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Megvalósult programok 
 

Beszámoló   (szept. 23.) 

A múlt  

 Az Egészségváros sikeresen lezajlott, mely szerint az ott megjelent 

klubtagok 1.710.000 Ft-ot szereztek a Richter 2.000.000 Ft-ja mellé a Dél-

Pesti kórház javára. 

Külön köszönet illeti a XVII. kerületi Mozgáskorlátozottak XVII. Kerületi 

Szervezete klubját, mert ők nagy létszámmal képviseltették magukat. 

 Sikeres volt a Balatonfüred találkozónk. 

Idézzük, Simon Dezső, az MSZOSZ Nyugdíjas szervezetének elnöke 

felszólalását, melyben a nyugdíjasok követeléseit fogalmazta meg 

o kiszámíthatóságot, biztonságot szeretnénk, 

o kifogásoljuk, hogy az Alaptörvényből kimaradt a Társadalombiztosítás, 

o fontosnak tartjuk a generációk együttműködését, 

o feltétlenül foglalkozni kell a rokkantnyugdíjak kérdésével, 

o figyelembe kellene venni, hogy a régen nyugdíjba mentek nyugdíja 

elértéktelenedik, ezen változtatni szükséges,korrekcióval 

o fontosak az egészségügyben és szociális területen végrehajtandó 

változtatások, mert jelenleg úgy érezzük, hogy a mostani egészségügyi 

ellátás olyan, mint a „Tajgetosz”, főleg a nyugdíjasok szempontjából! „ 

 

Jövő 

 November 23-án cukorbeteg úszóbajnokság lesz, a Cukorbeteg Világnap 

alkalmából, a XVII. kerületi uszodában, ahol 7 évestől 97 évesig bárki részt 

vehet 

 December 5 és 7 között lesz az Adventi séta.  

A Nemzeti Táncszínház képviselője: Röhling András, hogy bármely 

előadásukra kedvezményes jegyeket tudnak biztosítani azoknak a 

nyugdíjasoknak, akik felmutatják azt a kártyát, amely igazolja az Életet az 

Éveknek tagságukat, (MAKASZ kártya), vagy a kerületi kártyákat is 

elfogadják. 

 2014 április 27-től 29-ig kerül megrendezésre a következő Balatonfüredi 

Művészeti Fesztivál, melyre a határon túliak is vendégeink lesznek. 
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 A 25 éves évfordulóra készülünk. Vándor fotókiállítás terv szerint 2014 

októberében lesz, ehhez kérjük Renfer István klubvezetőnk segítségét. 

Kérjük a klubokat, hogy ha valamilyen képanyagot találnak, azt 

juttassák el a Bp-i elnökséghez, örökítsék meg életük legfontosabb 

eredményeit. 

 

Beszámoló   (okt. 8.)  

 Az egri Művészeti Fesztiválon, mely szeptember 25-27. között került 

megrendezésre közel 500 fő vett részt, naponta 26 művészeti csoport lépett 

fel. Minden résztvevő oklevelet kapott, budapesti csoportok is sikeresen 

vettek részt. 

 Október 17-én siófoki csoportot várunk. 

Programjukban szerepel ▌14 órától a Bazilika, ▌utána az Opera és a 

Műcsarnok megtekintése.▌19 órától a József Attila Színházban kezdődik 

egy előadás, a Anconai szerelmesek címmel. Jó szórakozást kívánunk! 

 A Rákoskerti honismereti sétára október 24-én kerül sor. 

 A Harmadik Kor Egyeteme első előadása várhatóan 2013. november 6-án 

14 órakor a Kazinczy utcában a Pedagógia-Pszichológia szakon lesz. 

Előadó: Strikker Sándor. Mindenkinek külön értesítést küldünk! 

 November 11-én a Szociális Munka Napja alkalmából egy konferencia kerül 

megrendezésre a Bp. XI. Villányi úti ÁVF-en.  Témája a szociális területen 

dolgozó szakemberek élet-és munkakörülményeinek javítása. E témában 

petíció is készült, melyhez még 20.000 aláírás szükséges, hogy a parlament 

is megtárgyalja. A SZTDSZ és a FESZ honlapján megtalálható az aláíró ív. 

