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Év eleji köszöntő 

Ahogy idősödünk, egyre jobban látjuk, milyen jó, hogy baráti közösségekben élünk! 

Sokan közülünk egyedül élnek, mégsem magányosak, mert van, akit fel lehet hívni, ha bármi történik velük, el lehet 

menni együtt üdülni, kirándulni, sétálni, lehet együtt tanulni, színházba, moziba, koncertre járni, mindent meg lehet 

beszélni, az örömeket és a gondokat is meg lehet osztani, biztos támaszai lehetünk egymásnak. A klubok a családias 

hangulatot őrzik, annak ellenére, hogy tudjuk, sokszor mindegyikünknek vannak nehéz napjai, és sokan milyen nehéz 

körülmények között élnek. 

Meg kell küzdenünk az egészségünkért, ami mindennél fontosabb. 

A lelki és fizikai egészség megőrzéséért, együtt sokat tehetünk, tornázunk, sportnapokon veszünk részt, a szűréseket 

komolyan vesszük, figyelünk arra mit eszünk, mennyit iszunk. De legalább ilyen fontos a szeretetteljes légkör, ahol azt 

érezzük, hogy szükség van ránk, figyelünk egymásra, mindig van tennivalónk, készülünk valamilyen alkalomra. 

2016-ban a budapesti klubokban gazdag a program kínálat, nagyon sokan járnak színházba, koncertre ahol 

kedvezményt kapunk, de akik szeretnek énekelni, táncolni, verset mondani, azok budapesti és országos 

versenyprogramokon vehetnek részt. 

Akik tanulni akarnak, beiratkozhatnak az ELTE Harmadik Kor Egyetemére, akik szemináriumokon is részt kívánnak 

venni, sok feladatot is megoldhatnak. A kirándulások mindig élmény dúsak, az üdülések elérhető árakon pihenésre 

adnak alkalmat. A budapesti séták éppen olyan népszerűek, mint az Advent Budapesten, amit örömmel szervezünk 

meg minden évben. 

 

2016-ban új honlapot indítunk, láthatóvá tesszük a budapesti kerületi és fővárosi programokat. 

Emellett fontos, hogy az otthon nyújtható és bennlakásos szolgáltatások iránt érdeklődőknek tanácsot adunk, az SOS 

szolgálatot mind többen igénybe vesszük.  

Munkacsoportokat hoztunk létre, s remélem, mindenki szívesen vesz részt a munkánkban is! 

Mindenesetre 2016-ra jó egészséget, eredményes évet, és sok szeretetet adni tudó családot, barátokat kívánok minden 

idős társamnak! 

                                                                                                                                                                     Talyigás Katalin, Egyesület elnöke 

 

Meghívó Küldöttértekezletre 

Tisztelt Klubvezető! Kedves Barátaink!                                        

Tájékoztatunk, hogy 2016. február 5-én 10 órai kezdettel tartjuk Küldöttértekezletünket, a Bp. XIII. kerület, Tüzér utca 

56-58. szám alatti Prevenciós Központban, melyre szeretettel várunk. 

 

A Közgyűlés napirendi pontjai: 

1./ Elnöki beszámoló 

2./ 2015. évi pénzügyi beszámoló 

3./ Nyugdíjasok és idősek "Életet az éveknek" Országos Szövetségének elnökének köszöntése 

4./ Az Egyesület módosított tagjegyzékének elfogadása 

5./ Az Egyesület Alapszabályának módosítása, kiegészítése. 

6./ Új Elnökségi tagok választása 

7./ Felügyelő Bizottság létrehozása, elnökének, tagjainak megválasztása. 

8./ Csatlakozás az "Életet az éveknek" Országos Szövetségéhez. 

9./ Küldöttek választása. 

10./ Felhatalmazás arra, hogy az elnökség kérje a "Fővárosi" ("Budapesti") elnevezés engedélyezését a Fővárosi 

Önkormányzattól. 

11./ Egyebek: 2016. évi fő feladatok, 2016. évi pénzügyi tervezet 

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk! 

Kérjük, hogy a klubot 1, maximum 2 fővel képviselni szíveskedjenek. Várjuk visszajelzésüket a nevek feltüntetésével 

legkésőbb 2016. február 1-ig, az alábbi e-mail címre: bp.eletetazeveknek@gmail.com. 

Üdvözlettel:Talyigás Katalin, Egyesület elnöke 

mailto:bp.eletetazeveknek@gmail.com
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Megvalósult programok 
 

Emlékeztető 

A Területi Egyesület 2016 január 11-i elnökségi üléséről. 

A 2015-ös év összefoglalójára a közgyűlésen fog, sor kerülni.  

Napirendi pontok: 2016 év terve és az Alapszabályzat módosítása. 

 

2016-ban az alábbi csoportok, bizottságok létrehozását  tervezzük: 

1. Informatikai bizottság: Zavaros József, Medveczki Aranka, Renfer István, Ternay Andrea  

2. Cél: új honlap készítése, weblapkészítő 4 órás tanfolyam 

3. Kulturális bizottság: Simon Gyuláné, Mészáros Istvánné, Szűcs Ágnes és Renfer István 

4. Szociális és egészségügyi bizottság: Szokoly Erzsébet (SOS Szolgálat), Csizmás Attiláné, Sinka Attiláné, Bakonyi 

László (bentlakásos intézmények), Medveczki Aranka (Richter szűrőprogram), Ternay Andrea 

5. Gazdasági felelős: Csizmás Attiláné 

6. Sport bizottság: Medveczki  Aranka, Szabóné Gonda Irén 

7. Üdülési bizottság: Csohány Gábor, Medveczki Aranka, Zavaros József 

8. Harmadik Kor Egyeteme: Horváth Andrásné, Kovács Ferencné, Tóth Jánosné (márciusban indul) 

9. Hilscher Idős Műhely: Sinka Attiláné, Kalina Éva, Ternay Andrea 

Alkalmak: 

 febr. 10. 16 óra Dr.Boga Bálint az időskori pszichés szindrómákról – ELTE 

 febr. 20. 10 óra művészetterápiák (zene, tánc, képzőművészet) – Klub Kávézó 

 márc. 9. 16 óra Bálint-módszer – ELTE  

 ápr. 6. Cédrus program bemutatása – Andrássy Egyetem 

 máj. 21. SZIME Közgyűlés – Debrecen 

10. Hajléktalan szülők óvodája: Bors Lajosné, Fischer Rozália, Horváth Andrásné 

11. Jelölő bizottság: Borbély Zsuzsa, Illés Jánosné, Kriger Artúr – a közgyűlésig a jelenlegi háromfős vezetőséget öt 

főre kell bővíteni, ehhez kellenek javaslatok. 

Alapszabályzat 

Huszonegy szervezet adta be eddig a jelentkezését, de várjuk a további szervezeteket. A tagdíjbefizetésekhez a 

csekkek előkészülnek a közgyűlésig.  

Javaslatokat kell tenni az ellenőrző bizottságra, ami egyben etikai bizottság is. (Legyen három fős.) 

A közgyűlésig készül egy leírás arról, hogy mely bizottságok milyen feladatokkal járnak, hogy az új tagok átlássák, mibe 

is kapcsolódhatnak bele.  

A közgyűlés időpontja jan. 29-éről febr. 5-ére módosult, 10 órára, a Tüzér utcában. 

 

A Ki mit tud helyszíne egyelőre kérdéses. Jó lenne a József Attila Művelődési Ház. Lehetőség van arra, hogy a 13. 

kerületben vagy a Lángban tartsuk.  

Fontos, hogy tíznél több jelentkező legyen az eseményre. Jelentkezni 31-éig kell. 
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Alapszabály   

Alapszabály 
 

a Nyugdíjasok „Életet az Éveknek“ Területi Egyesületének alapító tagjai, korlátlanul cselekvőképes magyar 

állampolgárok elhatároztuk, hogy a 2013. évi V. tv. rendelkezéseinek megfelelően megalapítjuk a Nyugdíjasok 

„Életet az Éveknek“ Területi Egyesületét az alábbi Alapszabállyal: 

I. Általános rendelkezések 

1.1. Az egyesület neve: Nyugdíjasok „Életet az Éveknek“ Területi Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) 

1.2.    az Egyesület székhelye: 1039 Budapest, Zemplén Győző utca 8. 10/30  

1.3.    az Egyesület célja 

A közösségben rejlő erő felhasználásával, a nyugdíjasok életminőségének javítása, a fővárosban élő 

nyugdíjasok érdekeinek sokoldalú képviselete az „Életet az Éveknek” ENSZ program megvalósítása érdekében, 

továbbá minden olyan feladat teljesítése, amely a Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Országos Szövetségének 

tagságából ered. 

Az Egyesület tevékenysége 

1.4. Érdekképviseleti területen 

      1.4.1. Kapcsolattartás, a fővárosi és kerületi önkormányzatokkal, hasonló célú nyugdíjas szervezetekkel, más 

civil szervezetekkel. 

      1.4.2. Részvétel a fővárosban élő nyugdíjasokat érintő állami, önkormányzati intézkedések előkészítésében és 

azok hatásának figyelemmel kisérésében, a nyugdíjasok társadalmi problémáinak feltárásában, 

megoldásuk kezdeményezésében. 

      1.4.3. Fővárosi szinten bekapcsolódás a nyugdíjasokat érintő jogszabályalkotásba, a speciálisan nyugdíjasokat 

érintő fővárosi szervezetek munkájába. 

