulnak 13. ker., Tü-

zér u. 56-58. sz. alatt. Részletes programokat, 

jelentkezési lapokkal később küldünk. 

 

Beszámoló  

Medveczki Aranka  

és Csohány Gábor  

munkájáról.  
5-11 és11-13 oldalon 

 

Az elnökség minden tagja gratulált a beszámo-

lókhoz és az eddig végzett munkájukhoz. 

Csohány Gábor említette, hogy Egerben kerül sor 

a következő művészeti találkozóra, szeptember  

26-28. között. Budapestről eddig 30 fő je-

lentkezett. 

Továbbá említette, hogy november 17-én Márton 

napi libanapot tartanak, melynek helyszínei: Pár-

kány, Esztergom, Dunabogdány. 

 

 

 Medveczki Aranka beszámolója  

Köszöntöm az elnökség tagjait és a kedves meghívott vendégein-

ket! 

Azon az elnökségi ülésen, ahol arról döntöttünk, beszámolunk 

az eddig végzett munkánkról, abból a célból tettük, egyrészt, 

hogy számvetést készítsünk, mit valósítottunk meg azok közül, 

amit a választásunkkor ígértünk, illetve mit tettünk az idősekért, 

egyénileg, milyen szerepet vállaltunk az elnökség munkájából, 

és hogyan segítettük egymás munkáját. Ezen elvek figyelem-

bevételével igyekeztem beszámolómat elkészíteni. 

2011. június 27-én az „Életet az éveknek” Budapesti 

Szervezete egyik alelnökének megválasztásom óta a nyug-

díjasok egészségvédelmével, érdekképviseletével és szociális 

kérdésekkel kapcsolatos tevékenységet töltök be, Fodorné, 
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Pirok Ildikóval közösen. Felosztásra kerültek a kerületekben lé-

vő klubok is, én a 17. és 18. kerület klubjait kaptam. 

Munkámban kiemelten fontosnak tartom, hogy meg- 

ismerjem a hozzám tartozó klubokat, és az ott folyó 

tevékenységeket. Megválasztásomkor arra tettem ígéretet, 

hogy megismerjem a klubok életét, főleg a gondozási 

központok tevékenységét, az ott folyó munkát. Lehetőséget kí-

náljak részükre, és ha szükséges, akkor igény szerint segítsem 

munkájukat. 

Elsők között tartottam fontosnak, hogy a 17. kerületi 

polgármesterrel, Riz Leventével megismerkedjek, vele a 

kapcsolatot felvegyem, mely találkozóra, elnök  asszonnyal 

együtt 2011. szeptember 5-én került sor, majd 2012.-ben Ko-

vács Ferencnével együtt (Rózsa Nyugdíjas klub vezetője) Csomó 

Tamáshoz látogattunk el, aki az idős- 

politikával foglalkozik a 18. kerületben. A találkozót  

Kovács Ferencné, Ági készítette elő. 

2011. október hónapban a TESZ-szel közösen meg-

rendezésre kerülő, használtruha vásár előkészítését bonyolítot-

tam. Nagykereskedőkkel vettem fel a kapcsolatot, akik vállalták 

a kitelepülést, helyszíni árusítást, számla ellenében.  

A használt ruhavásárra 2011. október 8-án került sor a TESZ 

székhelyén, a Baross utcában, mely vásár a kereskedő szerény 

ruhakínálata miatt nem mondható sikeres akciónak. Munkámat 

Szőke Miklósné, Ilike segítette. 

Kiemelten fontos feladatomnak tartottam a gondozási központok 

klubvezetőivel való kapcsolat felvételt. Így találkoztam először 

2011. szeptember 17.-én Bálint Ramónával, a  

18. kerületi Gondozási Központok vezetőjével, majd a kerületi 

gondozási központok klubvezetőivel külön-külön.  

