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Megvalósult  
programok 

 

Emlékeztető 

 

2013. február 20-án, 10 óra. Helye: Főv. Önkormányzat Idősek Otthona és 

Módszertani Központja tanácstermében. Jelen van 40 fő meghívott 

 

Tájékoztató a  

XVII. kerületi  

helyzetről 

Bakonyi László, az Idősek Otthona igazgatója üdvözli a megjelenteket. 

Az 1. napirend  keretében Pádár Gabriella  rövid tájékoztatást ad a XVII. kerületi 

helyzetről, a 2013. január 1-jétől hatályos változásokról. Elnevezésében kerületi 

hivatalként működnek. A kerületben két gondozási központ maradt, az idősek 

klubjaiban 2 x 60 fő ellátásáról gondoskodnak. Az otthonápolási szolgálat jelenleg 

110 %-os kihasználtsággal működik. Az idősek otthoni felügyeletét a rendelkezésre 

álló 50 készülék segítségével látják el, jelenleg ebből 42 készülék van kihelyezve. 

Előkészületben van a Kerületi Szociális Kalauz kiadása, amely segítséget fog 

nyújtani a szükséges szolgáltatások igénybevételéhez. A Medical Center továbbra is 

fogadja a kerületi lakosokat. 

Giba Istvánné a XVII. kerületi Mozgássérültek Egyes ülete  hozzászólásában 

kifogásolta, hogy a mozgássérült igazolványok is lejártak az év elején, emiatt a 

mozgássérültek részére a kedvezményes parkolás lehetősége megszűnt.  

Mészáros Istvánné hozzászólásában felhívta a figyelmet az „Idősbarát 

Önkormányzat cím elnyerésére meghirdetett pályázat lehetőségére. 

A klubvezetők kérték a szövetség tájékoztatását a szociális területet érintő 

változásokról.  

Kérdésként elhangzott, hogy változott-e a jövedelemhatár a szociális segély 

odaítélése, illetve a közgyógy igazolvány kiváltása terén? Az Osztályvezető asszony 

válasza a kérdésre nemleges volt. 

 

Vakok Állami  

Intézetének  

bemutatása 

A 2. napirend  keretében Szabóné Berta lrén , a Vakok Állami Intézetének 

intézmény igazgatója prezentációjában rövid áttekintést adott az Intézet feladatairól. 

Évente kb. 4-6 ezer ember veszíti el a látását. Országosan kb. 80 ezer embert érint 

ez a fogyatékosság. Székhelyük a Bp. XIV. ker. Hermina út 21. szám alatt van, 

sokszor összetévesztik a közelben lévő Vakok Általános Iskolája épületével. 

Országos hatáskörű intézmény, módszertani központ. Jelenleg zajlik a százéves 

épület felújítása. Az Intézetben 279 férőhelyén gondozott látássérültet 188 

szakember közreműködésével 13 dolgozó látja el. Bemutatja Barta Katalint a 

Családsegítő Központ képviseletében. 

Az Intézetben a szabadidős tevékenységre nagy hangsúlyt helyeznek. Számos 

szolgáltatásuk mind arra irányul, hogy az önellátó, értelmes munkát végző, tevékeny 

életvitelt segítsék. Nyílt napokat tartanak, családi programokat is szerveznek. Az 

Intézmény maga is pályázatokat ír ki. Jelenleg a Széchényi terv keretében is és a 

TÁMOP keretében is futnak projektjeik.  
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A prezentáció után egy kisfilmet is levetítettek, mely azt mutatta be, miként tudják a 

látássérülteket a látók a közlekedésben helyesen segíteni. Felhívta a figyelmet arra 

is, hogy a vakok mindennapi életét segítő néhány eszköz a szünetben 

megtekinthető. Az információk egyebekben minden érdeklődő számára a 

www.vakokintezete.hu web lapon hozzáférhetőek. 

 

Hozzászólások A klubvezet ők hozzászólásaikban kérték, hogy a filmet az Intézet bocsássa 

rendelkezésükre, hogy minél több embernek bemutathassák. 

Fodorné Pirok Ildikó  hozzászólásában javasolta, hogy az Intézet és a klubok közötti 

koordinációt a budapesti elnökség végezze, ezért a filmet a Budapesti Elnökségnek 

küldjék el a prezentációval együtt. A kluboknak a Szövetség igény szerint továbbítja. 

Kérdezte, hogy jelenleg mekkora összeget tesz ki a vakok járadéka, és egy vakvezető 

kutya kiképzése mennyibe kerül? Miben látja az Igazgató asszony a civil szféra 

közreműködésének lehetőségét feladataik ellátása során? 

Válaszában az Igazgató asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a vakok járadéka a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a mindenkori minimális nyugdíj mértékéhez 

kötött. Jelenleg ez 28.500 forint. Ennek az összegnek a 70-80 %-át kapják meg a 

látássérülés mértékének megfelelően. Egy vakvezető kutya kiképzése jelenleg kb. 2 millió 

forint. A civil szféra elsősorban az információk továbbításával segítheti munkájukat. Anyagi 

támogatást a MAVOSZ-on keresztül lehet nyújtani. 