      1.4.4. Képviselet ellátása mindazon fórumokon, amelyeken nyugdíjasokat, időskorúakat érintő témákat 

tárgyalnak. 

      1.4.5. Együttműködés minden olyan nyugdíjas és civil szervezettel, amely az Egyesület céljai megvalósítását, 

feladatainak végrehajtását segíti elő, és a nyugdíjasok érdekeit szolgálja. 

1.5. Szakmai tevékenység 

1.5.1. A főváros területén működő nyugdíjas klubok működésének elősegítése, tevékenységük szakmai 

koordinálása. 

1.5.2. Szakmai és elvi segítségnyújtás nyugdíjas klubok megalakításához, működtetéséhez, tevékenységük 

népszerűsítéséhez, a taglétszám folyamatos megújításához, illetőleg növeléséhez. 

1.5.3. A nyugdíjasok életének megjelenítése az írott és elektronikus médiában különös tekintettel a 

rendezvényeikre. 
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1.6. Egészség megőrzési, kulturális és sport tevékenység 

1.6.1. Egészség megőrzési programok szervezése, ismeretterjesztés. 

1.6.2. A „harmadik korúak” egyetemén való részvétel szervezése, szervezésének elősegítése. 

1.6.3. Kirándulások, szabadidős, sport, kulturális programok szervezése, a nyugdíjasok részvételének 

elősegítése. 

1.6.4. Közművelődés keretében az időskorúakat érintő ismeretek terjesztése. 

1.6.5. Fővárosi tanácskozások, nyugdíjas találkozók, kulturális előadások, fesztiválok rendezése. 

1.7. Képviseleti tevékenység 

1.7.1. Kapcsolattartás a Nyugdíjasok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetséggel (továbbiakban: 

Szövetség), tagegyesületeivel, 2016. január 1-től tagegyesületként részvétel annak munkájában, 

ellátni az országos szövetségben az egyesületi tagok, tagszervezetek képviseletét, elősegíteni a 

Szövetség által kezdeményezett, szervezett programokon való részvételt. 

1.7.2.   Nemzetközi kapcsolatok létrehozása, ápolása. 

Az első elnökség tagjai 

Alapító tagok 3 tagú elnökséget hoztak létre, amelynek tagjaivá megválasztották 2018. május 31-ig terjedő 

időszakra, 

elnöknek:   

  

 név: Bullain Bernardoné dr. Talyigás Katalin  

lakcím: 1026 Budapest, Nagyajtai u. 1/b 

alelnöknek:  

név: Medveczki Aranka    

lakcím: 1173 Budapest, Újlak utca 45. III. emelet 13. 

      

          tagnak: 

név: Csohány Gábor Aladár   

lakcím: 1032 Budapest, Ágoston utca 1. I. em. 3. 

név: Sinka Katalin  

XIII. kerületi Klubkávézó, Szent István körút 8. (Bejárat a Tátra u. felől) 
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 A 2016. február 5-i közgyűlés által megválasztott 2 új taggal az elnökség tagjainak száma 5 főre emelkedett. A 

két újonnan választott elnökségi tag mandátuma ugyancsak 2018. május 31-ig tart. 

II. Az Egyesület tagjaira vonatkozó rendelkezések 

A. Tagsági jogviszony keletkezése 

2.1. Az Egyesület tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet) válhat, aki/amely 

2.1.1. nyilatkozik a belépési szándékról, 

2.1.2. elfogadja az Egyesület célját, 

2.1.3. az Alapszabály alapján az Egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja. 

2.1.4. A belépési kérelem elfogadásáról az elnökség határoz. Az elnökség azon természetes személyek 

belépését hagyhatja jóvá, akik a kérelem benyújtásakor betöltötték az 50. életévet, azon civil 

szervezetek belépési kérelmét, akik hasonló módon nyugdíjkorú személyekkel foglalkoznak, vagy 

a fővárosban nyugdíjas klubot üzemeltetnek. Nem jogi személyként a Budapesten működő 

nyugdíjas klubok belépési kérelmét fogadja be az elnökség. Az elnökség döntését a tagfelvételt 

kérő részére igazolható módon kézbesíteni kell. Elutasító határozat esetén a tagfelvételi kérelem 

benyújtóját írásban arról kell értesíteni, hogy az elutasító döntés igazolható kézhezvételét követő 15 

napon belül az Egyesülethez benyújtott fellebbezéssel élhet.  

2.1.5. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki rendes tag nem kíván lenni, de megfelel a 2.1.1-2.1.2 

pontokban körülírt feltételeknek és vállalja, hogy anyagilag támogatja az Egyesület működését. Az 

általa fizetendő hozzájárulás mértékét az elnökség a pártoló taggal való egyeztetés után állapítja 

meg. A pártoló tag tanácskozási joggal jogosult részt venni az Egyesületi döntéshozatalban, 

szavazati joga nincs és tisztségre nem választható, nem tanúsíthat az Egyesület tevékenységét sértő 

magatartást. 

2.1.6. Az Egyesület éves tagdíja természetes személy esetén: 2.400,- Ft/tag. 

2.1.7. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban: tagszervezet) 

tagsága esetén a tagsági díj összege: 

1-30 főig          3.050,- Ft/év 

31-50 főig        3.900,- Ft/év  

51-100 főig      4.700,- Ft/év 

101 fő felett     5.100,- Ft/év 

2.1.8. A tagdíj mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg. Az így meghozott határozat 

Alapító Okirat mellékletét képezi.  

2.1.9. Az Egyesület tagjai tagdíjukat minden év március 31-ig fizetik meg készpénzben a társaság 

pénztárába, vagy átutalják a társaság számlájára.  

2.1.10. A tagdíjfizetés részletes szabályait az elnökség határozza meg. 
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B. Tagsági jogviszony megszűnése 

3.1. Az Egyesületi tag tagsága megszűnik, ha a tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett 

írásbeli nyilatkozattal megszünteti, az Egyesületből kilép, feltéve, hogy  

3.1.1. a kilépésről írásban kell nyilatkozni, 

3.1.2. a kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni, 

3.1.3 Tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat Egyesület általi igazolt átvételének napján szűnik 

meg. 

  3.2. A tagot a tagnyilvántartásból az Egyesület tagjai közül törölni kell. 

3.2.1. A tagsági jogviszony megszűnik 

a) a tag kilépésével, 

                   b) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával;felmondási ok az is, hogy amennyiben a 

tagot az elnökség írásban, igazolható módon felhívta a tagdíjhátralék megfizetésére 30 napos 

határidővel és a fizetési határidő eredménytelenül telt el, 

c) a tag kizárásával, 

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

3.3. A tagot a tagnyilvántartásból az Egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az 

elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére 30 napos 

határidővel és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. 

3.3.1. Az elnökség törlést elrendelő határozatát írásban kell közölni a taggal. 

3.3.2. Ha a tagdíj nem fizetése miatt a tagot az Egyesület tagjai közül törlik, tagsága az Egyesületben a 

közlés napjával megszűnik. 

C. A tag részvétele az Egyesület tevékenységében, jogai, kötelezettségei 

4.1. A tag a közgyűlésen részt vehet. A jogi személy tagot, a nem jogi személyiséggel rendelkező nyugdíjas 

klubot (együttesen: tagszervezet) annak törvényes képviselője (elnöke, ügyvezetője, vezetője) képviseli. A 

törvényes képviselő akadályoztatása esetén képviseleti jogát átruházhatja állandó vagy eseti jelleggel. A 

meghatalmazást írásba kell foglalni és két tanú aláírásával kell ellátni. A meghatalmazást helyettesíti a tag 

szervezet legfőbb szervének határozata arról, hogy ki képviseli visszavonásig a tagszervezetet. 

4.1.1. Minden tagszervezetnek egy szavazata van. A Központi Klubhoz tartozik az Alapító tagokon kívül, 

minden olyan egyéni tag, aki nem tagja valamelyik tagszervezetnek. A Központi Klubnak 3 

szavazata van.  

4.1.2.Amennyiben egy természetes személy úgy csatlakozik tagként az Egyesülethez, hogy nem nevez 

meg tagszervezetet, úgy automatikusan a Központi Klub tagjává válik. 
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4.1.3. Amennyiben egy tagszervezet tagjainak a száma 101-999 fő közé esik úgy további 1 (egy), ha 1001 

fő felett van, úgy további 2 (kettő) szavazattal  rendelkezik.  A szervezetek nevében egy fő 

szavazhat, de tanácskozási joggal jelen lehet a közgyűlésen tanácskozási joggal további 2 fő.  

4.1.4. A Központi Klub tagjait névre szólóan is meg kell hívni a közgyűlésre. 

4.1.5. A tag, illetve képviselője a közgyűlésen szavazhat. 

4.1.6. A 2013. évi V. törvényben foglalt feltételeknek a tag eleget tesz, az egyesület bármely tisztségére 

megválasztható. 

4.1.7. A tag a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet. 

4.1.8. A tag a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet. 

4.1.9. A tag jogosult igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait. Az 

ingyenes vagy térítés köteles szolgáltatások körét, az azokért fizetendő díjakról az elnökség határoz.  

5.1. Az Egyesület tagja köteles tagdíjat fizetni. 

5.2. Az Egyesület tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit. 

5.3. Az Egyesület tagja köteles betartani a közgyűlés határozatait. 

5.4. Az Egyesület tagja köteles betartani az elnökség határozatait. 

5.5. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület 

tevékenységét. 