 Adventi programra készülünk, december 5-7-ig. Szállás a Corvin Hotelben, 

▌érkezés december 5-én 12 óráig. ▌Ebéd, majd ▌szabadidő. ▌ Fakultatív 

program: ▌Iparművészeti Múzeum megtekintése. ▌19 órakor 

színházlátogatás, autóbusszal. ▌6-án délelőtt Bazilika és Operalátogatás, 

▌ebéd a városban, ▌majd busszal Hősök terére megyünk. ▌Délután a 

Vörösmarty téren az Adventi vásár megtekintése. ▌7-én délelőtt kerekasztal 

beszélgetés a klubok közötti kapcsolatokról, ▌ebéd, ▌majd hazautazás. A 

budapesti klubok tagjai is részt vehetnek, a költségekről külön értesítést 

küldünk. 

 2014-ben emlékezünk meg az Életet az éveknek a születésének 25 éves 

évfordulójáról. Vándorkiállítást tervezünk. A kluboktól fényképalbumokat 

kérünk az eltelt 25 évről. Knoll István pályájáról egy 10 perces film is készül. 

 

A következő elnökségi ülés időpontja: november 7. 
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Honismereti séta Rákosligeten    

A hamar elszaladt nyári szünet után, szeptember 18.-án szerdán ezúttal 

Rákosliget központjának nevezetességeivel ismerkedtünk a Hősök terén és 

környékén. A választott helyszínnek külön aktualitást adott, hogy éppen aznap 

ünnepelték Rákosliget 114-ik születésnapját. 

A találkozás ez alkalommal is a Főtéren volt a szökőkútnál 13 órakor, onnan 

mentünk busszal a Hősök teréig, ahol még néhányan csatlakoztak hozzánk 

rákosligeti nyugdíjasok. Összesen 11-en gyűltünk össze és most is érkeztek 

érdeklődők a szomszédos XIX-ik kerületből. 

Először a tér legjelentősebb épületét, a katolikus templomot, hivatalos nevén a 

Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomot látogattuk meg. Tampu-Ababei 

József, a fiatal plébános szívélyesen fogadott bennünket. Élvezettel hallgattuk 

amint nagy lelkesedéssel ismertette a templom történetét. Sorra vette az épület 

belsejében látható freskókat, az oltár érdekességeit, amely tulajdonképpen 

egyszerre ábrázolja a templom két korábbi és a jelenlegi védőszentjét.  

Megismerhettük a hitélettel kapcsolatos tudnivalókat, sőt az oltárterítő alatt 

még a templom ereklyéjének rejtekét is láttuk. Ezúttal is köszönjük plébános 

úrnak a barátságos fogadtatást! 

A templom után sorra vettük a Hősök tere emlékműveit. Közvetlenül a templom 

mellett megnéztük a Rákosliget 100-ik születésnapján állított emlékkövet, ahol 

évente a megemlékezés zajlik. Nem messze tőle a II. világháborús 

emlékoszlopot, majd az út túloldalán az I. világháborús emlékművet, amelyről a 

tér a nevét kapta. 

Ezután a Maros mozi épületét látogattuk meg. Az egykor szállodának épült, 

majd 1914-től községházaként szolgáló épület (a földszinten akkor is mozi 

volt), Rákosliget Budapesthez csatolása után Maros mozi lett. Az emeleten 

akkoriban díjbeszedő irodák voltak, amire a séta résztvevői közül többen is 

emlékeztek. 1992-ben a mozi is megszűnt, az épület 17 évig állt üresen és 

gondozatlanul, mígnem 2009-ben a helyi civilek elsősorban a MAT XVII., majd 

a Rákosligeti Polgári Kör önkéntes munkával újra használhatóvá tette. A 

gépház megtekintése izgalmas volt, mivel oda annak idején nem lehetett 

bemenni, de elismeréssel néztük meg a civil adakozásból, önkéntes munkával 

már felújított helyiségeket, az udvaron kialakított közösségi teret és az 

iskolakertet is. Megismerhették a látogatók a máris pezsgő kulturális életet és a 

további terveket, álmokat is. 

A következő sétánk októberben a Rákoskerti Művelődési Házba vezet. 

 

Huszár Imre 

Köszönjük Huszár Imre közreműködését! 
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Idősek Világnapja köszöntése  

Beszámoló a Nyugdíjasok Országos Szövetsége 2013.szeptember 6-8 közötti, 

három napos csillebérci rendezvényéről. 

Első nap: Érdekvédelmi Konferencia volt, ahol különböző pártok tartottak kiváló 

előadásokat: Kórozs Lajos, Bokros Lajos. Érdekes volt Gyurcsány Ferenc és 

Fodor Gábor előadása is. Ismét hallhattuk Schmuck Andornak a már közismert 

15 pontos javaslatait. Több párt vezetője hiányolta az Idősügyi Tanácsot. 