A XVIII. kerület klub vezet ője, Kovács Ferencné  azt kérdezte, hogy az idős klubtagok 

szemműtétjéhez (az egyéni döntés meghozatalához) az Intézet ad-e tanácsot?  

A válasz egyértelm ű nem , az Intézet az orvosok munkáját nem tudja, nem akarja 

átvenni, és erre nincs is lehetősége. Ha már valamilyen látássérülés bekövetkezik, a 

rehabilitációban tud az Intézet segítséget nyújtani. 

Medveczki Aranka  a 3. napirend  keretében megköszöni a lehetőséget, majd 

tájékoztatást ad az alábbiakról: 

� folytatódik a Harmadik Kor Egyetemének előadás-sorozata, melynek három fakultásán 

az elmúlt félévben több mint 700 tagunk vett részt. 

� a 2013. február 21-én került sor a NYOK Akadémiájának következő előadására (téma, 

helyszín, időpont pontos ismertetésével). 

� a következ ő klubvezet ői értekezlet et a XIX. kerületben tartjuk a Polgármesteri Hivatal 

dísztermében (XIX., Városház tér 18-20.). A kitűzött időpont 2013. március 19-én, 14 

óra. 

� a sikeres XVII. kerületi honismereti séta, mintáját javasolja más kerületeknek is.  

� a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a budapesti elnökségnek felajánlotta a klubtagok 

számára háromszintű számítástechnikai tanfolyamok tartását. Ennek költsége 

szintenként 2.000,- Ft. Jelentkezési határidő: 2013. március 5.  Időpont beosztás a 

jelentkezések sorrendjében történik. 

� Az Országos Szövetség által szervezett úszóbajnokság döntője 2013. július 11-én, 

Budapesten, a XVII. kerületi Újlak utcai uszodában kerül megrendezésre, melyre kéri, 

hogy minél többen nevezzenek be 
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Nagyatádi 

kirándulás 

Csohány Gábor  tájékoztatja a jelenlévőket a 2013. május 24-i nagyatádi 

kirándulásról, melynek költsége 24.710,- Ft + 2.600,- Ft a Dráván fakultatív 

kirándulásra. Ismerteti a jelentkezési határidőt, a további üdülési lehetőségeket, a 

Szövetség lapjában meghirdetett totó díjazását. Kiosztásra kerültek a Béres cseppek 

klubonként létszámarányosan (30 tagonként 1 doboz). 

 

Újabb 

hozzászólások 

Davidovics Lászlóné  a X. kerületből hozzászólásában azt jelezte, hogy az idősek az 

internet egyre szélesebb körű használata miatt kirekesztődnek, mert nem tudják azt 

használni. Az Erzsébet utalványt sem tudják emiatt igénybe venni. Kéri, hogy a Szövetség 

hasson oda, hogy az utalványt élelmiszerre is fel lehessen használni. Az idősek hallásának 

romlása miatt javasolja, hogy legyen minden rendezvényen mikrofon, hogy az elhangzott 

információkat pontosan megjegyezhessék és tovább tudják adni. 

Fodorné Pirok Ildikó  a MAKASZ kártyával kapcsolatos információkat ismerteti. Felhívja a 

figyelmet a kártya használatának anyagi előnyeire, s utal egyben a számítástechnikai 

ismeretek és készségek fontosságára. Ismerteti a legfontosabb elfogadó cégeket. A 

MAKASZ kártyával kapcsolatos valamennyi információ hozzáférhető a www.makasz.hu web 

oldalon. Emiatt ő is javasolja, hogy a FSZEK tanfolyamaira a tagok minél nagyobb számban 

jelentkezzenek. Röviden ismerteti a Dimenzió Biztosító által kínált termékeket, és a helyi 

igények esetén a klubokban a tájékoztatók megtartását javasolja. Ebben személyesen is 

közreműködik, ha kell. 

Mészáros Istvánné  hozzászólásában ismerteti a budapesti színházakkal kötött 

együttműködés keretében igénybe vehető előadásokat. Tájékoztatja a jelenlévőket továbbá 

arról, hogy a Budapesti Elnökség márciustól új székhelyen tudja majd fogadni a látogatókat, 

heti egy alkalommal a Belvárosban, a Kossuth Lajos utca 1. szám alatt. 

Krizsán Sándorné az Országos Szövetség alelnökeként kiegészíti az elhangzottakat azzal, 

hogy rövidesen elkészül az éves kulturális program, amelyet a megyei elnökökhöz fognak 

eljuttatni. Felsorolja a kimaradt programokat, a jelentkezési lehetőségeket. 