III. Az Egyesület szervezete 

A. Az Egyesület közgyűlése, hatásköre 

6.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. 

6.1.1. A közgyűlés az egyesület tagjaiból áll. 

6.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik 

6.2.1. döntés az alapszabály elfogadásáról, 

6.2.2. döntés az alapszabály módosításáról, 

6.2.3. döntés az Egyesület megszűnéséről, más egyesülettel való egyesüléséről és a szétválásról, 

6.2.4. döntés az elnök, az elnökség tagjainak, a Felügyelőbizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról 

és visszahívásáról, 

6.2.5. döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet 

elfogadásáról, 

6.2.6. döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról, 
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6.2.7. döntés az éves beszámoló - ezen belül az elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének – elfogadásáról, 

6.2.8. az Egyesület éves költségvetésének elfogadása, 

6.2.9. az elnökség tagjainak, mint vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha az 

elnökség tagja az Egyesülettel munkaviszonyban áll, 

6.2.10. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, elnökség 

tagjával vagy azok hozzátartozójával köt, 

6.2.11. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, elnökségi tagok és más egyesületi szervek tagjai elleni 

kártérítési igények érvényesítéséről való döntés, 

6.2.12. a végelszámoló kijelölése, 

6.2.13. az elnökség I. fokú határozataival szembeni fellebbezés elbírálása. 

 

 

B. A közgyűlés működése 

6.3.1. A közgyűlést az elnökség évente legalább egyszer hívja össze. A közgyűlés nem nyilvános, azon csak az 

egyesület tagjai, az elnök által meghívottak vehetnek részt. 

6.3.2. A meghívót a közgyűlés kezdő napját 30 nappal megelőzően kell a tagoknak megküldeni. 

6.3.3. A közgyűlést az Egyesület elnöke meghívó igazolható módon való elküldésével vagy közzétételével hívja 

össze. A meghívónak tartalmaznia kell 

a) az Egyesület nevét és székhelyét, 

 b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését, a megismételt közgyűlés idejét, 

c) az ülés napirendjét. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni 

kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

A közgyűlést Budapesten kell megtartani. 

A meghívónak tartalmazhatja azt a figyelmezetést, hogy amennyiben a szabályszerűen összehívott 

közgyűlést, a határozatképtelenség miatt meg kell ismételni a megismételt közgyűlés a meghívóban 

megjelölt időpontban a meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet 

nélkül határozatképes. 

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi 

részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 
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A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha 

valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 

egyhangúlag hozzájárul. 

6.3.4. Az elnökség az Egyesület honlapján közzéteszi a meghívó tervezetét, a tagoknak e-mailben kiküldi, és 

ezzel biztosítja, hogy még a meghívó kiküldését megelőzően az Egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjára 

javaslatot tehessenek. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül a tagok és az Egyesület 

szervei az elnökségtől, vagy attól, aki a közgyűlést összehívta a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 

indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése 

iránti kérelemről az elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 

meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

7.1.  A közgyűlést össze kell hívni 

7.1.1. az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 

7.1.2. az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, 

7.1.3. az Egyesület céljainak elérése veszélybe került, 

7.1.4. az Egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri, 

7.1.5. a közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlés meghívójában szerepel. 

8.1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele részt vesz. 

Az Alapszabályt a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes többségével, az Egyesület célját 

pedig valamennyi tag háromnegyedes többségével lehet csak módosítani. 

8.2. A közgyűlés döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbséggel, nyílt szavazással hozzák. 

8.3. 8.2. ponttól eltérően titkosan, írásbeli szavazással dönt az elnök, elnökség Felügyelőbizottság elnöke, 

tagjainak megválasztásáról, visszahívásáról. 

8.4. Az elnökség, illetve a Felügyelőbizottság elnökét, illetve a tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új 

elnökségi tagot, Felügyelőbizottság elnökét, tagját megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni. 

8.5. A közgyűlést az elnök, az elnök javaslatára a levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot, 

jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztja. 

8.6 Az Egyesület megszűnésének elhatározásához az összes tag háromnegyedes szótöbbsége szükséges. 

8.7 Az elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalább 10%-ának indítványára határozhat, ha az 

elnökség tagja az Egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat, az elnökség valamely tagjának 

visszahívásához a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok ¾-nek szavazata szükséges. 

9.1. A közgyűlés és az elnökség határozatait az Egyesület székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen ki kell 

függeszteni és az egyesület honlapján közzé kell tenni. 

9.2. A határozatokat a tag által erre célra megadott e-mail címre is meg kell küldeni. 

10.1. Amennyiben a közgyűlés nem volt határozatképes, úgy megismételt közgyűlést lehet tartani. 

10.2  A megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontokat tárgyalhatja meg. 
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10.3. A megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás 

jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza. 

10.4. A megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára is össze lehet 

hívni. 

10.5. Az Egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, egyesületekre történő szétválásáról és megszűnéséről, 

vezető tisztségviselő visszahívásáról csak akkor határozhat, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több 

mint a fele részt vesz. 

IV. Elnökség 

11. Az Egyesület ügyvezető szerve az elnökség. 

11.1. Az első elnökség tagjait 2018. május 31-ig, míg a továbbiakban az elnökség tagjait 5 éves időtartamra 

választják meg. 

11.2. Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételek teljesíti, és nem esik kizáró ok alá. 

11.3. Az elnökség tagjai 

11.3.1. a közgyűlés által választott elnök, 

11.3.2. a közgyűlés által választott alelnök, 

11.3.3. a közgyűlés által választott 3 elnökégi tag. 

11.4. Az elnökségi tagság megszűnik 

11.4.1. a tisztségről való lemondással, 

11.4.2. a kilépést az elnökség ülésén kell bejelenteni, jegyzőkönyvben kell rögzíteni, vagy a kilépést 

írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel, 

11.4.3. visszahívással, 

11.4.4. a határozott idő lejártával. 

11.5. Amennyiben az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága - annak lejártát 

megelőzően - megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag 

megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól. 

11.6. Az elnökségi tag megbízása a törvényben meghatározott ok bekövetkezte esetén is megszűnik. 

11.7. Az elnökség tagjai feladatukat ingyenesen látják el. Esetleges díjazásukról, annak mértékéről, 

esedékességről a közgyűlés dönt.  

11.8.. Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az 

elnök hatáskörébe. 

11.9. Az elnökség határozatképes, ha azon legalább három tag részt vesz. 

11.10. Az elnökség határozatait a jelenlévő tagok szótöbbséggel nyílt szavazással hozza meg. 
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11.11. Az elnökség döntéseiről határozatot hoz. 

11.12. Az elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít. 

11.13.Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos 

kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

11.14. Az elnökség feladatkörébe tartozik 

a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala, 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése, 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése, 

d) az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés 

hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 

e) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 

megválasztatásának előkészítése, 

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése, 

g) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása, 

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, 

i) a tagság nyilvántartása, 

j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, 

k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése, 

l) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e 

törvényben előírt intézkedések megtétele; és a tag felvételéről való döntés. 

11.15. Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 

b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

Az előző okból összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése 

érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

V. Az elnök feladatai 

12.  Az elnök az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer - írásban igazolható módon – hívja össze. 
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12.1 Az elnöknek össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az 

elnökség hatáskörébe tartozik. 

12.2. Az elnök feladatai 

12.2.1 önállóan képviseli az egyesületet, 

12.2.2 kezeli az Egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol, 

12.2.3. kezeli az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait, 

12.2.4. vezeti az Egyesület tagnyilvántartását, 

12.2.5. a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet lefűzve megőrzi. 

12.2. Az elnököt akadályozatása esetén az alelnök helyettesíti. 

VI. Felügyelőbizottság 

1) Az Egyesületnél 3 tagú, a közgyűlés által 2018. május 31-ig terjedő időszakra megválasztott Felügyelőbizottság 

(továbbiakban: Fb) működik az Egyesület érdekeinek megóvása céljából és ellátja az elnökség ellenőrzésének 

feladatát. Ha a Fb tagjainak száma 3 alá csökken, úgy haladéktalanul kezdeményeznie kell a közgyűlés 

összehívását új Fb tag megválasztása céljából. 

a) A Fb ügyrendjét maga állapítja meg. 

b) Nem lehet a Fb elnöke vagy tagja az a személy, aki 

(1)  az Egyesület elnökségi tagja, 

(2)  Az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

(3)  az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 

pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján az 

Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást, illetve, 

(4)  az (1)-(3) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

2) Az Fb tagjává az a cselekvőképes személy választható, aki nem áll eltiltó ítélet hatálya alatt és nem esik kizáró 

ok alá, megfelel az Ectv. 38. §-ban foglaltaknak. 

3) Az Fb tagjai az Fb munkájában személyesen kötelesek részt venni. Az Fb tagjai az elnökségtől függetlenek, 

tevékenységük során nem utasíthatóak. 

4) A Fb tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 

5) A Fb tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni, azzal, hogy a Fb tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület elnökéhez intézi. 

A Felügyelőbizottság feladatköre 

6) A Fb köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a 

közgyűlésen ismertetni. 

7) A Fb az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az elnökség tagjaitól, 

munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 

valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

8) Az Egyesület működését és gazdálkodását az Fb ellenőrzi. 

