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Megvalósult programok 

Szeptemberi köszöntő 

 Ez az évad nagyon sok programmal indult: először szeptember 4.-én 
megünnepeltük az Életet az Éveknek 25. évfordulóját. Több, mint 
háromszázan voltunk az ország minden részéből a József Attila 
Művelődési Központban, és emlékeztünk az alapítónkra Knoll 
Istvánra. Nagyon örültünk, hogy a Knoll család is részt vett az 
ünnepségen. Külön köszönet illeti a XIII. kerületi Polgármestert, dr 
Tóth Józsefet, és Holopné Schramek Kornéliát az alpolgármestert, 
hogy ebben a kitűnően felszerelt Művelődési Központban 
ünnepelhettünk. 
Egy ötemeletes tortával köszöntötte Kornélia Asszony és Karácsony 
Magda, a szociális ügyekért felelős osztályvezető a részt vevőket, a 
meghatottságtól szólni sem tudtam. 
Zahora Mária az MTV dramaturgja kitűnő filmet készített Szabó 
Tiborral és Renfer Istvánnal, majd a jelen méltatása következett 
dr.Hegyesiné Orsós Éva köszöntötte a megjelenteket, majd több, 
mint harmincan vehették át a kitüntetéseiket. Striker Sándor 
professzor köszöntése már a jövőről szólt, előadása a Harnadik Kor 
Egyetemét mutatta be az ELTE-n 
A hangulatot a kitünő együttesek énekei és táncai tették 
felejthetetlenné. 
Köszönet a szervezésért a Budapesti Szervezet valamennyi 
önkéntesének! Büszkék lehetünk erre a szép rendezvényünkre. 
 

 

Az Életet az Éveknek 25 évéről 

knoll_full.wmv linken tekinthető meg a Knoll István által alapított 
Életet az Éveknek 25 évét összefoglaló film. 

Az ünnepség fotói pedig az alábbi linken láthatóak. 
http://eletetazeveknek.lapunk.hu/?modul=galeria&a=101960  

 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B4SZxiNioE-iTlRZNWVMRkxUTm8/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/file/d/0B4SZxiNioE-iTlRZNWVMRkxUTm8/edit?usp=drive_web
http://eletetazeveknek.lapunk.hu/?modul=galeria&a=101960
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 Kedves Éva! 

Az "Életet az éveknek" Budapesti Szervezetének elnöksége 

nevében hálás köszönetet mondunk a 2014. szeptember 4-i Knoll 

emlékülés sikeres lebonyolításához nyújtott segítségetekért, 

közreműködésetekért. 

Kérjük, hogy munkatársaidnak és különös tekintettel a technikai 

személyzetnek tolmácsold köszönetünket, a megbízható és precíz 

csapatmunkáért. 

Kiváló munkátokhoz további sok sikert, jó egészséget kívánunk! 

 

Üdvözlettel:Talyigás Kati 

 

 

Kedves Filmes Stábunk! 

Hálás köszönetünket fejezzük ki a Knoll film elkészítéséért. Tudjuk, 

hogy sok munkaórátok fekszik ebben az igényesen összeállított 

munkában. 

A visszajelzések alapján a film nagy sikert aratott, a siker 

kifejezetten a Ti sikeretek. 

További munkátokhoz sok sikert és jó egészséget kívánok! 

 

Üdvözlettel:Talyigás Kati 
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Emlékeztető 

Az budapesti elnökség 2014. szeptember 15-i elnökségi ülésen összegzett 
 –megvalósult és előttünk álló– programokról. Készítette: Csizmás Attiláné. 
 