 

Fővarosi  

Önkormányzat 

Idősek Otthona és 

Módszertani 

Központjának 

működésbeli 

változásai 

Szünet után a 4. napirend  keretében Bakonyi László  intézményvezető igazgató úr röviden 

ismertette a vezetése alatt álló intézmény történetét a tervezéstől a kivitelezésig, s hogy 

miként változott annak feladat- és hatásköre.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Budapest bármely kerületében id ősotthoni elhelyezést 

a Budapest, V. kerület, Bajcsy Zsilinszky út 36-38.  szám alatt lév ő irodában lehet kérni . 

A bejutásról bizottság dönt. Jelentős a várólista (jelenleg 300 fő).  

Nagy fordulatot jelentett munkájukban 2008-ban a szociális törvény módosítása. Ez azt 

eredményezte, hogy csak a 4 órát meghaladó ápolást igénylő személy kerülhet az 

intézményben elhelyezésre. Ez jelentős költségnövekedést eredményezett a 

gazdálkodásban is, mivel megindult a kórházak krónikus osztályairól a betegek folyamatos 

kihelyezése (az ápoltak 95 %-át kórházakból veszik át!). Ez az ápolási munkák 

szükségleteinek növekedése mellett a gyógyszer felhasználást, a gyógyászati 

segédeszközök mennyiségének növelését eredményezte.  

Igen komoly gondot jelent az ápolási munkában a gondozottak általános állapotának (fizikai 

és mentális) leromlása. Ehhez az OPNI megszűntetése is hozzájárult.  
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Jelenleg a gondozottak átlag életkora a nőknél 77 év, a férfiaknál 65 év. Az intézetben 3 fő 

gondozottjuk van 100 éves korban (ebből kettő nő). 

Az intézet legnagyobb problémája a gazdasági nehézségek mellett elsősorban az ápolónő 

hiány. Ez nem csak a külföldre távozás, a pálya elhagyás miatt van, hanem az intézeti 

munka sajátossága miatt következett be.  

A személyzet számára a legnagyobb teher a betegek állapotából adódó nehéz fizikai munka 

mellett az élet befejezésével, az elhalálozással összefüggő, kötelezően végrehajtandó 

feladatok elvégzése. Erre az utóbbi időben egyre nagyobb számban kerül sor a betegek 

súlyosbodó állapota miatt. A halállal kapcsolatos élmények feldolgozásához nagyon kevés 

pszichológiai segítséget kapnak. Emiatt van az, hogy jelenleg 20 fő felvétele lenne 

lehetséges, ha lenne erre a munkára jelentkező. Hiába van munkanélküliség, nagyon 

kevesen vállalkoznak erre a feladatra. Önkéntesek közreműködése nélkül az ápolási 

feladatokat nem is tudják az elvárt színvonalon elvégezni. Az intézmény dolgozóinak 

bérezése messze elmarad a hasonló munkát végző egészségügyi dolgozók mögött. 

Társadalmi megbecsülésük is kívánnivalót hagy maga után.  

Bemutatta a jelenlévő kollégáit, akik egy-egy részterületet mutattak be. 

Az ápolási feladatok nagyságát mutatja, hogy jelenleg 544 fő gondozottja van az intézetnek, 

ebből csupán 115 fő képes önmagáról önállóan gondoskodni a napi tevékenység során (ez 

21 %). A további statisztikai adatok a prezentációból kiderülnek. A számok önmagukért 

beszélnek. Az ápolásban a demencia és az Alzheimer-kór okozta leépülés okozza a 

legnagyobb leterhelést a személyzet számára (ez világviszonylatban hasonló). Az intézmény 

teljes területe akadálymentesített, ennek ellenére sajnos évi kb. 30 esetben fordul elő 

combnyaktörés, vagy más baleseti sérülés.  

A feladatok megoldásában a szakápolók munkáját önkéntesek is segítik. Számuk 2003-ban 

még csak kettő volt. Az intézet elsőként jelentkezett az önkéntességgel összefüggő 

programok megvalósítására, terephelyként is. A jelenlévőknek röviden ismertették az 

önkéntes munkára jelentkezéssel összefüggő módszertant (jelentkezés, kiválasztás, az 

ezzel összefüggő protokollok, követelmény rendszer, alkalmassági vizsgálatok 

elvégeztetése, belépéshez szükséges dokumentációk felvétele stb.). Jelenleg két fő 

koordinátor segíti munkájukat. 

A minőségbiztosítási rendszert 2001-ben vezették be, ezt 2008-ban a SZIA 

közreműködésével módosították. Jelenleg az intézetben folyó munkára 39 folyamatleírás 

van érvényben.  

A képzés, továbbképzés vonatkozásában büszkék arra, hogy az intézetet 1999.I.1-től 

megyei, 2008-tól regionális, 2013-tól pedig országos módszertani intézménynek 

minősítették. 2001-től vezették be a Credit rendszert. Eddig összesen 145 akkreditált képzést 

tartottak, ezen 3.308 fő vett részt. A képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos ügyeket 

Kecskés Andrea intézi (elérhetősége: kecskes.andrea@pestiut.hu, telefon: 254-0101). 

