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Megvalósult programok 
Emlékeztetők  

A Budapesti Szervezete 2015 szeptember 7-i elnökségi üléséről. 
 

Cégbíróságon 
bejegyezték az 

Egyesületünket 

Cégbíróságon bejegyezték az Egyesületünket, melynek 
ideiglenes neve: Nyugdíjasok „Életet az éveknek” Területi 
Egyesülete. 
 

Országos 
szervezet 

információs 
rendszere 

 

A nagyatádi megyei értekezleten a budapesti szervezet 
kapta azt a feladatot, hogy dolgozza ki az országos szervezet 
információs rendszerét. 
Elnökségünk határozatban jóváhagyta az információs 
rendszerre tett javaslatunkat, melyet továbbítottunk az 
Országos Szövetség felé. 
 

Harmadik Kor 
Egyeteme 

Harmadik Kor Egyeteme újra indul októberben, három 
különböző szemináriumot indítunk: kommunikáció, nők, 
történelem témakörben. 
 

Mentor Nagyi 
program 

A Mentor Nagyi program az Olajág Otthon idősei örömmel 
fogadták a Hajléktalan óvoda közreműködését. A patronálás 
a továbbiakban is működik  
Októberben szüreti rendezvény lesz, majd decemberben a 
karácsonyi előkészületek keretében a Fővárosi Nagycirkusz 
ingyenes jegyfelajánlása kapcsán a gyerekeket a „mentor 
nagyik” elviszik az előadásra. (szervező Fischer Rozi) 
 

Adventi séta Lehetőleg a Nyugdíjas Expo-val egyidőben szervezzük. 
Dec.4-5. 

Belépési 
nyilatkozat 

Az elnökség tagjai a vállalt kerületekben tegyék meg 
belépést dokumentáló látogatásaikat!  
A belépési nyilatkozatok visszaküldési határideje: nov. 15.  
Az új szervezet közgyűlésének időpontja: nov. 30. de. 10 óra 
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„Cédrus”  Elnök-asszony ismertette a „Cédrus” program részleteit. 
Idősek 

Világnapja 
Az ünnepség október 28-án, az AngyalföldiJózsef Attila 
Művelődési Központban lesz, programja a hírlevélben. 
 

Kirándulások 
Csohány Gábor 

szervezésével 

 Székesfehérvárra városnézéssel 2.800Ft/fő. 
 Pere-Encs-Kassa néhány napos program ápr/máj. 
 Őrségbe látogatás: szeptember vége. 
 Tökfesztivál 
 Hajókirándulást is tervezünk tavaszra. 
 Ciprusra 2016. októberre már 68 fő jelentkezett 
 Málta-Szicília-Olaszország üdülés 2016-ban. 

 
Tanfolyam 

„…úgy 
elesni…” 

Szükséges a klubok részére igény szerint egy olyan 
tanfolyamot szervezni, aminek címe „Hogyan lehet úgy 
elesni, hogy ne sérüljünk meg?” 10 fős csoportok  
szervezésével lehetne lebonyolítani ezt a tanfolyamot. 
 

Következő 
elnökségi  

október 5-én 14 órakor. 
a Tüzér utcában. 
 

 
Emlékeztető a Budapesti Szervezete 2015 október 5-i elnökségi üléséről, az 
előttünk álló hónapok feladati időrendi sorrendben. 

Október 7.  
 

Mentor Nagyi program a Hajléktalan óvodában, Szüreti 
rendezvény. A Kőbányai Harmat klubból 7 fő vesz részt. A 
szervezésért elismerés illeti Bors Lajosnét. Az elismerést 
írásban is megküldjük. 
 

Október 16.  
 

Harmadik Kor Egyetemének új rendszere alakult ki. 4 
különböző szemináriumot indítunk:  
 Nők a történelemben 
 Média és sajtótörténet 
 Nők a reneszánszban 
 Illúziók és tévhitek 
Szemináriumonként 20-25 fő vehet részt. Jelentkezni lehet 
október 12-ig, e-mailen: bpeletetazeveknek@gmail.com 
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Október 17. 
 

A Westend Áruház előtt szűrőbusz áll. 6 különböző 
komplex vizsgálatot végeznek, félórás beosztással. 3 fős 
csoportokat képezhetünk 

Október 21.  
 

Az ELTE Hilscher Egyesület Idősügyi Műhelye következő 
találkozója meghívóját a hírlevélben megtalálják. 
 

Október 28.  
 

Az Életet az éveknek Országos Szövetsége a Richter 
Gyógyszergyárral közösen Idősek világnapja ünnepséget 
rendez. Meghívó a Hírlevélben mellékelve. 
 

November 9.  
 

Szociális Munka Napja rendezvény a József Attila 
Művelődési Házban, meghívó és program a Hírlevélben. 
 