Mentor-nagyi 
program 

(hajléktalanok 
óvodája) 

 

Szeptember 24-én 10 órakor megbeszélés lesz az óvoda 
vezetőjével. Az elnökség tagjait szívesen látjuk. 
Október 8-án tartjuk a gyerekekkel az ismerkedést a 
Dankó utca 11. szám alatti óvodában. Reméljük, hogy a 
X. kerületi klubból (Bors Ildikóék) minden nagyi eljön, 
aki az Állatkerti sétán részt vett. 
Tervezet az év végéig: október végén, vagy november 
elején Bábszínház, november végén, vagy december 
elején Erkel Színház 
 

Köszönet a  
25. éves 

évforduló 
szervezőinek és 
lebonyolítóinak 

Elnök asszony köszönetet mond a szervezet 25. éves 
évfordulójára rendezett ünnepség szervezőinek és 
lebonyolítóinak. 
Renfer István, Csohány Gábor, Illés Éva, Medveczki 
Aranka, Csizmás Klári, Poshné Gyémánt Jolán. 
Az országos vezetőség köszönetet mondott a példás 
szervezésért. 
A Knoll film sokszorosítása jelenleg folyik, két hét múlva 
várhatóan elkészül. 
Októberben egy nagyobb budapesti rendezvényen 
(klub vezetői?) be szeretnénk mutatni a filmet, az 
Idősek Hónapja alkalmából. 
 

Marczibányi 
téri Művelődési 

Ház 

Kedvezményes jegyeket ajánl nyugdíjasaink részére 
színházi programjaihoz. A szórólapokat e-mailben 
átküldi, és mi azokat a bp-i Hírlevélben eljuttatjuk a 
klubokba. Az igénylők az „Életet az Éveknek tagja 
vagyok” jelszóval vehetik igénybe a kedvezményt. 
Szervezőjük: Bikkes Ágnes. Tel: 06-20-486-89-03. 
 

Richter 
szűrések: 

Rendkívül fontos az egészségünk megőrzése 
szempontjából a prevenció. 
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(memória és 
csontsűrűség 

szűrés) 
 

Köszönet mindazoknak, akik eddig a szűrővizsgálatok 
lebonyolításában részt vettek: Bányász Józsefné 
gondozási központ vezetője és a XIII. kerület Nyugdíjas 
Klubjainak vezetői, Balázs Piroska és a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat vezetője és a klub vezetői. 
Külön köszönetet mondunk a Richter Gedeon 
Gyógyszergyár két munkatársának: Ottrok Györgyné 
Erikának és Rácz Kingának, akik lelkiismeretes 
munkájukkal lehetővé tették, hogy több százan képet 
alkossanak egészségi állapotukról. 
 
Szeptember 16-án: XIII. kerület második szűrési nap 
Gyermek tér 1. 
Szeptember 17-én:XIX. ker. Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat 
Október 06-án:XVII. ker. Holdsugár Gondozási Központ 
Október 09-én: XVII. ker.TESZ 
Október 21-én: X. ker. (Pataky Műv.Ház) X. kerületi 
nyugdíjas klubok  klubtagjai 
ORZSE első éves hallgatók önkéntes munkában 
vegyenek részt. 
 

Egészségváros Október 4.-én a Bosnyák téren (XIV.ker.,) egész napos 
program, az Uzsoki kórház javára 
 

Tíz Próba verseny  

Tisztelt Riz Levente Polgármester Úr! 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, hogy a Nyugdíjas Klubok és 
Idősek "Életet az Éveknek" Országos Szövetség Sportbizottsága és a 
Budapesti Szervezet elnöksége a nyugdíjasklubok jubileumi országos 
Tízpróba versenyének méltó megünneplésének sikeres 
lebonyolításához rendelkezésünkre bocsájtotta a XVII. Kerületi 
Bakancsos úti Sportpályát. 
Köszönet illeti munkatársait a szakmai és technikai segítségért, akik 
sokat tettek azért, hogy 120 ember, akik e versenyen részt vettek, 
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önfeledten élvezhették a játékot, a versengést. 
Örülünk annak, hogy egy jó hangulatú, sikeres versenyt 
rendezhettünk az Önök segítségével.  
További munkájukhoz sok sikert, eredményes munkát, jó egészséget 
kívánunk! 
 