Dr. Borbély Zsuzsa  az önkéntes munka jogszabályi környezetéről tartott prezentációt. A 

vonatkozó jogszabály a 2005.:LXXXVIII. tv., mely részletesen taglalja az önkéntes munka 

végzésének alanyait, követelmény rendszerét, nyilvántartási módját stb. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program  

zárása 

Fodorné Pirok Ildikó  hozzászólásában megköszönte a Szövetség, a jelenlévő 

klubvezetők nevében és személy szerint is az Igazgató Úr és valamennyi 

munkatársának áldozatos, felelősségteljes, igen nehéz és heroikus munkáját. 

A Budapesti Elnökség a közelmúltban tárgyalta, hogy melyek a megfelelő 

módszerek a demencia és az Alzheimer-kór megelőzésére. A válaszadás után az 

érdeklődők megtekinthették az intézetet. A helyszíni bejárás során egy-egy 

lakószobát, közösségi helyiséget, a gyógytorna termet látogattuk meg. 

A rendezvény végén a jelenlévők kölcsönösen megköszönték egymás munkáját, 

majd a közös ülést berekesztették. 

 

Fővárosi Önk ormányzat Id ősek Otthona  

BAKONYI LÁSZLÓ intézményvezető igazgató  

1173 Bp., Pesti út 117. 

 
Tisztelt Igazgató Úr! 

 
Engedje meg, hogy az Életet az Éveknek Budapesti Elnöksége, és a magam nevében is 

megköszönjem annak lehetőségét, hogy 2013. január 20-án az összevont elnökségi és klubvezetői 

értekezletnek az Ön által vezetett intézmény helyet adott.  

Helyesnek bizonyult az Elnökségnek azon állásfoglalása, hogy a kerületekben folyó munkát úgy 

ismerhetjük meg a legalaposabban, ha oda elmegyünk. A partneri segítségnyújtás módszerét is csak 

így tartjuk kidolgozhatónak. 

A rendezvényen részt vevők visszajelzései alapján ezért igen hasznosnak, és az ismertetett 

nehézségek ellenére is pozitív visszhangot váltott ki az Önök által ismertetett és elvégzett munka. 

Valamennyien átéreztük, és egy kicsit magunkévá is tettük azokat a mindennap megoldandó 

feladatokat, amelyeket az intézményben heroikus küzdelemmel igyekeznek magas színvonalon 

megoldani. 

Kérem, hogy tolmácsolja valamennyi munkatársának az Életet az Éveknek Budapesti Elnöksége 

köszönetét azért az áldozatos – és társadalmilag sajnos oly kevéssé megbecsült – munkájukért, 

amelyet a közös rendezvényünk alkalmával megismerhettünk! Az elhangzott tájékoztatók, a 

prezentációk is az irányítása alatt folyó odaadó munka magas színvonalát bizonyították. A helyszíni 

bejárás során személyes élményeket szerezhettünk a személyzet rendkívüli – fizikai és mentális – 

leterheltségéről. Mindezek ellenére azt tapasztaltuk, hogy a gondjaikra bízott időskorúak ellátását 

odafigyeléssel, hozzáértéssel és empátiával végzik. Ez az Ön vezetői munkáját is dicséri! 

A magunk részéről a jövőben mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy a társadalom 

értékítéletében a szociális ellátás e szegmense az eddigieknél sokkal nagyobb megbecsülést kapjon, s 

reményeink szerint ez a felhasználható anyagi erőforrások átcsoportosításával a szorító gazdasági 

nehézségek ellenére a szükséges javulással járhasson.  

A jövőben is arra szeretnénk törekedni, hogy az általunk képviselt civil szféra a maga sajátos 

eszközrendszerével segítse az Önök szakmai munkáját. Ennek kimunkálására a későbbiekben 

kerítsünk majd sort! 

Felelősségteljes munkájukhoz további sikereket, kitartást és jó egészséget kívánva. 

Bp., 2013. február 20. 

       szívélyesen üdvözlöm: 
      dr. Talyigás Katalin, elnök 



Mészáros Istvánné, alalnök  képes beszámolója                   Bővebben honlapunkon olvashatnak: http://eletetazeveknek.lapunk.hu 

 

 

Gazdag programoknak lehettünk részesei az elmúlt időszakban, 

amit többek között elnökségünk és a kerületi klubvezetők kitartó 

áldozatos munkájának köszönhetünk! 

Vezetőségi értekezleten elhatároztuk, hogy kihasználjuk a „Torkos 

csütörtök” adta kedvező lehetőséget és néhány klubvezetővel 

fehér asztal mellett is megbeszéljük kölcsönös együttműködésünk 

javításának lehetőségét. Elnökséget Mészárosné Margitka 

képviselte. 