9) A Fb tevékenységéről a közgyűlésnek számol be. 

10) A Fb feladatai a fentiekben előírtakon túlmenően: 

a) A Fb ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, 

a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület 
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könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, valamint az Fb tagjai beléphetnek az Egyesület 

bármely helyiségébe, telepeire. 

b) A Fb elnöke, tagjai az Egyesület elnökségének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 

c) A Fb köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az elnökséget tájékoztatni és a közgyűlés, 

vagy elnökség összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

(1) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan 

sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve 

enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

(2) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

d) A közgyűlést és/vagy az elnökséget a Fb indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül 

intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén összehívásukra a Fb is jogosult. 

e) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi 

meg, a Fb köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

f) A vonatkozó jogszabályok, rendelkezések szabályszerű végrehajtásának segítése, Egyesületi szintű 

szabályozások ellenőrzése, 

g) az Egyesület működésének, gazdálkodásának vizsgálata eredményeiről, a gazdasági helyzet és működési 

feltételek értékelése, beszámolás a közgyűlésnek. 

h) Kiemelt feladata az éves beszámoló felülvizsgálása és értékelése, a Fb véleménye nélkül a beszámoló nem 

terjeszthető elő jóváhagyásra. 

i) Megállapításairól, javaslatairól az Egyesület elnökségét rendszeresen tájékoztatja. 

j) Az elnökség köteles a Fb észrevételeit megtárgyalni, a szükséges intézkedést megtenni. 

11) A Fb működési rendjét, éves munkatervét maga állapítja meg. 

12) Az Fb határozatképes, ha ülésén legalább két tagja részt vesz és bármely döntés meghozatalával két tagja 

egyetért.  

13) Az Fb döntéseit, határozati formában  nyílt szavazással hozza meg. 

14) Az Fb elnöke, akadályoztatása esetén az általa felkért tag köteles a közgyűlésen részt venni, az éves 

beszámolóval kapcsolatban Fb jelentését ismertetni.  

15) A Fb elnöke állandó meghívottként részt vesz az elnökség munkájában. 

16) A Fb elnöke 2018. május 31-ig terjedő időszakra: 

név: 

 

lakcím: 

A felügyelőbizottság tagja: 

név: 

lakcím: 

A felügyelőbizottság tagja: 

név: 

lakcím: 

VII. Közös szabályok 

A közgyűlésen, az elnökségben és a Fb a határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben 

részesít, 
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b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja, 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,  vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

(1) Határozat ülés tartása nélkül is lehetséges, amennyiben azt az elnökség a határozat tervezetének a tagok 

részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok a tervezet kézhezvételétől számított nyolcnapos határidőn 

belül küldhetik meg szavazatukat az elnökség részére. 

(2) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás csak akkor eredményes, ha legalább 

annyi szavazatot megküldenek az elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a 

határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. 

(3) Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv, az elnökség vagy a Fb ülését az arra jogosultnak 

össze kell hívnia. 

(4) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt 

megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az 

elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A 

határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az 

utolsó szavazat beérkezésének napja. 

C. Vegyes és átmeneti rendelkezések 

15.1. Az Egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni 

15.2. A jegyzőkönyvet elnökségi, Fb ülés esetén az elnökség, Fb tagjai, közgyűlés esetén a levezető elnök és az 

Egyesület két erre kijelölt tagja írja alá. 

15.3. Az Egyesület valamennyi testülete döntéseit határozatba foglalja. 

15.4. A határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket lefűzve kell megőrizni.  

16.1. Az Egyesületet az elnök önállóan képviseli. 

17.1.Az Egyesület tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg. 

17.2. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

17.3. Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a 

közgyűlés fogadja el. 

17.4. Az Egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási 

tevékenységet végezhet. 

18.1. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
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szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben 

határozatot hozhat. 

18.2. Ha az elnök, az Fb elnöke megbízatása bármely okból megszűnik, tartósan akadályoztatva van az 

elnökséget, Fb-t annak bármely tagja összehívhatja. 

18.3. Az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, 

döntés hiányában pedig az Egyesület érdekeivel összhangban. 

18.4. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét. 

19.1. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt. 

19.2. az Egyesület határozatlan időtartamra jött létre. 

20.1. Azt a közgyűlést, amely dönt, a tagszervezetek felvételéről 2016. év február 10-ig kell összehívni. Ebben 

az esetben nem kell megtartani a 30 napos határidőt. 

D. Az Egyesület megszűnése 

21.1. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt, 

b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett, 

c) a tagok kimondják megszűnését, vagy 

d) az arra jogosult szerv megszünteti, 

e) megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak 

meg, vagy 

f) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, feltéve mindegyik esetben, hogy a 

jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a 

jogi személyt a nyilvántartásból törli. 

21.2. A jogutód nélkül megszűnt Egyesület tagjai a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek 

helytállni a megszűnt Egyesület ki nem elégített tartozásaiért. 

21.3. Az Egyesület csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét. 

22.1. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után az elnökség tagjaival, mint vezető tisztségviselőkkel 

szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől 

számított egy éven belül - az Egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az 

érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna 

vagyon, át kellett volna adni. 

 22.2. Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt 

érvényesíthetnek az Egyesület vezető-tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való 

felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az Egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet 
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beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés 

esetén nem alkalmazható. 

 

 

A jelen Alapszabályt elfogadta az Egyesület Alakuló Közgyűlése 2015. március 26. Módosította és egységes 

szerkezetbe foglalta a Fővárosi Törvényszék 13.Pk. 60.261/2015/2. végzésének megfelelően 2015. június 8-án 

napján megtartott megismételt közgyűlés. 

Bullain Bernadorné dr. Talyigás Katalin 

elnök sk. 

Záradék: 

 A jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2016. február 5-i ülésén 

fogadta el. A pirossal aláhúzott szöveg a 2016. február 5-i módosításokat jelenti. 

 

Bullain Bernadorné dr. Talyigás Katalin 

elnök 

 

Ellenjegyzem: 

Dr. Lővei György 

ügyvéd 

 

Záradék: 

Az Alapszabály módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Ptk. és a módosított 2011. évi CLXXV. 

törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően meghozott közgyűlési határozatoknak megfelelően készítettem el. 

Budapest, 2016. február 5. 

Dr. Lővei György 

ügyvéd 

 

Nem nyilvános melléklet tagjegyzék! 
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BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

 

 

 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szervezet neve 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szervezet címe Irányítószámmal) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefonszám                                                                              e-mail cím    

 

 

Kijelentjük, hogy belépünk a Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Területi Egyesületébe 

(1039.Bp.Zemplén Győző u.8.X.em.30.) 

 

 

Budapest:…………………………………. 

 

                                                                          ………………………………………………………….. 

A szervezet képviselőjének aláírása 

 

 

NYILVÁNTARTÓ LAP 

 

Szervezet neve:……………………………………………………………………………………………………….. 

Szervezet címe (irányítószámmal)……………………………………………………................................................. 

Szervezet telefonszáma (körzetszámmal)…………………………………………….................................................. 

Szervezet e-mail címe:………………………………………………………………………………………………... 

Szervezet képviselőjének neve……………………………………………………………………………………….. 

Szervezet képviselőjének címe(irányítószámmal)……………………………………………………………………. 

Szervezet képviselőjének telefonszáma vonalas és/vagy mobil………………………………………………………. 

Szervezet alakulásának kelte:…………………………………………………………................................................ 

Szervezet létszáma:……………………………………………………………………............................................... 

 

 

Összejövetelüket milyen gyakran, mikor és hol tartják?............................................................................................... 

Milyen művészeti együttesük, csoportjuk, szólistájuk, szakkörük van?....................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Budapest………………………….. 

 

                                                                    …………………………………………………. 

Szervezet képviselőjének aláírása 
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Előttünk álló programok . 
Idős Műhely 

 
 
 
 
 

Szeretettel meghívunk 
az ELTE Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület 

Generációk egymás között Idős Műhelyének 
idei első rendezvényére. 

 
Időpont 

2016. febr. 10. (szerda) 16 óra  
 

Helyszín 
ELTE-TáTK 

1117 Bp., Pázmány Péter sétány 1/a.  
II. emelet 139. Tanári szoba 

Bejárat a Duna-part felől 
 

Program 
Dr. Boga Bálint előadása 

„Az időskori pszichés szindrómák” címmel 
 

Regisztáció 
ternayandi@gmai.com 

 

Cédrus-Net  

Jó hírünk , hogy elkészült a Cédrus-Net honlapja, ahol többek között érdekes tartalmakat és hasznos információkat 
találhattok! Érdemes regisztrálni! 
http://cedrusnet.hu/ 
 

2016. évi budapesti Sportrendezvények 

1./Nyugdíjas "Tízpróba" verseny, 2016.06.16. 
2./Nyugdíjasklubok országos Teljesítmény Túrája- országos döntő, 2016. 06.30. 
3./Nyugdíjasok Úszóversenye- országos döntő, 2016.07.07. 