Köszönettel: 

Dr. Talyigás Katalin  Medveczki Aranka 
„Életet az Éveknek”  „Életet az Éveknek” 
Budapesti Szervezet  Budapesti Szervezet 

elnök    alelnök 
 

Tisztelt Nagy Attila Úr! 
Engedje meg, hogy ezúton mondjunk köszönetet azért, hogy az 
„Életet az Éveknek” Országos Szövetsége és Budapesti Szervezete 
lehetőséget kapott arra, hogy a Klubszövetség Jubileumi Tízpróba 
versenyének döntőjét az Önök intézményében rendezhettük meg.  
Köszönet a szakmai és technikai segítségért, amellyel hozzájárultak, 
hogy 120 ember, akik e versenyen részt vettek, önfeledten 
élvezhették a játékot, a versengést. 
Örülünk annak, hogy egy jó hangulatú, sikeres versenyt 
rendezhettünk az Önök segítségével.  
További munkájukhoz sok sikert, eredményes munkát, jó egészséget 
kívánunk! 
 
Kedves Pontőr barátunk! 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, hogy a Nyugdíjas Klubok és 
Idősek "Életet az Éveknek" Országos Szövetség Sportbizottsága és a 
Budapesti Szervezet elnöksége a nyugdíjasklubok jubileumi országos 
Tízpróba versenyének méltó megünneplésének sikeres 
lebonyolításában szakmai segítségével, pontőri munkájával 
hozzájárult. 
Örülünk annak, hogy egy jó hangulatú, sikeres versenyt 
rendezhettünk az Ön segítségével.  
További munkájához sok sikert, eredményes munkát, jó egészséget 
kívánunk! 
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Kedves Illésné Éva! 
Kedves Horvát Andrásné, Margó! 
Kedves Önkéntes! 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, hogy a Nyugdíjas Klubok és 
Idősek "Életet az Éveknek" Országos Szövetség Sportbizottsága és a 
Budapesti Szervezet elnöksége a nyugdíjasklubok jubileumi országos 
Tízpróba versenyének sikeres lebonyolításában önkénteseitekkel 
részt vettetek, munkátokkal, segítségetekkel hozzájárultatok a 
verseny sikeres lebonyolításához. 
További munkátokhoz sok sikert, jó egészséget kívánunk! 
 
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” 

(Széchenyi István) 
Csapatverseny győztesei: 
I.   Csebszalto Nyugdíjas Klub - Balatonfűzfő  625 pont 
II.  Reménység Gondozási Központ – Bp. XVIII. Kerület 591 pont 
III. MATÁV Nyugdíjasklub-Zalaegerszeg   580 pont 
 
Egyéni verseny győztesei: 
I.  Szabó Lajos Csebszalto Nyugdíjas Klub – Balatonfűzfő 142 p. 
II Gaál Dezső MATÁV nyugdíjasklub-Zalaegerszeg  138 p 
III.Gyólai László Derűs Alkony Idősek Klubja-Bp. XIII. kerület 135 p. 
 

Közel 15 csapat, 150 fővel vett részt, akik önfeledten élvezhették a 
játékot, a versengést. Gratulálunk a győzteseknek! 
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Előttünk álló programok 
Egészségváros 
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Színházajánló 

Kedvezményes jegy : frater.eva@gmail.com elérhetőségen kérhető. 
A jegyeket az előadás napján névre szólóan lehet átvenni az előadás kezdete 
előtt fél órával. Fontos : alapszabály, ha valaki jegyet kér, azokat át kell 
venni, és ki kell fizetni, (különben a színházat veszteség éri, mivel azokat 
másnak nem tudja már értékesíteni). Ezért - ha valakinek valami közbejön- 
gondoskodjon arról, hogy valaki átvegye a jegyét ! 
 