Farsangi torkoskodásunkra a Kis Pipa étteremben került sor, ahol 

mindenki kedvére válogathatott az étlap finomságaiból. Míg az 

étel elkészült volt időnk egy kis eszmecserére. Vezetők, így 

tájékoztatást kaphattak a Budapesti Szervezet féléves 

programjáról, célkitűzéseiről. Lehetőség nyílt a klubok soron 

következő tevékenységét is megismerni 

Folytatódott a III. Kor Egyeteme  

“Harmadik Kor Egyeteme, ELTE - a tevékeny időskorért” 

címmel, melynek 2012/2013-as évi előadás-sorozatát a 

Fővárosi Önkormányzat támogatja. Programvezető:  

dr. Striker Sándor, tanszékvezető egyetemi docens. 

Észrevételeket, javaslatokat a harmadikkor@elte. hu  

e-mail címre várunk. Jelen előadás: Pfeil Tamás 

adjunktus: Matematika alkalmazásai az élővilágban 

címmel. 

 
 

 Februárban farsang felé elkergetjük a telet. Jelmezt öltünk, bált 

rendezünk, s táncolunk egy keveset. 

Ezen gondolatok 

jegyében megrendezésre került farsangi bálokra kaptunk 

meghívást több klubból.  

Erzsébet, Rozmaring klub Soroksáron, tartotta, télbúcsúztató 

bálját. 

 

 
 

Saját készítésű 

ruhájukban pompáztak 

a Klauzál házban a 

Nagytétényi Nyugdíjas 

klub tagjai 
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Az Angyalföldért 

Egyesülettel a Börzsönybe, 

Kisinocra látogatottunk. 

 

 

 

 

 

 

 Több színházzal  – a Belvárosi Színházzal, Operett Színházzal, Turay Ida Színházzal, és a 

Karinthy Színházzal –  kialakított jó kapcsolat lehetővé tette, hogy főleg a délutáni 

előadásokra, és kedvezményes jegyekkel,  közreműködésünkkel egyre több nyugdíjasunk 

vehette igénybe ezt a  lehetőséget.  Összességében mintegy 200 szépkorúnak szereztünk 

felejthetetlen élményt ez idáig. Nagy sikere volt az  Az esőembernek,  A templom egerének, a 

Marica grófnőnek, Mici néni két élete című előadásoknak.  S ezen túlmenően a komolyzenei 

lehetőségek is napirenden vannak. 

 
Nagy örömmel vettem fel a 

kapcsolatot régi kedves 

tagjainkkal a Gázművek 

Nyugdíjas klubjával. Náluk is 

sok változás történt. 

Klubvezetőjük meghalt, most 

Kis Julianna Babi vezeti a 

csapatot. Lelkes segítője 

Ágika, aki a szabadidő 

hasznos eltöltéséről 

gondoskodik. Tagjai 

érdekében még a kiszemelt, 

üdülő helyet is meglátogatja, 

hogy az idősek téli ellátásának 

megfelelő biztosításáról 

meggyőződjön. 

 

 

  

Sikerült idő előtt közkincsé tenni az Idegenvezetői Világnapra a felhívást, és ezzel segíteni a 

megfelelő előzetes regisztrációt. 
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Előttünk álló programok 
 
 

 

 

Holokauszt Emlékközpont -Gyűjtemény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívó  
 

Bemutatkoznak  a Főváros kerületei: 
XIX. kerület idős ellátása címmel klubvezetői értekezlet 
 

Szervező 
 

Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek!”  
Országos Szövetség Budapesti Szervezete 
 

Helye 
 

A Polgármesteri Hivatal Dísztermében,  
1195. Bp., Városház tér 18-20. 
ezt követően az Intézmény Wekerlei Gondozási Központjában.  
A vendégek átszállítása busszal történik. 
 

Időpontja 
 

2013. március 19. 
14:00 órától 15:00 óráig köszöntő,  
a kerület és időspolitikájának bemutatása:  
Gajda Péter polgármester 
Dr Csehák Judit Kunzultativ Tanács  
15:30 órától 16:30 óráig a gondozási központban  
házigazda: Balázs Piroska, Segítő Kéz  
Kispesti Gondozó Szolgálat intézményvezetője. 
 

Részvételi 
szándék 

bp.eletetazeveknek@gmail.com  
elérhetőségre várjuk, március 14.-ig 
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Holistic MED Egészség és Életmód Központ,1053 Bp Ferenciek tere 7-8 
Információ: +3630/631-4146 
www.holisticmed.hu   www.facebook.com/holisticmed.hu  

 
  

 
MÁRCIUSI ELŐADÁSOK 
  
-          03.01. - PÉNTEK - 18:00  
Cím: Forradalom a szépségápolásban                                           belépés: ingyenes 
Előadó: Ölbei Emília   
  
-          03.05. - KEDD - 18:00 - 19:30 
Cím: Új rendszerteremtő meditáció                                                belépő díj: 2000Ft 
Előadó: Wallnerné G. Ildikó médium és spirituális tanító 
  
-          03.07. - CSÜTÖRTÖK - 18:00  
Cím: Miért nem találjuk meg az Igazi társunkat?                           belépő díj: 800Ft 
Előadó: Dr. Csikai Erzsébet orvos-természetgyógyász, reflexológus, Honoris causa 
  