2011. október 4.-én került sor összevont 18. kerületi 

Egyesített Szociális Intézetek klubvezetői találkozójára, ahol a 

klubvezetők gondjairól tanácskoztunk. Ilyen találkozóra évente 

1-2 alakalommal került sor az elmúlt években, a  

17. kerületben is találkoztam 2 alkalommal a gondozási 

központok klubvezetőivel, közös értekezleten. Bízom ab-

ban, hogy ezek a találkozók ebben az évben is foly-

tatódnak. 
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A klubvezetők részéről igényként fogalmazódott meg, hogy 

egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat szívesen 

fogadnának.  

Így kerestem meg a 18. kerületi egészségfejlesztőt, Bakos 

Krisztinát, majd a 17. kerületi egészségnevelőt, Velkei 

Évát, s velük közösen indítottuk el az egészségmegőrzés-

sel kapcsolatos előadás sorozatot.  

Ezeket az előadásokat főleg gondozási klubok vették igénybe, 

de más kluboknál is voltak előadások.  

A Vöröskereszt Budapesti Szervezetének Ifjúsági csoportjával 

is felvettem a kapcsolatot. Ők Elsősegély bemutató keretén 

belül tartottak előadást, a 18. kerületi gondozási központ 

klubtagjai, illetve dolgozói részére.  

 

Ez év őszétől szeretnénk folytatni egészségmegőrzéssel 

kapcsolatos előadás sorozatunkat, az átszervezések miatt, a 

10. kerületi egészségfejlesztővel tudjuk megvalósítani a 10., 17. 

és a 18. kerületekben lévő klubokban. 

Egészségnapot szerveztünk Illés Jánosné, Évával a RACUK 

vezetőjével közösen, 2 alkalommal.  2011 októberében és 2012 

májusában. Akik részt vettek, azok nagyon jól érezték magukat 

ezeken a rendezvényeken.  

2013 áprilisában a Holistic Med Életmód és Egészség 

Központtal közösen szerveztünk egészségnapot, ahol ingyenes 

látás-hallásszűrés vizsgálat, porckorong építés, lábszűrés, 

arcápolás, masszás, különböző előadások tették színessé az 

egészségnapot. A helyszínen munkámat Borbély Zsuzsi, 

Csohány Gábor és felesége, segítették.  

Az egészségnapon a RAPIDUS Optikától 5.000 Ft-os 

vásárlási utalványt kapott mindenki, aki szemvizsgálaton vett 

részt, mely utalványt a szűrésen részt vevők szemüvegké-

szítéshez felhasználhattak, vagy családjuk részére átadhattak. 

Szeptembertől lehetőség nyílik arra, hogy olyan klubokhoz 

kitelepüljenek szemvizsgálatra, ahol nagyon idősek a 

klubtagok, illetve, ha legalább 30-50 fő részt vesz ezen a 

szűrésen. Igény esetén az elkészült szemüvegeket is kiszál-

lítják az adott klubba. Bízom abban, hogy egyre több klub él 

ezzel a nagyszerű lehetőséggel. 

Pannon Halláscentrum – 2012-ben két klubnál tartottak hal-

lás szűrővizsgálatot, a TESZ-nél és a 18. kerületi Gondozási 
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Központban, illetve 2013-ban a Holistic Med-ben.  

A szervezésben Szőke Miklósné Ilike és a 18. kerületi klub-

vezetők vettek részt. 

Ebben az évben, június hónapban 3 nap vettünk részt a 

Pannon Halláscentrum és az Országos Szövetségünk által 

szervezett Nyílt napon. Június 6-án a RACUK, 7-én a csepeli 

Szépkorúak Nyugdíjas Klub és az elnökség 2 tagja, 17-én a 

Mozgáskorlátozottak 17. kerületi Szervezete 10-10 fővel.  

A szervezésben Illés Jánosné Éva, Juhász Józsefné Erika és a 

csepeli Szépkorúak Nyugdíjas Klub vett részt. 

A Pannon Halláscentrum is vállalja a klubokba történő kiszál-

lást, ha erre igény jelentkezik a klubok részéről. Összeköthető 

szem- és látásszűréssel, de lábszűréssel is bővíthető a kínálat. 