dátum nap színház kedvezm. ár 

Ft/db 

szept. 25. csütörtök Spinoza - Akit az istenek szeretnek 19h  

okt. 3. péntek Jurányi - A csemegepultos naplója 20h   

okt. 4. szombat Jurányi - A csemegepultos naplója 20h   

okt. 5. vasárnap     

okt. 6. hétfő Belvárosi - A folyón túl Itália - 
nyilvános főpróba 20h 

  

okt. 7. kedd Belvárosi - A folyón túl Itália 11h - 
fotóspróba 
Belvárosi - A folyón túl Itália - 
szponzori bemutató 20h 

  

okt. 8. szerda Belvárosi - A folyón túl Itália - 
bemutató 20h 
Spinoza - Rose 19h 

  

okt. 9. csütörtök Belvárosi - Bagoly és Cica 20h   

okt. 10. péntek Belvárosi - A folyón túl Itália 20h   

okt. 11. szombat Belvárosi - A folyón túl Itália 20h   

okt. 18. szombat Belvárosi - Hitted volna?! 20h   

okt. 19. vasárnap Belvárosi - A folyón túl Itália 17h 1 900 

okt. 20. hétfő Spinoza - Akit az Istenek szeretnek 19h   

okt. 21. kedd Belvárosi - Római vakáció 19h 1 900 

okt. 22. szerda Belvárosi - Esőember 20h   

okt. 23. csütörtök Belvárosi - Happy Ending 19h   

okt. 24. péntek Belvárosi - Gyógyír északi szélre 20h 1 900 

okt. 25. szombat Belvárosi - Bagoly és Cica 20h   

okt. 26. vasárnap Belvárosi - A szív hídjai 17h 1 900 

mailto:frater.eva@gmail.com
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okt. 28. kedd Belvárosi - A nagy négyes 19h 1 900 

okt. 29. szerda Belvárosi - Hitted volna?! 20h 1 900 

okt. 30. csütörtök Belvárosi - Bagoly és Cica 20h 1 900 

okt. 31. péntek Belvárosi - Happy Ending 19h 1 900 

nov. 1. szombat Belvárosi - Amadeus 15h  1 900 

Bowling 

 Minél többen játszunk Sugár Bowling játékot! A következő variációk 
közül eldönthetik, hogy melyikre tartanak igényt: 
 I.variáció: 
Bowling játékra minden esetben 20% kedvezményt biztosítunk (nincs 
minimum létszám). 
Ezen kívül, ha az étel – és italfogyasztás eléri a 2.500 Ft/ fő összeget, 
a végszámlából is 20% kedvezményt adunk. 
 II.variáció: 
2 óra bowling játékra 50% kedvezményt biztosítunk, amennyiben 
hétköznap, este 6 óráig látogatnak hozzánk, minimum 10 fő 
részvétele esetén.  
Ebben az esetben egy pohár (3 dl) üdítőt és egy szelet zserbót is 
adunk ajándékba (min. 3 nappal előre történő foglalás esetén). 
 III.variáció: 
Minimum 10 fő részvétele esetén, amennyiben étlapunkról minimum 
2000 Ft/ fő értékben választanak, ajándékba adunk 1 óra/ fő biliárd 
játékot.  
 
A felkínált kedvezmények mellett 5%-ot visszatérítünk a vendégeik 
végszámlájából az „Életet az éveknek” szervezet részére. 
A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatóak. 
Ajánlataink a kiemelt időszakokban korlátozottan elérhetőek, 
melyeket csak az értékesítővel történt előzetes egyeztetés után áll 
módunkban véglegesíteni. 
Kovács Nóránál kell jelentkezni és az Életet az évekre hivatkozva 
lehet a kedvezményeket igénybe venni. 
http://www.sugarbowling.hu/about.html 

http://www.sugarbowling.hu/about.html
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Baráti Kör program 

 

 