 

2016. évi belföldi és külföldi üdülés 

http://www.szia.org/sites/default/files/Gorog_Ciprus_tav_osz_csohany.pdf 
http://www.szia.org/sites/default/files/Udules_50__kedvezmennyel.pdf 
http://www.eletetazeveknek.hu/aloldalak/2016.evi.udulesi.tajekoztato.pdf 

 

Országos Kulturális és művészeti  rendezvények tervezete 

http://www.szia.org/sites/default/files/munkaterv_krizsan.pdf 

http://cedrusnet.hu/
http://www.szia.org/sites/default/files/Gorog_Ciprus_tav_osz_csohany.pdf
http://www.szia.org/sites/default/files/Udules_50__kedvezmennyel.pdf
http://www.eletetazeveknek.hu/aloldalak/2016.evi.udulesi.tajekoztato.pdf
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Szépkorúakért a Hegyvidéken 

 

 

 

 

 

 

Mile Zsolt közösségfejlesztő, 

projektasszisztens: 30/254-4690 

Gyenes Zsuzsa közösségfejlesztő, szakmai vezető: 

12.kerulet.kozosseg@gmail.com 

 

Meghívhatjuk egy beszélgetésre? 

Németvölgy után Krisztinaváros, Virányos és Kútvölgy is bekapcsolódik a Szépkorúakért a 

Hegyvidéken – Szolidáris szomszédság közösségfejlesztő alprogramba. Januárban és 

februárban helyi idősekkel beszélgetünk lakóhelyükhöz fűződő viszonyukról, terveikről, 

ötleteikről, javaslataikról. A beszélgetések általános eredményeit természetesen minden 

érdeklődővel megosztjuk majd. A személyes beszélgetésre vállalkozókat munkatársaink 

előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen, a Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális 

Alapszolgáltatási Központ ajánlólevelével keresik fel. 

Örömmel fogadjuk a németvölgyi, krisztinavárosi, virányosi és kútvölgyi beszélgetésekre 

(interjúkra) jelentkezőket a következő elérhetőségeken:  

Mile Zsolt közösségfejlesztő, projektasszisztens: 30/254-4690 

Gyenes Zsuzsa közösségfejlesztő, szakmai vezető:  

12.kerulet.kozosseg@gmail.com 

 

 

 
 

mailto:12.kerulet.kozosseg@gmail.com
mailto:12.kerulet.kozosseg@gmail.com
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Hallásvizsgálat 
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Fogyasztóvédelem 



 23 

Színházajánló 

Az „Életet az éveknek” Területi Egyesülete szeretettel ajánlja figyelmükbe és igényeket továbbra is a 
bp.eletetazeveknek@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. 
  
BELVÁROSI SZÍNHÁZ (Orlai Produkció) kedvezményes ajánlata 

2016. Február 

Dátum Nap Belvárosi Színház 
Kedvezményes 
ajánlat 

febr. 3. szerda Belvárosi Színház - Aranytó 19h 1 900 Ft 

febr. 4. csütörtök Belvárosi Színház - Gyógyír éjszaki szélre 20h 1 900 Ft 

febr. 5. péntek BelvárosiSzínház - HAIR 19h  

febr. 6. szombat Belvárosi Színház - Mindent Éváról 15h és 19h   

febr. 7. vasárnap Belvárosi Színház - A folyón túl Itália 19h 1 900 Ft 

febr. 9. kedd Belvárosi Színház - Hitted volna? 20h 1 900 Ft 

febr. 10. szerda Belvárosi foglalt vagy   

febr. 11. csütörtök Belvárosi foglalt vagy   

febr. 12. péntek Belvárosi Színház - Mindent Éváról 19h   

febr. 13. szombat Belvárosi Színház - Aranytó 17h   

febr. 14. vasárnap Belvárosi Színház - Bagoly és cica 17h 1 900 Ft 

febr. 16. kedd Belvárosi Színház - Száll a kakukk fészkére 19h   

febr. 17. szerda Belvárosi Színház - Száll a kakukk fészkére 19h   

febr. 18. csütörtök Belvárosi Színház - Happy Ending 19h 1 900 Ft 

febr. 19. péntek Belvárosi Színház - A szív hídjai 20h   

febr. 
20. 

szombat Belvárosi Színház - Ez a hely 20h   

febr. 21. vasárnap 
Belvárosi Színház - Száll a kakukk fészkére 15h és 
19h 

  

febr. 
23. 

kedd Belvárosi Színház - Mindent Éváról 19h 1 900 Ft 

febr. 
24. 

szerda Belvárosi Színház - Aranytó 19h 1 900 Ft 

febr. 
26. 

péntek Belvárosi Színház - Római vakáció 19h 1 900 Ft 

febr. 27. szombat Belvárosi Színház - A folyón túl Itália 19h   

febr. 
28. 

vasárnap BelvárosiSzínház - HAIR 17h 2 900 Ft 

febr. 
29. 

hétfő Belvárosi Színház - Száll a kakukk fészkére 19h   

mailto:bp.eletetazeveknek@gmail.com
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Ha valaki rendel a Belvárosi Színházból kedvezményes jegyet, szeretném felhívni a figyelmét arra, ha valamiért nem tud 
elmenni az előadásra, keressen maga helyett valaki mást, vagy legalább három-négy nappal előtte jelezze, hogy 
lemondhassam, mert mindenképpen ki kell fizetnie a megrendelt jegyeket.  
  
  
ZENEAKADÉMIA februári programjai 
2016.02.11 19.00 SOLTI TEREM A TEHETSÉG KÖTELEZ Varga Oszkár hegedűestje 
Bartók: 1. rapszódia (BB 94) 
De Falla: Suite Populaire Espagnole (Paul Kochanski átirata) 
Janáček: Hegedű–zongoraszonáta 
szünet 
Mozart:  B- dúr hegedű–zongoraszonáta (K. 454) 
Webern:Négy darab hegedűre és zongorára, op. 7 
Brahms: G-dúr hegedű–zongoraszonáta, op. 78 
Varga Oszkár (hegedű)Közreműködik: Borbély László (zongora) 
„Varga Oszkár olyan kiváló muzsikus, akire nagyon hamar le fog csapni egy hazai vagy külföldi együttes.” Kelemen 
Barnabás nyilatkozott így tanítványáról azt követően, hogy a hegedűművész a 2014–2015-ös évadban Homoki Gábort 
helyettesítette a Kelemen Kvartettben. A vonósnégyes tagjaként a fiatal zenész ez alatt az egy év alatt 
összehasonlíthatatlanul értékes zenei tapasztalatokat szerzett, és olyan komoly helyszíneken szerepelt, mint a londoni 
Wigmore Hall, az amszterdami Concertgebouw, a brüsszeli BOZAR, vagy a bécsi Musikverein. Kokas Katalin és Kelemen 
Barnabás növendékeként Varga Oszkár 2015 májusában – többek között Bartók Hegedűversenyével – diplomázott a 
Zeneakadémián. Korábban Albert Markov meghívására a Long Island Conservatory ösztöndíjas hallgatójaként egy évet 
töltött New Yorkban, 2009-ben a Zuglói Filharmónia partnereként Csajkovszkij Hegedűversenyével debütált, és a 
legkiválóbb művészekkel együttműködve többször szerepelt a Kaposfesten is. Zeneakadémiai hegedűestjén a tavaly 
doktorált Borbély László, a Zeneakadémia tanára lesz kamarapartnere.  
Rendező:Zeneakadémia Koncertközpont 
Jegyár: 1 900 Ft 
Jegyigényeket 2016. február 02. kedd 16.00 óráig várom. 
  
2016.02.12 19.00 SOLTI TEREM AKUSZTIKUS, AUTENTIKUS Buda Folk Band 
Maruzsenszki Andor, Takács Ádám (hegedű, ének); Csoóri Sándor ’Sündi’ (kontra, bolgár tambura, ének); Éri Márton 
(brácsa, kontra, ének); Salamon Soma (harmonika, furulya, kaval, ének); Szabó Csobán Gergő (bőgő, gitár, cselló, 
kórus)Közreműködik : Márczi Anna 'Tücsi' (ének, kórus) 
A Buda Folk Band tagjai gyerekkoruk óta foglalkoznak a magyar nyelvterület zenei hagyományával. Ebben nincs semmi 
meglepő, hiszen a szülők között találjuk például a korai Muzsikás meghatározó tagjait is. Ha úgy tetszik, egy revival 
zenészdinasztia születésének lehetünk tanúi, talán az egykori hagyományozódás gyakorlatának 21. századi 
parafrázisaként. Számukra természetes az autentikus népzene jelenléte a városi kultúrában. Olyannyira, hogy más 
zenei műfajok hatása alól sem vonják ki magukat. E hatások a Kárpát-medencében megtalálható népi hangszerek 
sajátos hangszerelésével kiegészülve adják a zenekar egyéni hangját. Első lemezük, a Sűrű Vándor 2011-ben, a második 
2013 őszén jelent meg Magyar Világi Népzene címmel. Utóbbi 2014 januárjában a World Music Charts Europe listáján a 2. 
helyen állt. Zenei önmeghatározásuk szerint – ahogy erre második lemezük címe is utal – „világi” népzenét játszanak. 
Hogy e szójáték pontosan mit is takar, reméljük, kiderül a koncerten. Vélhetőleg nem a középkortól datálható, egyházi-
világi tematikus fogalompárra utalnak, amely hagyomány hatása a komolyzene-könnyűzene kettőségében máig 
gyűrűzik. De ha már a szójátékoknál tartunk, a harmadik lemezük címe csak ez lehet: Magyar népi világzene. 
Rendező:Zeneakadémia Koncertközpont 
Jegyár: 1 900, 2 500 Ft 
Jegyigényeket 2016. február 02. kedd 16.00 óráig várom. 
  