-          03.08. - PÉNTEK - 16:00 - KLUBDÉLUTÁN 
Nőnapi meglepetés nem csak nőknek 
Cím: Forradalom a szépségápolásban                                           belépés ingyenes 
Előadó: Ölbei Emília 
  
-          03.12. - KEDD - 18:00  
Cím: Spirituális beszélgetések Enricóval: V. dimenzió Etikai Kódexe 
Előadó: ENRICO zenei médium                                                     belépő díj: 1500Ft 
  
-          03.14. - CSÜTÖRTÖK - 18:00  
Cím: Az élet egy utazás, vajon jó irányba haladunk-e egészségünk megőrzése érdekében? 
Kedvezményes lehetőség antioxidáns mérésre: 2000Ft/fő 
Előadó: Dr. Sárközi Rita                                                                belépés ingyenes 
  
-          03.19. - KEDD - 14:00 - KLUBDÉLUTÁN 
Cím: Hogyan enyhítsük fájdalmainkat gyógyszerek nélkül? Gyógytornával, gyógymasszázzsal 
Előadó: Baksay Annamária gyógytornász                                      belépő díj: 800Ft 
-          03.19. - KEDD - 18:00 
Cím: Testi-lelki megújulás tavasszal 
Előadó: Dr. Nemes Katalin                                                            belépés ingyenes 

-          03.21. - CSÜTÖRTÖK - 14:00 - KLUBDÉLUTÁN 
Cím: Házi egészségőr 
Mágnesrezonanciás egészség megőrzés  
Helyszínen díjtalan kipróbálási lehetőség 
Előadó: Dr. Nemes Katalin 
                                                            belépés ingyenes 
-          03.21. - CSÜTÖRTÖK - 18:00  
Cím: Asztrológia a számmisztika és a Tarot tükrében 
Előadó: Romhányi Andrea asztrológus                                          belépő díj: 800Ft 
  
-          03.22 - PÉNTEK - 18:00 - 19:30   Bejelentkezés szükséges! 
Cím: Gyógyulás a szívben 
Előadó: Wallnerné G. Ildikó médium és spirituális 
tanító                                                              belépő díj: 2000Ft 
  
-          03.26. - KEDD - 15:00 - KLUBDÉLUTÁN 
Cím: Tavaszi Zenecsokor 
Előadó: ENRICO zenei médium 
                                                            belépő díj: 800Ft 
-          03.26. - KEDD - 18:00 
Cím: Spirituális beszélgetések Enricóval: V. dimenzió Etikai Kódexe 2.rész 
Előadó: ENRICO zenei 
médium                                                                                                   belépő díj: 1500Ft 
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Holistic MED Egészség és Életmód Központ,1053 Bp Ferenciek tere 7-8 
Információ: +3630/631-4146 
www.holisticmed.hu   www.facebook.com/holisticmed.hu  
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Összehangolt Könyvtári szolgáltatásfejlesztés és az olvasáskultúra népszerűsítését támogató programsorozat 

lebonyolítása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által” című projekt lehetőséget nyújt számítógépes tanfolyamokon 

való részvételre. 

Jelentkezés az alábbi tanfolyamokra a FSZEK e-mail elérhetőségén: 

Kukor Ferencnél kukorf@fszek.hu  

 
Információkeresés és Internethasználat KEZDŐ 
Részletes tematika a 15 órás foglalkozáshoz 

Vezeti: Egri Krisztina 

Cél: A tanfolyam résztvevői: 

� megismerjék a számítógép működésének alapjait; 

� megismerjék az Internetet, annak részeit (kiemelve a levelező programokat, illetve a WWW-t); 

� tudják az Internetet használni információkeresés céljából. 

Eredmény: A résztvevők képesek lesznek: 

� megfogalmazni saját információs igényüket 

� megtervezni a keresést 

� használni a technikai eszköz(öke)t 

� navigálni az Interneten 

Tanfolyam időtartama: 15 óra 

óramegosztás a témakörök között: 

1 óra – számítógépes alapismeretek 

1 óra – Internetes alapjai 

8 óra – Interneten történő keresés 

4 óra – E-mail használata 

1 óra – szintfelmérés 

 
 
Információkeresés és e-ügyintézés Haladó 

Részletes tematika a 15 órás foglalkozáshoz 

Vezeti:  Egri Krisztina 

Cél: A tanfolyam résztvevői: 

� megismerjék a számítógép működésének alapjait; 

� megismerjék az Internetet, annak részeit (kiemelve a levelező programokat, illetve a WWW-t); 

� tudják az Internetet használni információkeresés céljából; 

� alkalmazni tudják az e-ügyintézés során elsajátított tapasztalataikat. 