A NYOSZ 25 éves fennállásának alkalmából „Múltidéző” című könyv 

bemutatására került sor, majd a szolnoki nyugdíjas színházi csoport „ A bögre” 

című előadását néztük meg. 

Második nap: a II. Senior Dalkörök Országos Fesztiválja dalos találkozóján 26 

csoport lépett fel, sokszínű énekkel, népviseleti és hagyományőrző ruhákban. A 

zsűri elnöke Tokody Ilona operaénekes volt. A műsor közlője és levezetője 

Szrenka Pálné, a Békés megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének elnöke 

volt. Rendkívül jól szervezett, színvonalas, nagyon jó előadásokat hallottunk, a 

közönség is a fellépőkkel együtt énekelt, és a nosztalgikus katonadalok hallatán 

többen meghatódva, párás szemmel gondoltak fiatalságukra. 

Este a tábortűznél ifjúságunk legszebb nosztalgia dalait énekeltük Gergely 

Róbert segítségével. 

Harmadik nap: A rekreációs programon a mozgásé volt a főszerep.  

A sportkedvelőknek volt többféle akadályverseny, túrázás, kisvonatozás, stb. 

Tájjellegű főzési lehetőség is adott volt, nyolc bográcsban készült a nagyon 

finom ebéd, mely utolsó cseppig elfogyott. 

Ez a három nap csodálatos volt. Előtte a készülődés, az izgalom, majd a 

fellépés el nem mondható érzése, éneklés közben a hallgatóság csillogó, 

meghatódott tekintete felejthetetlen élmény volt. Nyugdíjas társaim 

megismerése az ország különböző részeiről, nagy jelentőségű, hisz „Egy a 

jelszó a béke” barátság, együttgondolkodás, szervezés, hogy minél teljesebb, 

tartalmasabb, szépkorú életet éljünk. 

Köszönet a NYOSZ-nak, hogy megszervezte ezt a három napos rendezvényt, 

tartalmas, színvonalas programokat. 

Reméljük, jövőre is megrendezésre kerül az Idősek Világnapja és 

találkozhatunk régi barátainkkal, hogy az újonnan szövődött barátságok 

elmélyülhessenek. 

 

 Bors Lajosné klubvezető 

Kőbányai Harmat Nyugdíjas Klub  
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Előttünk álló programok 
Felhívás nyugdíjas szervezetekhez 

 

Az MSZOSZ Nyugdíjas tagozata, a NYOK és a Vasutasok Szakszervezete 

Országos Nyugdíjas Szervezete kezdeményezésére - együttes cselekvés 

reményében- az alábbi felhívással fordul a társ szakszervezetekhez és 

valamennyi nyugdíjas szervezethez: 

Az időspolitika, az összefogás- és szolidaritás hiánya, az egyre erőteljesebbé 

váló nyugdíjas ellenesség a szervezeteinktől egy új stratégia kialakítását és 

szorosabb együttműködését követeli.  

Megszűnt a korengedményes, korkedvezményes, rokkantsági és más 

szolgálati nyugdíj. Minden korhatár alatti nyugdíj ellátássá alakult, és kikerült a 

garanciális elemek közül. A nyugdíjban részesülők köre jelentősen szűkült, 

mivel a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos juttatásokat rehabilitációs 

ellátásként kapják az érintettek. 

A nyugdíjasok a társadalom legnagyobb – azonos helyzetű – választói rétegét 

képviselik. 

Ezért felhívással fordulunk a 2014. évi parlamenti választáson induló minden 

demokratikus politikai párthoz, hogy választási programjukban- felhívásunkat 

figyelembe véve- fogalmazzák meg időspolitikai céljaikat. 

Tesszük ezt azért, mert az idősek problémáit, igényeit – emberközelből – a 

nyugdíjas szervezetek ismerik a legjobban. Ez alapján szeretnénk állást 

foglalni abban, hogy mely politikai párt/ok idősügyi programját támogatjuk a 

tagságunk mozgósításával. 

A támogatott pártoktól kormányra kerülésük esetén elvárjuk programjuk 

végrehajtását, számon kérhetőségét és ellenőrizhetőségét. 

Az állandóan változó politikai, gazdasági körülmények szervezeteink feladatainak 

felülvizsgálatát, aktualizálását teszik szükségessé. Az idősügy – a nyugdíj politika 

alapvető elvárásait az alábbiakban összegezzük: 

 

A nyugdíjas társadalmat mindenekelőtt a jogbiztonság megszűnése aggasztja. 