2011 és 2012 novemberében a Magyar Élelmiszerbank által 

szervezett karácsonyi élelmiszergyűjtési akcióban vettünk 

részt a 17. kerületi klubok segítségével, közreműködésével.  

Az összegyűjtött élelmiszereket a 17. kerületi rászoruló nyug-

díjasok között osztottuk szét. Köszönet a sok segítőnek, akik 

részt vettek ebben a nehéz munkában.  

2012 januárjában a 17. kerületi Adományház, a  

17. kerületi Vöröskereszt és Budapesti Szervezetünk közösen 

gyűjtöttünk önkénteseinkkel hajléktalanok részére meleg ruhát-, 

cipőt és hálózsákot.  

2012 februárjában elindítottuk a 17. kerületi sétát, amely az 

idő jobbra fordultával, sajnos nyárra elfáradt. 

2012. április hónapban elindítottuk a Honismereti sétát a  

17. kerületben. 

Tavalyi évben 6 alkalommal szerveztünk sétát, az idén ed-

dig 3 alkalommal. 

Úgy gondolom, hogy sikerrel fejeztük be ezt a rendezvényt eb-

ben a félévben, mivel nemcsak a 17. kerületben lévő klubtagok 

vettek részt ezeken a sétákon, hanem más kerületekből is, így 

a Michlen klubból, a X. kerületi Harmat klubból és a  

18. kerületi gondozási központokból. A Podmaniczky 

kastélyban 112 fő vett részt.  

Szeptemberben tovább folytatjuk sétánkat, újabb helyeket 

tekintünk meg, illetve ismerkedünk meg művészekkel. 

A sétáinkat Balás Zsuzsi, Varga Istvánné, Erzsike és Huszár 

Imre vezették. 
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Külön köszönjük Huszár Imrének kiváló munkáját, aki, hely-

ismereti kapcsolatait felhasználva, közreműködésével sikerült 

az érdeklődőket több kerületi művésszel megismertetni, általa a 

kerület híres embereinek lakhelyéül szolgáló épületek tör-

téneteit megismertetni. Sétáinkat nagy lelkesedéssel, szakér-

telemmel vezette, igyekezett minél több értéket bemutatni,  

ismeretet átadni részünkre. 

2012. május 1-jén a Berki Lili klub önkéntesei a 

Rákosmente Önkormányzat Sportbizottsága által 

szervezett futóversenyen, pontőrködésben segítettek.  

A pontőrködésben Sztanics Mihályné, Ica klubtagjai voltak 

a segítségemre.  

2012. Magyar Gyógytornászok Társaságával vettem fel a 

kapcsolatot, egy találkozót készítettem elő elnök asszonyunk 

és Egyed Márta Magyar Gyógytornászok elnöke részére, illetve 

a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével is kapcsolatba 

léptem. RACUK részére dietetikust kértünk fel rendezvényükön 

előadás megtartására. 

Jelenleg a 19. kerületi Segítő Kéz Gondozási Szolgálat részére 

keresünk gyógytornászt.  

A 2012. december 6-7. Adventi séta szervezésében ak-

tívan részt vettem. Szállodaszerzés, szállodában vendégek 

fogadása, velük való törődés 2 napon át. Előzetes helyszínbe-

járás, színházjegyvásárlás, étterem kiválasztása, vendégek 

színházból történő hazakísérése, Gáborral közösen bonyolítot-

tuk. 

2012 májusától bekapcsolódtam a NYOK Szociális 

bizottságának munkájába, kihelyezett ülésein, Kecske-

méten, Sopronban képviseltem  elnökségünket Gáborral, Klá-

rikával együtt. Elnök asszonyunknak az adminisztrációs 

munkavégzésben segédkezem. 

2012 májusától az Országos Szövetség Sportbizottságának 

munkájába is bekapcsolódtam.  