2016.02.16 19.00 SOLTI TEREM ITT ÉS MOSTPiia Komsi és Nagy Péter 
Schubert: Sehnsucht (D. 310) 
Webern: Nachtgebet der Braut 
Webern: Ideale Landschaft 
Webern: Bild der Liebe 
Zemlinsky: Ahnung Beatricens 
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Schönberg: Deinem Blick mich zu bequemen 
Kurtág György: Három régi felirat, op. 25 
szünet 
Kurtág György: Requiem, op. 26 (Dalos Rimma szövegére) 
Schubert: An die Sonne (D. 439) 
Jeney Zoltán: Nyolc dal Tandori Dezső verseire 
Schubert: Klärchens Lied 
Cage: Cheap imitation, nr. 47 (Az Éj királynője) 
Piia Komsi (szoprán)Nagy Péter (zongora) 
Rendkívül mozgékony és fényes hang, káprázatos koloratúrák – a finn Piia Komsi olyan szerepek eszményi 
megformálója, mint Brünnhilde (Wagner: A Nibelung gyűrűje) vagy az Ávónő (Ligeti György: Le Grand Macabre), és 
azon kevesek egyike, aki A varázsfuvola mindkét szoprán szerepét (Pamina, Éj királynője) repertoárján tartja. A barokk 
operák éppoly közel állnak hozzá, mint a kísérleti avantgárd, nem véletlen, hogy napjainkban több zeneszerző is 
kifejezetten az ő hangjára komponál. Piia Komsi zenei tanulmányait csellistaként kezdte, évekig játszott az Avanti 
Kamarazenekarban és a Finn Nemzeti Opera Zenekarában. Hangszeres tudását a mai napig kamatoztatja, több olyan 
darabot is bemutatott, melyben énekelt és csellózott. Ikertestvére a hasonló vokális adottságokkal rendelkező Anu 
Komsi. Esa-Pekka Salonen kifejezetten rájuk gondolva írta Wing on Wing című nagyzenekari darabját, melyet a 2004-es 
premier óta a világ számos helyén mutattak már be. Piia Komsi több magyar zeneszerzővel – például Kurtág Györggyel, 
Eötvös Péterrel – is kapcsolatban áll, 2013-ban, Budapesten ő mutatta be Jeney Zoltán William Blake verseire írt, kíséret 
nélküli dalciklusát, Az ártatlanság és tapasztalás dalait. 
Rendező:Zeneakadémia Koncertközpont 
Jegyár: 1 900, 2 500 Ft 
Jegyigényeket 2016. február 05. péntek 16.00 óráig várom. 
  
2016.02.19 19.30 NAGYTEREM Kurtág 90 - Concerto Budapest 
Kurtág György: Petit Musique solennelle - magyarországi bemutató 
Kurtág György: Quasi una fantasia 
Kurtág György: Üzenetek 
Kurtág György: Új üzenetek 
Kurtág György:Stele 
Kurtág György–ifj. Kurtág György: Zwiegespräch 
Közreműködik: ifj. Kurtág György 
Concerto BudapestVezényel: Keller András 
Kurtág szerint „egész életünk nem más, mint egyetlen zarándoklat, hogy visszaszerezzük a bennünk elveszett 
gyermeket.” Az az elfogulatlan érdeklődés, teljes nyitottság és lángoló szeretet, amellyel a zenetörténeti múlt egy-egy 
alkotója iránt él benne, arra utal, hogy sikerült megtalálnia magában ezt a gyermeket. Ebből adódik, hogy a kortárs 
zeneszerzők közül talán Kurtág viszonya a legproblémamentesebb a zenetörténeti hagyományhoz. Fölényesen, 
enciklopédikus teljességgel ismeri a zeneirodalmat. A kamarazenei repertoárt évtizedeken keresztül tanította. Mégsem 
kell félnie, hogy csupán utánzóvá válik: kompozícióinak számos pillanata a zenetörténeti múlt számára legkedvesebb 
pillanatait visszhangozza, de félreismerhetetlenül egyéni és közvetlen módon. Hasonló a viszonya a magyar és a román 
népzenéhez is. Zenei gondolkodását meghatározzák a népzenei tapasztalatok (egyes tételei számtalan változatban 
léteznek, mint a népdalok), Kurtág nem akarja tudatosan folytatni Bartók és Kodály magyar hangját, de nem is menekül 
e hatástól. Így őrizheti zenéje a mai napig -- minden ideológiától mentesen - a magyar és közép-európai folklór 
lenyomatát. 
Rendező:BMC, Zeneakadémia Koncertközpont 
Jegyár: 1 100, 1 700, 2 400, 2 900 Ft 
Jegyigényeket 2016. február 05. péntek 16.00 óráig várom. 
  
2016.02.27 19.30 NAGYTEREM AKUSZTIKUS, AUTENTIKUS Lukács Miklós és vendégei 
Lukács Miklós (cimbalom); Szakcsi Lakatos Béla (zongora)Lukács Miklós Trió: Lukács Miklós (cimbalom); Baló István 
(dob); Orbán György (nagybőgő)Közreműködik : Winand Gábor (ének); Fekete Kovács Kornél (szárnykürt, trombita) 
A zenész családból származó Lukács Miklós a Zeneakadémia elvégzése után a klasszikus zene mellett kezdett 
foglalkozni a jazz különféle irányzataival és a kortárs zenével. Különleges tehetséggel kelti életre a legkülönfélébb 
zenei formákat, legyen szó megírt szólamról vagy kötetlen improvizációról. Pillanatok alatt feloldódik az aktuális zenei 
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környezetben, határozott mozdulatokkal alkotja újra a zenei matériát, könyörtelenül pontos interpretációja bámulatba 
ejtő. Egy interjúban úgy fogalmazott, hogy „kollégáimmal hosszú ideje azért küzdünk, hogy kivívjuk a cimbalomnak azt 
a figyelmet, amelyet megérdemel, ami kinyitja számára a teret, hogy egyenrangú hangszerként fogadják el, és 
bekerüljön a világ zenei vérkeringésébe”. Persze a zeneirodalom is meghatározta lehetőségeket: „Nekünk a kortárs 
zene az irodalmunk. Stravinsky volt az első, aki cimbalomra írt műveket. A romantika, a bécsi klasszikusok korszaka – az 
átiratokon kívül – nem kínál számunkra darabokat. Ezért mindig nyitottnak kell lennünk a kortárs zenére”. Eötvös Péter 
legújabb, cimbalomra írt művének az ősbemutatója 2014-ben volt a portugáliai Portóban, a Casa Di Música 
koncerttermében, a Remix Ensemble zenekarral. Végigböngészve Lukács Miklós szakmai útját, elmondható, hogy 
sikerült kivívnia az interjúban célul kitűzött figyelmet. Nekünk már nincs is más dolgunk, csak hátradőlni, és ízlelgetni a 
koncerten feltálalt zenei csemegéket. 
Rendező:Zeneakadémia Koncertközpont 
Jegyár: 1 900, 3 100, 4 300, 5 400 Ft 
Jegyigényeket 2016. február 12. péntek 16.00 óráig várom. 
  
 
VÍGSZÍNHÁZ 30% kedvezményes ajánlata 

Össztánc 
Február 15. (hétfő) 19:00 

Az előadásról bővebben az alábbi linkre kattintva olvashatnak: 
http://vigszinhaz.hu/szindarab/318+%C3%B6sszt%C3%A1nc/ 

  
Eredeti/kedvezményes jegyár: 3700/2590 Ft (12-16. sor); 3600/2520 Ft; (erkély 3-4.sor): 3000/2100 Ft (17-20. sor és erkély 

5-6-7.sor).  
  
  

Istenítélet 
Február 02. (kedd) 19:00 

és 
Február 12. (péntek)19:00 

Az előadásról bővebben az alábbi linkre kattintva olvashatnak: 
http://vigszinhaz.hu/szindarab/324+isten%C3%ADt%C3%A9let+a+salemi+boszork%C3%A1nyok/ 

  
Eredeti/kedvezményes jegyár: 3700/2590 Ft (12-16. sor); 3600/2520 Ft; (erkély 3-4.sor): 3000/2100 Ft (17-20. sor és erkély 

5-6-7.sor). 
  

Haramiák 
Február 02. (kedd) 19:00 

Az előadásról bővebben az alábbi linkre kattintva olvashatnak: 
http://vigszinhaz.hu/szindarab/327+harami%C3%A1k/ 

  
Eredeti/kedvezményes jegyár: 3000/2100 Ft (erkély 5-6-7.sor); 2700/1890 Ft (16-18. sor) 
Jegyigényeket 2016. január 29. péntek 16.00 óráig várom. 
  
  
PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ 
2016.03.27. 15.00 h-kor 
Rodgers-Hammerstein-Lindsay-Crouse: A muzsika hangja című előadás 
40 db jegyet kaptam 2500.-Ft/db áron az erkély közép 9. és 10. sorába. 
(Minden sor emelkedik, nagyon jó lehet látni a színpadon zajló eseményeket.) 
Jegyigényeket 2016. február 12. péntek 16.00 óráig várom. 
  