A kormány 300 ezer nyugdíjasnak, akik korkedvezménnyel, korengedménnyel, 

a szolgálati törvények által biztosított joggal élve mentek nyugdíjba, 

megszüntette a nyugdíjas jogviszonyát. Ugyanígy tett 300 ezer olyan 

rokkantnyugdíjassal, akik még nem érték el a nyugdíjkorhatárt. Ezzel a 

kormány egzisztenciális bizonytalanságot okozott 600 ezer embernek. 
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1./ Ezért az Alaptörvény garantálja a nyugdíjasok jogait, a nyugellátást, a 

nyugdíjrendszert, az időskorú nemzedék biztonságát, méltóságát, 

szerzett jogai megőrzését ! 

2./ Az „ Idősügyi Nemzeti Stratégiának” – melyet a parlament 2009-ben a 

parlament egyhangúlag elfogadott-érvényt kell szerezni. 

Az idősügynek az államigazgatásban legyen felelős, önálló szervezete. 

3./ Az „Idősügyi Tanácsot” és a „Nyugdíjas Kerek Asztalt ” újra kell szervezni 

és működtetni valamennyi idős szervezet bevonásával. Az idősügyi 

párbeszédet, érdekegyeztetést érdemben, minden szinten vissza kell állítani. 

Az idősügyi, a nyugdíjas érdekvédelmi szervezetek működését támogatni kell. 

4./ A jogalkotásban megfelelő figyelmet kell fordítani az idős társadalmat érintő 

és foglalkoztató kérdésekre. Elő kell mozdítani az idősek iránti nagyobb 

társadalmi érzékenységet, a megfelelő társadalmi megítélés kialakítását, a 

generációs együttműködést és a nemzedékek közötti szolidaritást. 

5./ A fiatal és középkorú életszakaszban lévő nemzedékeket hozzá kell 

segíteni az időskorukra való felkészülésre, az öngondoskodásra, az időskori 

tudatosság és felelősség kialakítására. A nyugdíjrendszer iránti 

bizalmatlanságot, kilátástalanságot, bizalomépítő lépésekkel fel kell oldani. 

Kormányokon átívelő, társadalmi konszenzuson nyugvó nyugdíjas politika 

kialakítása az elvárásunk. 

6./ Felül kell vizsgálni a volt rokkantsági nyugdíjasok, szolgálati nyugdíjakban 

részesültek, valamint az elmúlt években hátrányt elszenvedett státuszok 

helyzetét, méltányos megoldást kell keresni számukra. Az idős emberek 

egyedüli jövedelem forrása a nyugdíj. A nyugdíjak közötti értékvesztés 

korrigálására van szükség.  

7./A nyugdíjak reálértékének megtartása megtévesztő ígéret. A mindenkori 

létminimum szintjére fel kell emelni az alacsony nyugdíjakat. A nyugdíjasok 

fogyasztási szerkezetének átalakulása miatt az áremelkedések fokozottan  

sújtják ezt a réteget. Kezdeményezzük a nyugdíjas fogyasztói kosár 

figyelembevételével történő nyugdíjemelést. A nyugdíjak értékállósága 

nemcsak az inflációkövetést kell, hogy jelentse, hanem a GDP növekedés 

esetén a bérek emelkedésével arányosan kell változniuk! 

8./ A nyugdíjasok számára az egészségügyben és a szociális szférában 

végrehajtott szervezési intézkedések kedvezőtlen változásokat 

eredményeztek.  

Az időseket ellátó szakmai hálózat minősége romlott. A normatívák 

csökkenése az egészségügyi és szociális ágazatban az időseket sújtja 

leginkább. (várólisták, járóbeteg ellátás elhúzódása). A csak egy-két politikai 

kurzust végig élő „reformokat” meg kell szüntetni!  
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Az egészségügyi és a szociális ellátásban törekedni kell a prevencióra és a 

szolgáltatások minőségének megőrzésére és fejlesztésére. Ne alakuljon ki 

hátrányos megkülönböztetés az idősek kárára. Az idős korosztály számára 

biztosítani kell a gyógyszerek árának megfizethetőségét. 

9./ Legyen kulcsszerepe a problémák megoldásában a valóságot tartalmazó és 

mindenki számára érthető kommunikációnak. 