2013. július 11-én Rákoskeresztúr, Újlak utcai uszodájában 

került megrendezésre az Országos Szövetségünk országos 

úszó bajnokságának döntője. Erre a rendezvényre a budapesti 

résztvevőket szerveztem. Az uszodát ingyen kaptuk meg, a bí-

rákat szövetségünk és az uszoda munkatársainak 

bevonásával közösen biztosítottuk, a résztvevők részére a be-

lépés díjtalan volt. Az úszóbajnokságon a  
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17. kerületi klubokból vettek részt klubtagok, illetve Olti Kati.  

E rendezvényen Illés Jánosné Éva, Giba Istvánné, Mucika és 

Juhász Józsefné Erika segítették munkámat. Sajnáljuk, hogy 

más kerületek nem csatlakoztak ehhez a rendezvényünkhöz. 

Köszönjük az uszoda segítségét, támogatását! 

Öröm számomra, hogy Budapesti Szervezetünk által 

szervezett rendezvényeinken a legnagyobb számban a  

17. és 18. kerületben lévő klubok tagjai vesznek részt, köszönet 

érte. Mindig számíthatok segítségükre, munkájukra, ak-

tivitásukra. 

Az elmúlt két évben sikerült eljutnom a 17. és a  

18. kerületben lévő klubokhoz, rendezvényeiken, vezetőségi 

üléseiken, programjaikon, valamint a TESZ által szervezett  

KI MIT TUD és a Michelin klub által szervezett rendezvények 

zsűri munkájában részt venni. Más klubok meghívásának is 

igyekeztem eleget tenni. 

Kirándultam az Újlak utcai Nyugdíjasklubbal Ópusztaszerre, 

sétáltam a Segítő Kéz Kispesti Gondozási Szolgálattal a 

Fővárosi Állatkertben. Köszönet a kluboknak a meghívásért! 

2012-től a Budapesti Szervezetünk szervező munkájába ak-

tívan bekapcsolódtam, a különböző rendezvényekre történő 

mozgósításból, az adminisztrációs munkavégzésből jelentős 

feladatot vállalok. 

HKE pedagógia karán januártól a regisztrációs munkában 

a NYUBUSZ képviselőivel közösen vettem részt. Az előké-

szítő munkából is aktívan kivettem a részem. 

Más elnökségi tagunk munkáját is segítettem, így Gábornak 

a békéscsabai nyugdíjas klub kisérésénél,  

2 nagyatádi kirándulás szervezésében, illetve Mészáros Mar-

gitkának a Borvárosban, az Etyeki Korda Stúdióba, Gáborékkal 

ezt közösen tettük. 

A kulturális programok klubtagokhoz történő továbbításában is 

igyekszem segíteni Margitkának. 

Öröm számomra, hogy a 17. kerületi Vöröskeresztet egyre 

több nyugdíjas klub hívja meg a kerületben, egészség napokon 

szűrő vizsgálat végzésére. A szűrő vizsgálatokon túl a rá-

szoruló nyugdíjas klubtagok ruhát, tartós élelmiszer csomagot 

is kapnak. Ezen kezdeményezésünket ajánljuk más klubok, 

kerületek részére is. 
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Remélem beszámolómban sikerült számot adni azokról a 

fontosabb eseményekről, amelyeket megválasztásomkor tett 

ígéreteimből megvalósítottam, illetve arról, hogy mit tettem 

személy szerint az idősek egészségének megőrzéséért, 

szociális ügyeiért, gyakorlatban is. Lásd: Egészségnapok 

szervezése, egészségmegőrző előadás sorozatok 

beindítása, ingyenes szűrővizsgálatok szervezése, honis-

mereti séta, stb. Szociális területen: Karácsonyi élelmi-

szeradomány gyűjtési akció szervezése, bonyolítása.   

Mindezek mellett igyekeztem az elnökség napi munkájában is 

aktívan részt venni.   

Beszámolómban csak a nagyobb horderejű tevékenységeket 

emeltem ki, a napi ügyintézéseket, más szervezetek által szervezett 

rendezvényeken történő részvételeimet nem hangsúlyoztam ki, 

ahol megjelentem és képviseltem Elnökségünket. 

Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik segítségemre 

voltak abban, hogy egy-egy rendezvényünket sikerült megren-

dezni, lebonyolítani. Az ő segítségük, közreműködésünk nélkül 

nem sikerült volna ezeket megvalósítanom.  

Külön köszönöm elnök asszonyunknak, dr. Talyigás Katinak a 

bizalmat, a lehetőségeket, amelyeket általa ismerhettem meg, 

amelyek új ismereteket, egy teljesen más szemléletmódot biz-

tosítottak számomra az időspolitika jobb megismeréséhez. 

Ezek az ismeretek, lehetőségek is sokat segítenek 

tevékenységem végzésében. 

 

Köszönöm a figyelmet!  

Medveczki Aranka, alelnök 

 

 

 

 

Csohány Gábor beszámolója  

Az elmúlt két év (2011. június) alatt is kettős volt a munkabeosz-

tásom. Országos Szövetség Üdülési Bizottság vezetőjeként - Buda-

pesti elnökségben az üdüléssel foglalkozó alelnökként végeztem 

munkámat. 
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Nyugdíjas Klubok és Idősek Országos Szövetsége tizenöt 

üdülési lehetőséget ajánl a pihenni és kikapcsolódni vágyó nyug-

díjasainknak és hozzátartozóiknak. 

Megyei üdülés szervezőkkel tartom a kapcsolatot telefonon,  

e-mail-en. Budapesten személyesen találkozom a szervezőkkel. 

Vidékiekkel a személyes kapcsolttarás nem egy könnyű feladat 

(utazás, anyagi gondok miatt) 

A meghirdetett üdülési programokon kívül egy és négy napos 

utak szervezésében veszek részt: 

 Zarándok utat indítottunk Máriazellbe, Bettére-Rozsnyó-

Kassa városába. (4 fő.) 

 Május hónapban Budapest kezdeményezéssel vidéki klubokat 

is bevonva 4/3 éjszakás kirándulást szerveztem Nagyatádra 

(Drávai hajózás, zenés ismerkedési est, termálfürdő volt a 

programban) 48 fő. 

 Budapesti séta címen hirdettünk kirándulást, Országház, András-

sy út, Hősök tere, Liszt Ferenc reptér megtekintése szerepelt a 

programban. 

 Ugyanezt a programot vidéki klubtagjainknak is — klub-

vezetőkön keresztül — meghirdettük. Békés, Csongrád, He-

ves megyéből voltak érdeklődők. 3 x 48 főt láttunk vendégül. 

 A budapesti Adventi séta (2/1) rendezésében, szervezésében 

is részt vettem. Esti (buszos) városnézés. Hősök tere, Bazili-

ka, Andrássy út, esti színházlátogatás irányításában közre-

működtem. 

 Ötfordulós üdülési totót indítottam, a Hírlevelünkben jelent 

meg öt hónapon keresztül. (260 fő.) 

 Hajóspiknik a Fertőtavon, Soproni városnézéssel hirdettem 

meg. (12 fő.) 

 Balatonfüredi műveltégi vetélkedő szervezésében budapesti 

szinten is részt vettem. (28 fő.) 

 XIX. Kispest Gondozási Központ munkájával  

ismerkedtünk, a budapesti kerületek nyugdíjas tagjait 

szerveztem a találkozóra. 

 A Holistic Med Egészség és Életmód Központjában rendezett 

egészségnap szervezésében, lebonyolításában is részt 

vettem. 

 Idősek Világnapjára a Belvárosi Színház jegyek és a többi 

színházlátogatásra meghirdetett előadásokra szerveztem a 

klubtagokat. (Operett, József Attila, Radnóti.) 
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 MAKASZ klubkártya használatáról tartottam nyugdíjas 

klubokban tájékoztatót. (39 fő.) 

 Mikulás napi (2012. decemberben) ünnepi műsor 

szervezésében is részt vettem. 

Az elmúlt év és az idei félév, üdülésszervezésben tevékenyen 

részt vettem. Bizonyítja az, hogy az év első hat hónapjában 

emelkedett a vendégéjszakák száma.  