November 10. 
 

 Budapesti Elnökünket az a megtiszteltetés érte, hogy az 
ombudsman felkérte egy előadás megtartására, 
melynek címe: Az idősekkel kapcsolatos jogi kérdések. 

 Az előadáshoz várjuk a klubok tapasztalatait és a 
klubtagok véleményét, bp.eletetszeveknek@gmail.com  
e-mail címre 

 
November 30. 

 
 Új belépési nyilatkozatok beküldési határideje: 2015. 

november 15. 
 A Budapesti Egyesület közgyűlése. Erre az alkalomra 

jelölőbizottságot állítottunk össze, melynek tagjai: 
Borbély Zsuzsanna, Demeter Attiláné, Krieger Artúr. 

 
2016-os 

munkaterv 
A Közgyűlés egyik  napirendi pontja a munkaterv, melyhez 
várjuk a klubok ötleteit, javaslatait. 
 

Cédrus 
program 

Talyigás Katalin beszámolt a Cédrus programról, melyben 
100 fő munkát kereső és 50 foglalkoztató cég, 
magánszemély regisztrációját készítjük elő. 
A Cédrus program egy klubot hoz létre az idősek és fiatalok 
találkozása céljából. 

Következő 
elnökségi 

Következő elnökségi ülés: 2015. október 26-án, 14. órakor a 
Tüzér utcában lesz. 

mailto:bp.eletetszeveknek@gmail.com
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Előttünk álló programok . 
Generációk egymás között Idős Műhely 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szeretettel meghívjuk  

az ELTE Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület 
Generációk egymás között Idős Műhelyének 

következő rendezvényére. 
 

Időpont 

2015. október 21. 16:30 – 18:00 
 

Helyszín 

ELTE-TáTK 
1117 Bp., Pázmány Péter sétány 1.  

II. emelet 139. Tanári szoba 
Bejárat a Duna-part felől 

 

Program 

I Frank Schirrmacher: "A matuzsálem összeesküvés” 
c. könyvet bemutatja Ternay Andrea. 

A könyvbemutatót követő vitát vezeti prof. Szabó Lajos. 
 

I A CÉDRUS klub létrehozásának megbeszélése 
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Harmadik Kor Egyeteme 2015 őszi félév 

okt.16. 313. terem 12:30-14:00 Busai Brigitta - Nők a történelemben 

    14:15-15:45 Takács László – Média és sajtótörténet 

  416. terem 14:30-16:00 Fehér Katalin – Nők a reneszánszban 

  212. terem 9:00-10:30 Hajas Csaba – Illúziók és tévhitek 

   

okt.30.  213. terem  9:00-10:30 Hajas Csaba – Illúziók és tévhitek 

  213. terem 10:45-12:15 Takács László – Média és sajtótörténet 

  213. terem 12:30-14:00 Busai Brigitta - Nők a történelemben 

  213. terem 14:15-15:45 Fehér Katalin - – Nők a reneszánszban 

   

nov.13. 212.terem 14:00.15:30 Fehér Katalin - Nők a reneszánszban 

  213.terem 12:30-14:00 Takács László– Média és sajtótörténet 

   213.terem 14:15-15:45 Hajas Csaba – Illúziók és tévhitek 

  313. terem 12:30-14:00 Busai Brigitta - Nők a történelemben 

   

nov.20.  314.terem 9:00-10:30 Hajas Csaba – Illúziók és tévhitek 

   314. terem 10:30-12:00 Busai Brigitta - Nők a történelemben 

  425. terem 9:00-10:30 Takács László – Média és sajtótörténet 

   425 terem 10:45-12:15 Fehér Katalin - Nők a reneszánszban 

   

nov.27.  213.terem 9:00-10:30 Hajas Csaba – Illúziók és tévhitek 

  213.terem 10:45-12:15 Takács László – Média és sajtótörténet 

  213.terem 12:30-14:00 Busai Brigitta - Nők a történelemben 

  213.terem 14:15-15:45 Fehér Katalin - Nők a reneszánszban 

dec.11.  213.terem 9:00-10:30 Hajas Csaba – Illúziók és tévhitek 

  213.terem 10:45-12:15 Takács László - Média és sajtótörténet 

  213.terem 12:30-14:00 Busai Brigitta - Nők a történelemben 

  213.terem 14:15-15:45 Fehér Katalin - Nők a reneszánszban 
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Idősek Világnapja 

 
Tisztelettel és szeretettel meghívja az  

Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége  
az Idősek Világnapja Ünnepségére 

 
Időpont: 2015. október 28. (szerda) 10:30 óra 
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, Bp., XIII. kerület, 
József Attila tér 4. 
Megközelíthető: A Nyugati pályaudvartól az M3-as Metróval a Gyöngyösi 
útig, onnan a 105-ös autóbusszal 2 megálló, a József Attila térig 
 