 

Szeretnénk, ha 2014. évi parlamenti választáson induló politikai pártok a 

fentiek figyelembevételével alakítanák ki rövidtávú és távlati időspolitikai 

programjukat, melyet a társadalmi nyilvánosság előtt is ismertetnek. 

Mi az időskorúak, a nyugdíjasok érdekében és képviseletében arra 

mozgósítunk, hogy tagjaink azokat a politikai pártokat támogassák 

szavazataikkal, amelyek 

programjai leginkább megfelelnek elvárásaiknak. 

 

Budapest, 2013. augusztus  

Vasutasok Szakszervezete 

Országos Nyugdíjas Szervezete 

 

Baráti Kör meghívó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

KÚT – dokumentumfilm vetítés 

Október 24. 17 óra. 
 

 

A magyar társadalom és a zsidóság a 
rendszerváltozás idején.  
Három összejövetel és beszélgetés. 
Önvallomások és félelmek. 
 
DR. VIRÁG TERÉZ és SIPOS ANDRÁS filmje.  
Operatőr MERTZ LORÁND. 
Hunnia és MTV produkció, 1990. 
 

Beszélgetést vezeti  
VIRÁG TERÉZ auschwitzi túlélő, lánya 
BÁRDOS KATALIN pszichológus.  
 

Téma: A holokauszt trauma 

feldolgozásának pszichológiai kérdései. 

      

ARCOK – dokumentumfilm vetítés 
November 28. 17 óra. 
 

 

DR. VIRÁG TERÉZ és SIPOS ANDRÁS filmje.  
Operatőr NYÍRI BÉLA 
Az OSZK Történeti Interjúk Tára és az MTV 
filmje, 1993. 
Kamenyec - Podolszkijtól Buchenwald 
felszabadításáig. Személyes emlékek a 
megsemmisítés fázisairól. 
 
Beszélgetést vezeti: MAJSAI TAMÁS lelkész. 
 
Téma: A tárgyilagos tudomány és a 
szubjektív memoár együttélése. 
 
 

BARÁTI KÖR  

MEGHÍVÓ  

HOLOKAUSZT EMLÉKKÖZPONT  
1094 Bp., Páva u. 39. 
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Libalakodalmas 

Az év utolsó kirándulásának a programja, amely a Libalakodalmas: 

Rácalmás-Németkér címet kapta tőlem.  

A programnak lesz egy állandó kísérője, Szauer Ágnes, a magyarországi 

németség történetének, kultúrájának és nyelvének is kiváló ismerője. Ági, aki jó 

barátom, németkéri. 

A program: 

8.30-kor találkozás a Hősök terén, a Homokóránál. 

Első állomásunk Rácalmás. 1329-ben már Almás néven említik a települést, 

majd a XVI.-XVII. században egyre több, a törökök elől menekülő szerb (rác) 

család telepedik le a környéken, innen ered a Rácalmás név. Almás, Tikos és 

Szigetfő településeket a török kiűzése után, 1696-ban "egyesítik" Rácz Almás 

néven. A falu a XVIII. század elejétől a Jankovich család birtoka. 1876-ban a 

község járási székhely lett, s ez a fejlődésben is megmutatkozott. Na, nem 

mesélem tovább!   

A Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ munkatársa fog 

bennünket fogadni forralt borral és parasztlangallóval. Megismerjük a település 

történetét, a rácok és svábok életében betöltött szerepét. A településnek 

nemcsak az épített kultúrája, a története izgalmas és szép. A természeti 

környezete, élővilága is vonzóvá teszi. Megnézzük a helytörténeti múzeumot, a 

halászati és – akármilyen furcsa – kelet-afrikai kiállítást. Persze, a kúriát is 

megnézzük! 

Várhatóan 11.30 körül érkezünk Németkérre. 

Szauer Ági fogja bemutatni a németkéri svábok életét. A történetüket ismerve, 

sok élő, fájdalmas történettel. A község a török időkben elnéptelenedett, 

csupán néhány ház élte túl a hódoltság korát. Uralkodói intézkedésekre 1785-

ben Hessen tartományból, Aschaffenburg vidékéről érkező német telepesekkel 

élesztették újjá. A szorgalmas sváb népesség munkája nyomán a település 

hamar felvirágzott. Ekkortól nevezték Német-Kiernek. A szinte teljes 

egészében sváb település a kitelepítést követően elveszítette a lakossága 70 

%-át.   