  
VIGADÓ ingyenesen látogatható kiállításai 
Németh János Munkácsy-díjas keramikus, Érdemes Művész 

http://vigszinhaz.hu/szindarab/318+%C3%B6sszt%C3%A1nc/
http://vigszinhaz.hu/szindarab/324+isten%C3%ADt%C3%A9let+a+salemi+boszork%C3%A1nyok/
http://vigszinhaz.hu/szindarab/327+harami%C3%A1k/
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2014 óta Kossuth-díjas, a Nemzet Művésze, a magyar kortárs művészet mestere, doyenje.  
Bár nyolcvan éves elmúlt, ma is alkotóereje teljében van, szinte naponta új és új mű kerül korongjára, hogy megjelenjen 
a csak rájellemző barnás-vörös, agyagmázas szobor, relief. Művészi pályáját számos kiadványban megjelenítették, ám a 
sor élén egy tőle származó kötet, a Gyökerek áll, amely bemutatja családi gyökereit, a zalai fazekas dinasztiákhoz 
kötődő szakmai-művészeti örökségét, amelyhez egész pályáján hű maradt.  
Zalaegerszegen született, s az Iparművészeti Főiskola elvégzése után, termékeny, alkotó évtizedeit szülővárosában 
élte le, polgártársai és a város vezetésének megbecsülése közepette. 1999-ben a Zalaegerszeg díszpolgárává 
választották. Terebélyes életművének esszenciája állandó kiállításon látható Zalaegerszegen. Köztéri művei nem csak 
itthon, külföldön is megtalálhatók. 
Művészi pályáját számos kiadványban megjelenítették. Ám a sor élén egy tőle származó kötet, a Gyökerek áll, amely 
bemutatja családi gyökereit, a zalai fazekas dinasztiákhoz kötődő szakmai-művészeti örökségét, amelyhez egész 
pályáján hű maradt. De a hagyomány újraértelmezését is fontos feladatának tekintette. Ahogy írja: „Olyan szobrokat 
szerettem volna formálni, amelyek csak keramikus keze által jöhetnek létre." Szándékát meg is valósította, korongon 
formált elemekből, kubusokból, félgömbökből, csövekből „rakja össze” műveit, valódi plasztikai igénnyel végezve a 
végső formálást. Az eredmény mindenképpen őt igazolja. Volt egy időszak, a hatvanas-hetvenes évek, amikor a magyar 
kerámiaművészetet Csekovszky Árpád, Schrammel Imre és Németh János képviselte az európai kerámia fórumokon, 
Vallaruis-ban, Faenzában, számos díjjal, diplomával térve haza. Németh János joggal lehet büszke a Nemzetközi 
Kerámia Szövetség washingtoni kiállításán elnyert diplomára. Vallomása végén a következőket írja: „Én agyagból 
formáltam betűimet. Ha megismerik, azok szavakká és mondatokká állnak össze. Bízom benne, hogy ezek a „közlések” 
nem hagyják közömbösen a munkáimat szemlélőt. Ha ez így van, megnyugszom, hogy nem dolgoztam hiába.” 
Időpontok: 2016.01.19. és 2016.02.21. 
  
Samu Géza Munkácsy-díjas szobrászművész (1947–1990) 
A kortárs magyar szobrászat megújítója, egyben a népi tárgyformálás tradícióinak fölfedezője volt.  
A halála óta eltelt negyedszázad alatt azonban nem rendeztek műveiből olyan átfogó kiállítást, amely méltó módon 
reprezentálta volna az életművet, illetve amely a tradíció és a modernizmus, a nemzeti hagyomány és az egyetemesség 
kérdéséről folyó diskurzusban jelentős művek együttesén keresztül adott volna támpontokat. 
A többi között ezt a hiányt igyekszik pótolni a halálának 25. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítás a Vigadó 
Galéria 6. emeleti két termében. Több mint félszáz plasztika, számos rajz ad áttekintést az életműről, emellett 
dokumentumfotók, mozgóképsorok idézik föl a pálya fontos állomásait, amelyek a magyar népi tárgyformálás 
tradícióitól az egyetemes értékekben való gondolkodásig vezető út egyes szakaszait tagolják. 
Szervező: Magyar Művészeti Akadémia Köztestülete 
A kiállítás 2016. 02. 11.-ig tekinthető meg. 
  
 
DUNA PALOTÁBAN (1051. Budapest, Zrinyi u.5.) megtekinthető ingyenes kiállítást ajánlok a figyelmükbe  
2016. február 21.-ig naponta 10.00 és 18.00 óra között:SIMON ENDRE: ITTHON-OTTHON címmel. 
  
  
VIDÁM SZÍNPAD 2016. februári műsorából kedvezményes lehetőségek 
2016.február 20. szombat, 19:00 
A hallgatás ÁFA – Stand Up Brigád előadása – Kézműves kabaré 
Megnyitott az ország első kézműves poénfőzdéje! Gondosan válogatott tréfák, tökéletesre csiszolt történetek, kiérlelt 
klasszikus kabaréjelenetek, mesterséges színezéktől mentes paródiák, míves slusszpoénok. Kézzel írt monológok, 
szájjal mondott szövegek, fülbemászó dallamok! Mindez egyedi jelleggel, humoridegen anyagoktól mentesen! 
A két felvonásos kézműves kabaréban megidézzük Rejtő Jenő klasszikus jeleneteit, kiderül, mi a helyzet az őrültek 
házában, mennyire macerás is beszerezni egy méretes réz rudat, és megtudhatjuk, mennyi is a hallgatás ÁFA? 
Céhvezető konferanszié: Beleznay Endre. 
Poénmesterek: Éles István, Köllő Babett, Szép Bence, Ürmös Zsolt. 
A hozzávalókat kézzel írta: Rejtő Jenő, Éles István, Szép Bence, Ürmös Zsolt. 
Az alapanyagokat sorrendbe tette: Ürmös Zsolt 
Jegyárak: 2.500.-Ft/db  helyett  1.000.-Ft/db 



 28 

 Vidám Színpad további februári műsora 1.500.-Ft-osjeggyel nézhetők meg. Ez alól kivétel a Négy meztelen férfi –  
vígjáték, melyet 2.000.-Ft-os jeggyel nézhetnek meg. Ha bármelyik előadásra kérnek jegyet, név szerint kérném az 
igényeket, mert itt is a pénztárba kell fizetni az előadás előtt legalább fél órával. 
februári előadásai 
Feb. 5.P, 19:00 Négy meztelen férfi, Vígjáték 
  
Feb. 6.Sz, 19:00 Forró hétvége, Vígjáték 
  
Feb. 12.P, 19:00 Dől a lé, avagy pénz áll a házhoz, Vígjáték 
  
Feb. 14. V. 15.00 A kaktusz virága, Vígjáték 
  
Feb. 18.Cs, 19:00 Dumakabaré, Kabaré 
  
Feb. 20.Sz, 19:00 A hallgatás ÁFA, Egyéb(Kabaré) 
  
Feb. 21.V, 19:00 Ön is lehet gyilkos, Vígjáték 
  
Feb. 27.Sz, 19:00 A kaktusz virága, Vígjáték 
  
Feb. 28.V, 19:00 Szerelmes nagykövet, Vígjáték 
 Jegyigényeket folyamatosan várom, de az előadás előtt legalább egy héttel kérném leadni a neveket. 
  
 
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁRBAN 2016. januárjától március végéig KORTÁRS ÉS KEDVELT Kampány a magyar 
kortárs irodalom népszerűsítésére. A programsorozat a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés 
Kollégiuma támogatásával valósul meg. 
Találkozás Simon Márton költővel, slam poetry művésszel a Kőbányai Könyvtárban február 19-én (pénteken) 17 órakor. 

„Mert én az akarok lenni, aki felkavar, a szavakat nem gyengén pengén csapató egyfős szabadcsapat, Superman 
néhanap, nem kartotékadat, vadakat terelő, farkasokkal Snoop doggra táncoló – akkora versekkel, hogy külön 
kelljen rájuk áfa és súlyadó. Aki szabad a szavakban, mint Neo egy leolvadt alaplapban, a kisagyba beszúrva, hátul. 

Mert nem az a szabadság, ami a Gellérthegy tetején állva petrezselymet árul." 
A Kortárs és kedvelt programsorozat részeként, – mely a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés 
Kollégiuma támogatásával valósul meg, – a Kőbányai Könyvtárban Simon Mártontlátjuk vendégül.  
A Magyarországon idén 10 éves műfaj, a slam poetry egyik meghatározó egyénisége a fiatalok egyik nagy 
kedvence. Polaroidok című verseskötete 2014-ben egy hónapig vezette az eladási listákat.  
A belépés ingyenes.  
  
Beszélgetés az Ugocsa utcai könyvtárban, 2016. február 25. (csütörtök) 18 óra Budapest XII., Ugocsa utca 10. 
 
 Háy János lesz az Ugocsa utcai könyvtár vendége 2016. február 25-én (csütörtök) 18 órakor. A beszélgetés 
moderátora Farkas Ferenc. 
A belépés ingyenes. 
 