Eredmény: A résztvevők képesek lesznek: 

� megfogalmazni saját információs igényüket 

� megtervezni a keresést 

� használni a technikai eszköz(öke)t 

� navigálni az Interneten 

� e-ügyintézés végrehajtására 
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Tanfolyam időtartama: 15 óra 

óramegosztás a témakörök között: 

1 óra – Internet alapjainak áttekintése 

5 óra – Interneten történő keresés 

8 óra – E-ügyintézés 

1 óra – szintfelmérés 

 
 
Web 2.0 és az online világ lehetőségei HALADÓ 
Részletes tematika a 15 órás foglalkozáshoz 

Cél: A foglalkozás résztvevői: 

� Megismerjék a Web 2.0 világát; 

� Elméleti és gyakorlati képzést kapjanak; 

� Az internetet ne csak passzívan, hanem azt alakítva is tudják használni; 

� Konkrétan tudjanak létrehozni Web 2.0 alkalmazásokat; 

� Összehangoltan tudják kezelni a különböző alkalmazásokat. 

Eredmény: A résztvevők képesek lesznek: 

� Átlátni a Web 2.0 (könyvtár 2.0, és egyéb 2.0) világát; 

� Felismerni a Web 2.0 közösségépítő szerepét 

� Létrehozni blogokat, wikiket, közösségi könyvjelzőket, keresőmotorokat; 

� Kezelni az RSS-eket; 

� Kép- és hangmegosztó helyeket használni; 

� Együtt dolgozni közös felületeken. 

 

A részvétel feltétele: az alapszoftverek (internet, e-levelezés, szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentáció) 

felhasználó szintű ismeretén kívül nincs. 

Tanfolyam időtartama: 15 óra 

Óra megoszlás: 

Web 2.0 képzés       
         
sorszám modul neve óra nap   

1 W 2 (és K 2.0 - elméleti ismeretek) 2 hétfő   
2 közösségi linkgyűjtemény 1,5 hétfő   
3 blog 1,5 hétfő 5 óra 
4 wiki 1,5 kedd   
5 keresőmotor 1 kedd   
6 kép- és videomegosztás 1 kedd   
7 közös felület (Google docs) 1,5 kedd 5 óra 
8 ingyenes tárhely 0,5 szerda   
9 RSS gyűjtés 1,5 szerda   

10 next gen OPAC 2 szerda   
11 összefoglalás, kérdések, feladatmegoldás stb. 1 szerda 5 óra  

    15     
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hirdetés BETHLEN TÉRI SZÍNHÁZ 1071 Bp, Bethlen Gábor tér 3. +36 1 342 71 63 +36 30 456 3885 info@bethlenszinhaz.hu 

www.bethlenszinhaz.hu      www.cedt.hu 
2013.03.01. 

19.30 
Monocrossing  
Tánc 

Közép-Európa Táncszínház és 
Darida Dance(BG) 

BEMUTATÓ 

2013.03.02. 
19.30 

Monocrossing  
Tánc 

Közép-Európa Táncszínház és 
Darida Dance(BG) 

BEMUTATÓ 

2013.03.03 
10.00. 

Bumba  
Gyerekszínház 

Apró Színház  

2013.03.05. 
19.30 

G.I.T.T.  
Klubest, Tánc 

Gangaray Improvizációs 
Tánctalálkozó 

 