Program moderátora DR. HEGYESINÉ ORSÓS ÉVA elnök  

09:00 Érkezés, helyfoglalás (ruhatár, büfé működik) 
Első sor a kitüntetettek és a protokoll meghívottak részére 
fenntartva 

10:30 DR.HEGYESINÉ ORSÓS ÉVA a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az 
éveknek” Országos Szövetsége elnöke Idősek Világnapi 
köszöntője 

10:50 Szövetség életéből film (DVD) vetítés 
11:10 Idősbarát Díjak (Díszoklevelek átadása) 
11:25 Arany Topán Tánccsoport formációs táncbemutatója (latin egyveleg)  

Művészeti vezető: KATÓ LÁSZLÓNÉ  
Betanította: VÁRSZEGI BÉLA és KREKUSKA FERENC 

11:35 ZALAI KÁROLY, a Richter Gedeon Gyógyszergyár munkatársának 
köszöntője    
Rövid ismertető a Nem Tűntem el – dokumentum-játékfilmről 

11:45 Nem Tűntem el – dokumentum – játékfilm vetítése (DVD-ről) 
12:45 Országos Szövetség elnökének zárszava 
12:50 Rubin Teremben fogadás a kitüntetettek és megyei elnökök 

részére (pezsgős koccintás) 
 
Minden kedves klubtagunkat szeretettel várunk. 
Budapest, 2015. szeptember 18.  
      Dr. Hegyesiné Orsós Éva elnök 
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Szociális Munka Napja 
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Nyugdíjashónapok kedvezménye  

 
A Fővárosi Növény és Állatkert tájékoztatója –Nyugdíjas Ősz- 2015 
A 2015. október 1-től november 30-ig tartó Nyugdíjashónapok keretében, a 
nyugdíjas-igazolással rendelkező vendégek a 2200 forintos, kedvezményes 
nyugdíjas jegy helyett, most 1000 forintért válthatnak belépőt, mely a hét 
minden napján érvényes.  
További kedvezményt nyújt az állatkerti Barlang étterem, amely 750 forintos, 
kétfogásos nyugdíjasmenüvel kedveskedik az idősebb vendégeknek.  
A főbejárat információs pavilonjában található ajándékboltban vásárláskor 
10% engedményt, örökbefogadásnál pedig apró ajándékot kapnak a 
szépkorú látogatók.  
Valamennyi kedvezmény nyugdíjas-igazolás felmutatásával vehető igénybe.  

Mindenkit sok szeretettel várnak! 
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Láng Művelődési Ház programja 
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VI. Balatonfüredi Fesztivál  
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Pótszilveszter Harkányban 
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Színházajánló 

Az „Életet az éveknek” Budapesti Szervezete szeretettel ajánlja figyelmükbe 
és igényeket továbbra is a bp.eletetszeveknek@gmail.com email címre vagy a 
06-30-655-4015 telefonszámra, illetve hétfői na okon 13.00 – 15.00 óra között 
személyesenaz „Életet az Éveknek” Budapesti Szervezete Budapest, XIII., 
Tüzér u. 56-58.szám alatt lévő irodájába várja Simon Gyuláné Éva. 
 
a FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZ kedvezményes ajánlatát a legújabb műsorukra: 
BALANCE Egyensúlyban önmagunkkal és a világgal címmel. 
Előadásukban oroszlánok, macskaszám, halálkerék, magas drótszám, 
kosárlabdacsapat, zsonglőrök, valamint bohóc biztosítja a felhőtlen 
szórakozást, nemzetközi és magyar előadók közreműködésével. 
Kedvezményes nap: 2015. október 21. – 22. (szerda-csütörtök) 15.00 óra 
1.000.-Ft/fő a III. kategóriában minden jegy. 
Minden más kategóriában 50 % kedvezménnyel lehet jegyeket venni. 
Igényeket legkésőbb 2015. október 16. péntek 16.00 óráig várom. 
  
  
JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ kedvezményes ajánlatai 
 2015. október 18.-án vasárnap 19.00 órai kezdettel a Napsugár fiúk 

címűelőadást, melyet a Csíki Játékszí (Csíkszereda) vendégjátékaként 
nézhetnek meg.Rendező: Parászka Miklós 
Willie Clark és Alfred Lewis alkották hajdanán sok-sok évig a híres 
komikuspárost, a Napsugár fiúk néven széles körben ismert duót. 
Tizenegy éve nem beszélnek egymással, mert Al egy napon úgy döntött 
hogy visszavonul a pályáról és ezzel társa, Willie karrierjének is 
bealkonyult. Majd egy nap óriási bejelentést tesz Willie ügynöke: a CBS 
csatorna egy tv-show-ban szeretné ismét összehozni a párost, ahol elő kell 
adniuk egyik legendás jelenetüket. 
Jegyár: 1.500.-Ft/fő 
Az idő rövidsége miatt igényeket 2015. október 12. hétfő 17.00 óráig 
tudom csak elfogadni. 