Jövőben az üdültetést igyekszem Mihály János úr, az üdülést 

irányító az Országos Szövetség alelnökének együttes 

munkájával tovább fejleszteni 

Most augusztus hónapban a szeptemberi egri kulturális  

3/2 napos találkozót segítek szervezni.  

Márton napi – november 17.– liba napot szervezem, amely  

Dunabogdányban lesz megtartva. 

 

Budapest, 2013. augusztus 10. 

Csohány Gábor 

Üdülést szervező bizottság 

vezetője 

Nyugdíjas Klubok és Idősek 

Országos Szövetség 

Budapesti Szervezet alelnök 

 

Látogatás a Podmaniczky-Vigyázó kastélyban  

 
 

Köszönjük Huszár Imrének az értékes szervezést. 
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Előttünk álló programok 

Idősek Világnapi program 

NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK"  

ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.  

Tel./Fax: 06/1/327-0118  E-mail: nyugszov@hu.inter.net 

 
Kedves Klubtagok! 

Szeretettel meghívunk minden klubtagot, hozzátartozót, unokát a 2013. 

szeptember 30-án (hétfőn) a Fővárosi Állatkertben tartandó Idősek 

Világnapi rendezvényünkre. 

A Fővárosi Állatkert ezen a napon az „Életet az éveknek” Országos Szövetség 

részére kedvezményes belépőjegyet biztosít az Állatkert megtekintésére és 

az Idősek Világnapi program megszervezésére.  

Ezen a napon az Állatkertbe a belépőjegy 1800,- Ft helyett 1000,- Ft/fő. 

A Fővárosi Állatkertbe akár 1000 fő kedvezményes belépésére is lehetőség van 

a Szövetségünk által kiadott igazolással. Azok, akik nem rendelkeznek az 

„Életet az éveknek” Szövetség jegy visszaigazolásával, azoknak 1800 Ft/fő a 

belépőjegy ára.  

Ezen a napon a Fővárosi Állatkertbe az „Életet az éveknek” MAKASZ 

Klubkártyával rendelkezők is kedvezményesen léphetnek be, melyhez 

szükséges a klubkártya felmutatása a jegypénztárnál.  

Az Állatkert 9:00 – 18:30 óra között látogatható. 

Az Idősek Világnapi rendezvényünket (a Fővárosi Állatkerten belül) a 

Varázshegyben szervezzük meg 10:30 és 11:45 óra között.  

A Varázshegybe 250 fő belépésére van lehetőség. Ezért a jegyet igénylő 

kluboknak létszámarányosan fogunk küldeni a Varázshegybe történő 

belépésre jogosító külön meghívót. Kérünk mindenkit, hogy aki a 

Varázshegyben tartandó Idősek Világnapja rendezvényre külön meghívót 

kapott (neki is kell természetesen 1000,- Ft-os kedvezményes Állatkerti belépőt 

fizetnie), az 10:15-ig a Varázshegyben – érkezési sorrendben – foglalja el a 

helyét. A varázshegyi Idősek Világnapjára csak külön meghívóval lehet 

bemenni.  

 
 
 
 
 



 
 
 

mailto:nyugszov@hu.inter.net
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Az Idősek Világnapján prof. Persányi Miklós, a Fővárosi Állatkert főigazgatója 

tart ünnepi köszöntőt, majd dr. Hegyesiné Orsós Éva Szövetségünk elnöke tart 

rövid évértékelő beszédet. Ezt követően díjakat, okleveleket adunk át, majd az 

ünnepséget Szövetségünk művészeti csoportjainak, együtteseinek és 

szólistáinak a műsora zárja. 

A Varázshegyben 12.00 órakor állatbemutató és egyéb érdekes programok 

várják a látogatókat.  

A Fővárosi Állatkertben megrendezendő Idősek Világnapi rendezvényünkre, 

illetve az Állatkertben való részvételre kedvezményes jegyek igényelhetők az 

Országos Szövetségünkhöz eljuttatott (levelünk alján található) JEGYIGÉNYLŐ 

SZELVÉNNYEL.  