2013.03.07. 
17.00 

Paulus Első rész Színház Spirit Színház BEMUTATÓ 

2013.03.08. 
19.30 

Érintések  
Tánc 

Góbi Rita Társulata BEMUTATÓ 
„Mindenütt nő” 
program 

2013.03.09. 
19.30 

Ifjú Koreográfusok Fóruma  
Tánc 

Jobbágy Bernadett BEMUTATÓ 
„Mindenütt nő” 
program 

2013.03.10. 
10.00 

Marica bábszínháza: A 
Vasorrú bába Bábelőadás 

Tárnok Marica „Mindenütt nő” 
program 

2013.03.12. 
10.00 

Bumba  
Gyerekszínház 

Apró Színház  

2013.03.13. 
15.00 

A Blaha-sztori  
Színház 

Csomor Csilla BEMUTATÓ 

2013.02.14. 
19.30 

A Blaha-sztori  
Színház 

Csomor Csilla BEMUTATÓ 

2013.03.20. 
15.00 

Édes Rózám!  
Színház 

Csomor Csilla  

2013.03.20. 
19.30 

Bethlen téri kabaré Színház Stand Up Brigád BEMUTATÓ 

2013.03.21. 
19.30 

Édes Rózám!  
Színház 

Csomor Csilla  

2013.03.22. 
19.30 

Danse Macabre T 
ánc 

Közép-Európa Táncszínház  

2013.03.23. 
19.30 

Leértékelés  
Tánc 

Zadam Társulat  

2013.03.24. 
10.00 

Marica bábszínháza: 
Medvevadászat Bábelőadás 

Tárnok Marica  

2013.03.27. 
19.30 

Shakespeare-mesék  
Tánc 

Közép-Európa Táncszínház Színházi világnap 

2013.03.28. 
19.30 

Valika világa  
Színház 

Pulzus Társulás  

2013.03.29. 
19.30 

BartóKodály  
Tánc 

Badora Társulat  

2013.03.30. 
19.30 

BartóKodály  
Tánc 

Badora Társulat  

 
BETHLEN GALÉRIA 

2013.03.22 

18.00 

MOZDULJ RÁNK! Plakát 
kiállítás  

Képzőművészet, megnyitó 

Nyílt pályázat kiállítása  

2013.03.29, 
18.00 

Örökül hagyom rátok 
Fotókiállítás megnyitó 

Gábos Kálmán emlékkiállítás  

 
BUNKER KLUB 

2013.03.12. 
19.00 

Maria LEONOR & BARTA 
Zsolt  

Zene 

Élő koncert! Ingyenes ! 

2013.03.19. 
19.00 

MEPHISTOSzabó István  

Film 

Az első Oscar díjas magyar film!  Ingyenes ! 

2013.03.26. 
19.00 

PASSIÓKoreográfus: Novák 
Ferenc Táncfilm 

A 82 éves Novák Ferenc 
születésnapjára 

Ingyenes ! 
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Programajánlat 
Jelentkezés a programokra: eletetazeveknek@gmail.com, (06209322177, 2227816) 

Felhívjuk szíves figyelmüket honlapunkat is.  www: eletetazeveknek. lapunk.hu 

 

Operett Színház: 2. 000.- Ft   50/ db kedvezményes jegyajánlata:  

Ábraház Pál: VIKTORIA operett.  2013. április 18. (Csütörtök) 18 óra. 

 

Fedezzük fel együtt Budapestet 

Felfedező sétánk első állomása Borváros bemutatása: A budafoki földalatti város csodálatos világában - 

Múzeum Budapesten a föld alatt. Magyarország 22 borvidéke, illetve 6 borrégiója 11 témában kerül feldolgozásra 

a Borvárosban. Miután a vendégek végigjárták a Borvárost nem csak a muzeális borászati eszközökről fognak tudni 

otthon mesélni, hanem a hazai borkészítés tradícióiról és történetéről is.     

Időpont: 2013. március 28. 14 óra    

Belépőjegy: 1. 000Ft/fő tárlatvezetéssel és borkóstolóval.  

 

Turay Ida színház 
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További programajánlatok Ingyenes és kedvezményes programokról 
 

Vetítettképes ismeretterjesztő előadások Budavári Művelődési Házban  
Belépő: 100 Ft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Malomhegyi Imre: Szlovákia II.  
Március 12. kedd 10.30 
 

 
 

Óvári Árpád: Római emlékek Dél-
Franciaországban  

Március 19. kedd 10.30 
 
 
 

 

  
 
 
Benyik Béla:A Zsolnay kerámia Pécsett   
Március 26. kedd 10.30 
 
 
 
 
 

 
„Tavaszi szél vizet áraszt”  
Verses-zenés műsor az Irka Kör rendezésében. 
Az Irka-Kör a Költészet Napja alkalmából, valamint József Attila és Márai Sándor születésének évfordulójára 
emlékezve vers-, prózamondó-, felolvasó délutánt hirdet! Jelentkezni lehet március 20-ig a Budavári 
Művelődési Házban a magyar irodalom klasszikusaival, kortárs és saját művel is. A jelentkezés feltétele a 200 
Ft-os nevezési díj befizetése! A belépés ingyenes! 

 

 

Nyilvános próba az Óbudai Társaskörben  
Az Anima Musicae Kamarazenekarral. 2013. márc. 3. 10 óra 
2008-ban indított sorozat a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a 
Budapesti Vonósok, az Anima Musicae Kamarazenekar és a 
Budapest Ragtime Band is bepillantást enged műhelymunkájába.  
A sokak által kedvelt program jó hangulatú találkozás művekkel, 
mesterekkel és előadóikkal. Ingyenes belépők igényelhetők a 
Társaskörben. 
 

Ingyenes Jogi Tanácsadás  
A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége és a Budapesti szervezete tagjai 
számára ingyenes jogi tanácsadást, ínit Dr. Nagy Magdolna ügyvéd segítségével. A tanácsadásra előzetes 
időpont egyeztetéssel bejelentkezéssel lehet jelentkezni a 06/70211-5492telefonon, vagy 
drnagymagdolna@drnagymagdolna.hu címen lehet, a jelentkező nevének, címének, telefonszámának 
bemondásával. A tanácsadás helye: Bp, 1053 Királyi Pál u.20,I/3. (15-ös kapucsengő) „életet az éveknek” 
Szövetség központi irodája. 
 
Operaház látogatásra való jelentkezés, utolsó lehetőség 2013.03.13. 
e-mail:eletetazeveknek@gmail.com, +361 2227816,   mobil.06209322177 
 

 
A Belvárosi Színház programjaira is Mászáros Margitkánál lehet jelentkezni a fenti elérhetőségeken. 

 