Kollár-Klemencz László és Erdős Virág Legesleges c. zenés irodalmi estje  
2016. március 3-án, csütörtökön, 18 órától szeretettel várunk minden érdeklődőt Kollár-Klemencz László és Erdős 
Virág zenés irodalmi estjére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kispesti Üllői úti könyvtára 1191 Budapest, Üllői út 255. 
Tel: +36 (1) 281-1163  
 
Beszélgetés Tóth Krisztinával a Dagály utcai könyvtárban 
Amit most elmesélek, kezdettől benned is kész”Időpont: 2016. március 18. (péntek) 17.30  A rendezvénysorozat 
keretében a Dagály utcai könyvtárban 1138 Budapest, Dagály utca 9, Tóth Krisztinát látjuk vendégül egy irodalmi 
beszélgetésre 2016. március 18-án, 17 óra 30 perckor 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jegy.hu/program/negy-meztelen-ferfi-61881
https://www.jegy.hu/event/category/szinhaz-1/subcategory/vigjatek-1
https://www.jegy.hu/program/forro-hetvege-61877
https://www.jegy.hu/program/dol-a-le-avagy-penz-all-a-hazhoz-61882
https://www.jegy.hu/event/category/szinhaz-1/subcategory/vigjatek-1
https://www.jegy.hu/program/a-kaktusz-viraga-61880
https://www.jegy.hu/event/category/szinhaz-1/subcategory/vigjatek-1
https://www.jegy.hu/program/dumakabare-63259
https://www.jegy.hu/program/a-hallgatas-afa-65911
https://www.jegy.hu/event/category/szinhaz-1/subcategory/egyeb-42
https://www.jegy.hu/program/on-is-lehet-gyilkos-61878
https://www.jegy.hu/event/category/szinhaz-1/subcategory/vigjatek-1
https://www.jegy.hu/program/a-kaktusz-viraga-61880
https://www.jegy.hu/event/category/szinhaz-1/subcategory/vigjatek-1
https://www.jegy.hu/program/szerelmes-nagykovet-63270
https://www.jegy.hu/event/category/szinhaz-1/subcategory/vigjatek-1
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.  
A beszélgetés moderátora Kozák Tibor lesz.  

  
 
STEFÁNIA PALOTA- Honvéd Kulturális Központ februári programjai 
2016. február 1 – 13. VELENCEI ÁLARCOK Nemes Károly őrnagy kiállítása 
A karnevál idején Velence néhány napra Budapestre költözik! 
MEGNYITÓ: 2016. február 1-én 18 órakor 
Nemes Károly őrnagy 1996. óta hivatásos katona, jelenleg a HM Hatósági Hivatalnál teljesít szolgálatot.  
Első velencei álarcát – több éves kutatómunkát követően – 2009-ben készítette el, melyet számos újabb követett. 
Alkotásait a tradicionális formák és színek jellemzik, maszkjait hagyományos technikával, kézzel készíti. Már több mint 
ötven darab álarc került ki a kezéből. 
Közkívánatra a Stefánia Galéria impozáns környezete ad helyszínt a kiállításnak. 
Megtekinthető: 2016. február 13-ig, minden nap 13-17.30 óráig 
Helyszín: Stefánia Galéria 
Belépés díjtalan! 
  
2016. február 2. kedd 15 óra STEFÁNIA IRODALMI KÖR 
2016 első félévében a Stefánia Irodalmi Körök híres író- és költő házaspárokról fognak szólni. Az első alkalommal Faludy 
György műveinek gerincére épül estünk. Beszélgetünk még arról, hogy milyen az, amikor két személyt nem csak az 
érzelmeik és vágyaik kötnek össze, hanem a hivatásuk is. 
Faludy György és Kovács Fanny számára az írás kötelék és közös szerelem. 
Helyszín: Intarzia terem 
A belépés díjtalan!Előzetes regisztráció szükséges! 
Igényeket 2016. január 28. csütörtök 16.00 óráig várom. 
  
2016. február 3. szerda 17 óra  ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ: JOZEF BANÁŠ SZLOVÁK ÍRÓVAL 
Jozef Banáš „A lelkesedés zónája – A barátság és szerelem drámai története (1998-2008)” című regénye hatalmas 
sikert aratott irodalmi körökben. A neves szlovák íróval intézményünk könyvtárának jóvoltából találkozhatnak 
vendégeink. 
„A lelkesedés zónája túlzás nélkül az a könyv, amelyre a csehszlovák társadalom már húsz éve vár. Mi csehek 
szégyellhetjük magunkat, hogy a cseh írók között senkiben nem volt annyi becsület és bátorság, hogy ezt megírja… 
Ebben a regényben egy kincs van elrejtve.” (Tomáš Fojtík, irodalmi kritikus, Prága) 
Helyszín: Könyvtár 
Belépés díjtalan! 
 
2016. február 11. csütörtök 17.30 STEFÁNIA SZALON  Vendég: Novák Péter 
 Februári vendégünk művészi és szakmai sikerei mellett hihetetlen sokoldalúságáról is híres.  Színészként, énekesként, 
szövegíróként, zeneszerzőként, koreográfusként és műsorvezetőként egyaránt sikeres. 
Kimnovak nevet viselő zenekara 1994 óta a mai napig működik. 
Számos színdarabban láthatta a közönség. Novák Péter 2013-ban játszott az István a Király rockoperában, majd 2015-
ben ő rendezte a klasszikussá vált rockopera új előadását. 
Rendszeresen dolgozik együtt a Magyar Nemzeti Táncegyüttessel, táncol, dalszöveget szerez. 
A televízió képernyőjén számtalanszor láthatta a közönség már szórakoztató és reggeli műsort vezetni, tehetségeket 
zsűrizni. 
A Stefánia szalonban szó lesz az életéről, sikereiről, elért eredményeiről és további céljairól is. 
Helyszín: Stefánia palota Zrínyi Miklós terem 
Belépés:500,- Ft 
Jegyigényeket 2016. február 02. kedd 16.00 óráig várom. 
  
2016. február 22. hétfő 14 óra Csendül a nóta„Máté Péter nosztalgia délután”- Gebhardt Csabával és zenekarával 
A 69 éve februárban született énekes, zeneszerző, zongoristára egy különleges sláger délutánnal emlékezünk. Máté 
Péter közel 150 dal szerzője és előadója volt, dalait évtizedekkel halálát követően is nagy sikerrel játsszák különböző 
zenekarok. 
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Ez alkalommal Gebhardt Csaba és zenekara repíti vissza a közönséget a ’70-es évek hangulatába. A repertoár részeként 
számos ismert dallam felcsendül majd, úgy mint pl. a „Zene nélkül mit érek én”,”Azért vannak a jó barátok”vagy 
az „Egy darabot a szívemből”. 
Helyszín: Színházterem 
Belépő: 700 Ft 
Jegyigényeket legkésőbb 2016. január 29. péntek 16.00 óráig várom, mivel már nagyon sok jegyet megvásároltak. 
  
2016. február 24. szerda 17.15 óra Női-S-klub Vendég: Nyertes Zsuzsa 
Kabaréban, vígjátékban, musicalben egyaránt színvonalas alakításokat nyújt Nyertes Zsuzsa színművésznő, a 
szépségápolás szerelmese. Több, mint 40 éve él boldog szerelemben párjával. 
Valentin nap alkalmából a művésznővel beszélgetünk szerelemről, családról, szépségápolásról, de szó lesz a színpadi 
szerepekről, sikereiről, elért eredményeiről és további céljairól is. 
Helyszín: Intarzia terem 
Belépő: 500,- Ft 
Jegyigényeket 2016. február 05. péntek 16.00 óráig várom. 
  
2016. február 25. csütörtök 19 óra Elvámolt nászéjszaka – a Bulvár Színház előadás 
Maurice Hennequin – Pierre Veber – Nádas Gábor – zenés vígjáték – "Van Önnek valami elvámolnivalója?” cseng a 
fülünkben még mindig néhány régi kabaréjelenet mottója. Nem véletlenül, mivel ez az a fergeteges vígjáték, mely 
alapjául szolgált ezen vicceknek. A történet, mely természetesen Franciaországban játszódik és az eredeti rém 
egyszerű és mégis komikus alaphelyzetet vázol. Az ifjú házasok elindulnak nászútra és a vonaton mielőtt … – belép a 
vámos és megkérdezi „Van valami elvámolnivalója?” és ezután soha többé nem sikerül az, ami a férj kötelessége lenne, 
mert a fenti mondat mindig visszacseng. De azért van egy tartalékvőlegény is, meg Zezé a festőnek álcázott kéjnő... 
Dupont kerületi bíró Straub Dezső 
Dupont asszony, a felesége Szabó Zsuzsa 
Paulette, a lányuk Fogarassy Bernadett 
Lisa, a lányuk Oszter Alexandra /Szabó Erika 
Zezé Fésüs Nelly/Agócs Judit 
Treveine, Paulette férje Csengeri Attila 
Baule, a tartalék vőlegény Beleznay Endre 
Couzan, keresztapa Benkóczy Zoltán/Benedek Gyula 
Gontrant, Lisa vőlegénye Straub Péter 
Frotignac tevekereskedő Fogarassy András 
Mariette, cseléd Zezénél Sáfár Anikó 
Ernestine, cseléd Dupont-éknál Szabó Zsuzsa 
Festőnövendék Boros Ádám 
Fordította: Vinkó József 
Zeneszerző: Nádas Gábor 
Dalszövegek: Szenes Iván 
Hangfelvételek: Turcsány András 
Rendező: Straub Dezső 
Helyszín: Színházterem 
Belépő: 1900 Ft / 2400 Ft 
Jegyigényeket 2016. február 05. péntek 16.00 óráig várom. 
  
Igényeket továbbra is a bp.eletetazeveknek@gmail.com email címre vagy a 06-30-655-4015 telefonszámra, illetve hétfői 
napokon 13.00 – 15.00 óra között személyesen az „Életet az Éveknek” Területi Egyesülete Budapest, XIII., Tüzér u. 56-
58. szám alatt lévő irodájába várom. 
Üdvözlettel: Simon Gyuláné Éva 
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