  
 Ezenkívül korlátozott számban 2015. november 06. pénteken 11.00 órakor 

A három sárkány című színmű nyílvános főpróbáját tudják megnézni 
szintén 1.500.-Ft/fő áron. Rendező: Valló Péter. Szereplők: Seress Zoltán, 

mailto:bp.eletetszeveknek@gmail.com
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Zöld Csaba, Vándor Éva, Molnár Zsuzsa, Kocsis Judit, Létay Dóra, Quintus 
Konrád,  Lippai László, Fekete Réka Thália, Szucskó Noémi, Kecskeméti 
Zsuzsi, Dobrányi Máté, Nádas Gábor, Verebély Mónika, Lakatos Mihály, 
Vadász Jenő István 
A címbeli három sárkány nem más, mint három jóságos nagynéni, akiket a 
dzsentri unokaöccs „pénzt vagy öngyilkos leszek” tömörségű távirattal 
hajszol a kétségbeesésbe. Nem kellene a fiút kiházasítani? 
A kávási birtokon él a rendkívül könnyelmű id. Csaholyi Balázs, akit nővérei 
emiatt valóságos gondnokság alatt tartanak. Balázs fia, az ugyancsak apai 
jó tulajdonságokat öröklő ifjabb Csaholyi Budapesten mulatozik, a szép 
Tatár Anna színésznőnek udvarolgat, s adósságainak fedezetére pénzt kér 
nagynénjeitől. A család ügyvédjének tanácsára, a pénzt az apa viszi fel 
Budapestre. Miután jó ideig semmi hír a két Csaholyiról, no és a pénzről, 
felkerekedik és Budapestre utazik rendet teremteni a három „sárkány”. 
Miután a főpróbára csak korlátozott számban adnak ki jegyeket, akit 
érdekel, megkérem, hogy legyen szíves nagyon sürgősen jelezzen vissza 
2015. október 12.-én 17.00 óráig, hogy biztos kapjak rá jegyeket. 

  
Szeretettel ajánlanám még figyelmükbe 2015. október 23.-án jelenleg két 
múzeumban az állandó kiállítások megtekintését, mely INGYENES 
valamennyi látogató részére: 
1.  Iparművészeti Múzeum (1091. Budapest, Üllői út 33-37.), illetve 
2.  Magyar Mezőgazdasági Múzeum (1146. Budapest, Városliget) 
  
Aki szeretné ezeket a múzeumokat meglátogatni ezen a napon, javaslom, 
hogy nyitásra (10.00 órára) menjen oda, akkor elkerülheti a nagy tömeget, 
mert főleg ebéd után nagyon sok gyerekes család nézi meg az ingyenes 
kiállításokat. 
Aki más napokon szeretne inkább múzeumi kiállításokat megtekinteni, jó ha 
tudja, hogy 62 évtől 70 éves korig 50%-os jeggyel nézheti meg az állandó-és 
időszakos kiállításokat is. 70 év felettieknek minden program ingyenes. 
(Természetesen a pénztárnál a nyugdíjas igazolvány felmutatása kötelező.) 
Ingyenesen látogatható múzeumok még: 
Rendőrség Történeti Múzeuma (Bp. Mosonyi u. 7.) kedd-vas. 09.00 – 17.00.- 
Kegyeleti Múzeum (Fiumei úti sírkert) hétfőtől csütörtökig 10.00 – 15.00.-ig. 
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A Szabó Ervin Könyvtárral felvettem a kapcsolatot, ahol időpontokat 
tudunk egyeztetni: Történelmi – művészettörténeti sétákra a Központi 
Könyvtár épületében hétfőtől szombatig, már akár 08.30-tól, de akár 
délutáni időpontban is. Minimális létszám: 10 fő, de maximum 40 fő lehet. 
A csoportvezetés díja: 100.-Ft/fő (nyugdíjas) 
A Klubvezetők segítségét szeretném kérni az igények felmérésében, a 
pontos létszám megjelölésével email-ben visszajelezve, valamint, hogy 
délelőtt vagy délutáni időpontban szeretnének menni az épület láto- 
gatásra. Ha konkrét dátumot jelölnek meg, hogy mikor szeretnének menni, 
legalább két héttel a látogatás előtt írják meg, hogy a Könyvtár dolgozóival 
is tudjak egyeztetni, nekik nincs e akkor valami más előre megbeszélt 
programjuk arra a napra. 
  
 