A jegyeket az Állatkert pénztárában lehet majd szeptember 30-án (hétfőn) átvenni és 

kifizetni. Szövetségünk a visszaküldött igénylőszelvény alapján minden csoportnak 

küld egy visszaigazolást. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Állatkertbe történő 

belépéshez a klubvezetőnek, csoportvezetőnek kell összeszednie a résztvevők 

belépődíjának összegét, és neki kell sorba állnia az Állatkert jegypénztáránál, 

hogy átvegye a visszaigazoló szelvényünk felmutatásával a jegyeket, miután 

befizette az összeget.  

A Varázshegyben tartandó Idősek Világnapi Meghívókat a jegyigénylés 

visszaigazolásával egy időben küldjük meg létszámarányosan.  

A Fővárosi Állatkert csodálatos birodalma nagyon sokféle izgalmas programot 

és látnivalót nyújt, érdemes igénybe vennetek a kedvezményes belépési 

lehetőséget, és eltölteni velünk egy kellemes kirándulónapot. 

A JEGYIGÉNYLŐ SZELVÉNY-t 2013. szeptember 5-ig kell Szövetségünk 

címére visszajuttatni: Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos 

Szövetsége, Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.  

Tel/fax: 06/1/327-0118, email: nyugszov@hu.inter.net. 

Mindenkit szeretettel várunk szeptember 30-án a Fővárosi Állatkertbe! 
 

JEGYIGÉNYLŐ SZELVÉNY 

Klub neve, címe: ………………………………………………………………………. 
Megye: ………………………………………………………………………………….. 
Csoportvezető neve: ………………………………………………………………….. 
Csoportvezető címe: ………………………………………………………………….. 
Csoportvezető telefonszáma, email-je: ……………………………………………… 
Az Állatkertben részt vevők száma (1000,- Ft/fő): ………………………………..fő 
A Varázshegyben tartandó Idősek Világnapi rendezvényen részt venni kívánók 
száma: …………..……………………………………………………………………..fő 

mailto:nyugszov@hu.inter.net
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Programösszesítő 

NAPTÁR  2013 ősz 

Szept.  

8-10. 

 Senior Akadémia 

NYOK rendezésében 

 

Balatonfüred 

Hotel Annabella 

Szept. 3. 
3. oldal 

 RACUK lecsóparti +szemvizsgálatok 

 

Rákoskerti Műv. Ház  

Szept. 21. 
4. oldal 

 EGÉSZSÉGVÁROS a Richter 

Gyógyszergyár szervezésében 

 

Pesterzsébet, Kossuth L. u. 

www.egeszsegvaros.hu 

Szept. 24.  Elnökségi ülés  

 

1134 Tüzér u. 56-58 

Szept.  

26-28. 

 Művészeti találkozó 

kontakt: Csohány Gábor  

 

Eger 

Szept. 30. 
14-15. oldal 

 

 Idősek napja 

Életet az éveknek Országos 

Szövetség  
 

Fővárosi Állatkert 

Okt. 8.  Elnökségi ülés  

 

1134 Tüzér u. 56-58 

Október   Harmadik Kor Egyeteme 

 

szervezés alatt 

Október 

tervezett 

tanfolyam 

 o Bridge tanfolyam 

o Főző tanfolyam 

o Gazdálkodj okosan 

o Kreatív műhely 

 

Prevenciós 

Központ,1134 

Tüzér u. 56-58 

Október  Siófoki szervezet látogatása  

szervező: Csohány Gábor 

 

Bp. 

