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 Talyigás Katalin beszélt a Mentor Nagyi programról (Dankó utca). Az óvodásokkal 

és az iskolásokkal is volt az Egyesületnek közös programja. Az óvodásokat 10 

önkéntes kísérte a Kőbányai Művelődési Házba egy artista bemutatóra (20 gyermek 

vett részt a programon). Az iskolások programjában 4 önkéntes segített a X. és XVII. 

kerületből, melynek során virágokat ültettek az iskola udvarán. Az iskola kérése, hogy 

az önkéntesek közreműködése legyen rendszeres kézműves foglalkozások keretében 

(havonta egyszer). 

 Bemutatásra került a Cédrus Kör programja is, melyen a legutóbbi alkalommal (ápr. 

30-án, Klub Kávézó, XIII. kerület) 10-en vettek részt.  

 A VII. kerületi Ipartestületben emléktábla avatáson vett részt az Egyesület, az 

emléktábla a holokauszt során meghalt kerületi iparosok névsorát tartalmazza. Az 

ünnepségen a zsidó hitközség és a polgármesteri hivatal képviselője is részt vett.  

 Az előző elnökségi ülésen Szokoli Erzsébet ismertette a szociális törvénnyel 

kapcsolatos állásfoglalás tervezetét, melyet némi kiegészítéssel küldtünk tovább a 

minisztériumba. Az állásfoglalás szövegét az elnökség elfogadta (az állásfoglalás 

teljes szövege megtalálható az Egyesület honlapján). Az elnökség javasolta, hogy az 

Országos Küldött Értekezleten (máj. 19-én) az Egyesület ismertesse állásfoglalását és 

fogadtassa el a jelenlévő küldöttekkel. 

 Ismételten bemutatásra került az Egyesület honlapja. (www.bpeletetazeveknek.org) 

 A Harmadik Kor Egyeteme máj. 11-én ér véget, a következő félév együttműködési 

szerződését az elnökség jóváhagyta.   

 Területi Egyesületünk közgyűlése máj. 30-án lesz (hétfőn) 14 órakor a Tüzér utcában. 

Kérjük a klubokat, hogy máj. 20-áig küldjék be munkaterveiket.  

 Sárközy Erika bemutatta a Cédrus-Net koncepcióját, valamint beszámolt az amerikai 

útján szerzett tapasztalatairól.  

Fontosnak tartja, hogy a világban elfogadott modelleket minden szervezet megismerje. 

Beszélt arról is, hogy mit jelent az aktív idősödés: 

 Tudományos vonatkozásban 

http://www.bpeletetazeveknek.org/


 Piaci szempontból 

 Társadalmi nézőpontból 

Az aktív idősödés a társadalom nézőpontjából tulajdonképpen a fejlődés innovatív 

motorját jelenti. A Cédrus-Net együttműködés stratégiája a tudás hasznosulása és az, 

hogy a társadalom tagjainak – időseknek és fiataloknak egyaránt – folyamatosan 

változni, tanulni kell. Célszerű lenne hazánkban Cédrus Köröket kialakítani. 

 

 Talyigás Katalin szerint folytatni kellene a kerületek bemutatását (a III. vagy XV. 

Kerülettel).  

 Felmerült kérdésként, hogy szervezzen-e az Egyesület idén is adventi sétát, ezt a 

gondolatot az elnökség támogatta.  

 2017-re Ki mit tud Budapestről? eseményt szervez az Egyesület, esetleg helytörténeti 

vetélkedővel egybekötve. 

 Csohány Gábor felvázolta az üdülési lehetőségeket. Ez év szeptember 1-2-3-án a 

Budapesti Elnökség Őrségi autóbusz kirándulást szervez. A szállás 

Egyházszentjakabon lesz. Az út teljes ellátással, útiköltséggel együtt 35 ezer forintba 

kerül. Jelentkezni máj. 30-áig lehet.  

 Medveczki Aranka beszélt a sportolási lehetőségekről. Jún. 16-án az Országos 

Elnökség Sportbizottsága teljesítménytúrát szervez a Normafánál, a táv 5 km, melyet 

150 perc alatt kell megtenni. 5 fős csoportok jelentkezését várják jún. 5-éig.  

10 próba versenyt szerveznek jún. 30-án 10.30-tól a XVII. kerületi Bakancsos utcai 

sportpályán.  

Júl. 7-én országos úszóbajnokság lesz a XVII. kerületi uszodában 12-17 óra között. 

Okt. 6-án rendezik meg a Gyaloglók Világnapját, melynek távja 6 km.  

Nov. 10-16 között Mozgásfesztivált szerveznek Gyulán. 