Nov. 7.  Elnökségi ülés  

 

1134Tüzér u. 56-58 

Nov 11.  Szociális szakma konferenciája 

 

egyeztetés alatt 

Nov.17.  Márton napi libanap 

szervező: Csohány Gábor 

 

Párkány, Esztergom, 

Dunabogdány 

Dec. 5-6-7.  Adventi seta, Bethlen téri Színház Bp. 
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Hirdetés 
Ajánlat az 

„ÉLETET AZ ÉVEKNEK „ Országos Szövetség Budapesti Szervezet tagjai 
részére 

 
Szeretnénk felajánlani egy speciális szolgáltatási csomagot, melynek 
keretében helyi kiszállással, és/vagy az erre a célra épített 
szűrőbusszal szemészeti vizsgálatot biztosítunk szemüveg rendelési, 
illetve készítési lehetőséggel, egyedi kedvezményekkel. 
Nagy előnyünk a mobilitás, teljes budapesti lefedettséget tudunk 
biztosítani. A vizsgálatra jelentkezők listákra való feliratkozással pontos 
időt kapnak, így ki tudjuk küszöbölni a hosszas várakozást.  
Fontosnak tarjuk a magas minőséget, a jó árat és az udvarias kiszolgálást, 
ezért szemüvegeinkre: 
 
ÁRGARANCIÁT*, MINŐSÉGI GARANCIÁT és 2 éves szerviz hátteret 
biztosítunk! 

„Rapidus Plusz” szolgáltatásunk: 
 Ingyenes látásvizsgálat és szemészeti szaktanácsadás. 
 Törzsvásárlói kártya a tagok és családtagjaik részére, mellyel a 

következő állandó kedvezményekben részesülnek:  
o Szemüvegkeret:   -30% 
o Szemüveg lencse, napszemüveg:    -30% 
o Kontaktlencse:                                 -15% 

 
Elérhetőségünk 

Rapidus Optika 1052 Budapest, Váci utca 19-21.  
Millenium Center 1. emelet.   
Tel/Fax: (36 1) 318-3613,  (06) 70 77885540   

Nyitvatartás:  H-P: 10.00 – 19.00,    
Szo: 10.00 – 14.00      

  

 Garantáljuk, hogy azonos minőségű keret és lencse rendelés esetén más 
optikákhoz képest mi adjuk a legkedvezőbb árakat. Amennyiben valaki tud 
alacsonyabb árajánlatot hozni, akkor cégünk kompenzálja a különbséget!!! 
 
 
 
 

 
hirdetés 
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Kedves Klubvezetők! 
A RAPIDUS OPTIKA vállalja, hogy 2013. évben kitelepül nagysza-
bású rendezvényekre, klubok különböző programjai, klubok közös 
találkozói, stb. A látásszűrés ingyenes, csak a szemüveg ké-
szítéséért kell fizetni, melyhez a fent jelzett kedvezményeket biz-
tosítják, de a részvétel senkit sem kötelez vásárlásra!!! 
Amennyiben a klub szeretné, hogy rendezvényükön látásszűrést 
végezzen a RAPIDUS OPTIKA, azt az alábbi igénylőlap visszakül-
désével teheti meg. A szűrőbusz akkor tud ingyen a klub rende l-
kezésére állni, ha legalább 60 fő az, aki a szűrésen részt vesz.  
A szűrés hosszabb időt vesz igénybe, ezért olyan rendezvényt  
kérünk megjelölni, mely legalább 5-6 órán át eltart. 
Reméljük minél több klub élni fog a szűrés lehetőségével.  
 
Az igénylőszelvényt kérjük visszaküldeni szeptember 10-ig  
Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetség  
Budapesti Szervezete címére,  
Budapest, 1134 Tüzér utca 56-58.  Prevenciós Központ  
email: bpeletetezeveknek@gmail.com,  
 
 

IGÉNYLŐSZELVÉNY 
 

Klub neve: ………………………………………………………………………. 

Klubvezető neve: ………………………………………………………………. 

Klubvezető címe: ………………………………………………………………. 

Klubvezető telefonszáma, email címe: ………………………………………. 

Rendezvény megnevezése: …………………………………………………... 

Rendezvény helyszíne:……………………………………………..………….. 

A rendezvény pontos időpontja: ……………………………………………… 

Várható létszám: ……………………………………………………………….. 

 
WWW.RAPIDUS.HU  

 

 
hirdetés 

mailto:bpeletetezeveknek@gmail.com
http://www.rapidus.hu/