A település elmúlt századainak emlékeit a Helytörténeti Gyűjteményben 

nézzük meg. Az épület Staub Ferenc, festőművész adománya. A kiállítás 

különleges élmény lesz. Ágival tartogatunk egy-két meglepetést, mert azt 

szeretnénk, hogy az itt élők történetét élményszerűen ismerjétek meg. De ez 

egyelőre meglepetés!  Nekünk is, mert most fogjuk kitalálni! Ha, ha, ha! 

Lófogatokat béreltem, mert azt mondtátok, november 9-én is jó idő lesz!  

Minden esetre, majd jól felöltözünk, pokrócokat is kapunk.   

A program ugyancsak nagy élményt adó része lesz a libalakodalmas.  
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Olvasd el a menüt, és döntsd el, igazam van-e: 

 tárkonyos libaaprólék leves, lúdgége tésztával; 

 kemencében sült fokhagymás libacomb; 

 barackos liba szív; 

 ludas kása árpa gyönggyel. 

 töltött káposzta libahússal; 

 illatosan fűszerezett hagymás tört burgonya; 

 aszalt szilvás párolt lila káposzta; 

 zöldséges rizs; 

 házi készítésű hájas sütemény, almás, túrós, valamint áfonya lekváros 

töltelékkel 

Természetesen a vacsora előtt vagy után, egy kupica jó pálinka.  

A program költsége: 7600 ft. 

Várhatóan 18.30 körül fogunk visszaérni a Hősök terére.  

Persze, küldjétek el azoknak, akiknek nem tudom az e-mail címét. Köszönöm.  

Kérlek, ha szeretnél részt venni a programon, október 22-éig jelentkezzél. 

Üdvözlettel: Hegyesiné Orsós Éva orsoseva@t-online.hu 

Szociális Munka Napja  
 

Kedves Kollégák! Nagy szeretettel meghívunk benneteket a Szociális 
Területen Dolgozók Szakszervezete által szervezett konferenciára.  
A konferencián a megszokottól eltérően a szakmai kérdések mellett nagy 
hangsúlyt helyezünk azokra, akik ezt a szakmát művelik. Mi, akik szociális 
területen dolgozunk, tudjuk, akkor végezzük megfelelően hivatásunkat, ha 
munkánkban érvényesíthetőek a szakma alapértékei, az etikai alapelvek, a 
legelesettebbek védelme. A tényleges minőségi munkavégzésünkhöz pedig 
elengedhetetlen a partnerség minden olyan szervezettel, amelyek a társadalmi 
problémák kezelésében vesznek részt. Tudjuk, akkor dolgozunk jól, ha az 
előítélet mentesség, az empátia, az elfogadás, és megértés hatja át 
munkánkat. Ha klienseink érdekében megteszünk minden tőlünk telhetőt, s ha 
a „megerősítés” és az elnyomások megszüntetése része a mindennapi 
munkánknak. Tudjuk, akkor dolgozunk jól, ha az adminisztráció és a 
személyes kapcsolaton alapuló munka arányosságát valósítjuk meg. Ha a 
kliensek érdekeit képesek vagyunk felismerni és velük együtt érvényesíteni.  
Technikai tudnivalók: A konferencián a részvétel ingyenes. Étkezést térítésmentesen az első 
150 jelentkezőnek tudunk biztosítani. 
Részvételi szándékát a szekció megjelölésével kérjük jelezze a 
konferenciaszocmunkanap@gmail.com címen.Jelentkezési határidő: 2013. október 25.  
Felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy november 12-én, partnerünk a 3Sz Szociális 
Expót szervez, ahová mindenkit szeretettel várnak. Legyünk ott is sokan! 

mailto:orsoseva@t-online.hu
mailto:konferenciaszocmunkanap@gmail.com
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Tisztelettel meghívjuk a  

Szociális Munka Napja 

alkalmából rendezett,  

Szociális munkás identitása  

a  változó társadalmi viszonyok között  

c. konferenciára. 

 

Helyszín 

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA 

1114 Budapest, Villányi út 11-13.  

fsz. 300-as előadóterem 

 

Időpont 

2013. november 11. 9:00 – 18:00 

 

Szervező   

Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete 
 

Támogató  
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 

 

Együttműködő partner 

Szociális Szakmai Szövetség 
Szociális Innováció Alapítvány 

SZOCIÁLIS 
 MUNKA 

 NAPJA 
 konferencia 
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PROGRAMTERVEZET 

 

09:00 – Regisztráció, sajtótájékoztató 

 

10:00 – Plenáris konferencia  

►Megnyitó beszédet mond KÓNYA 

GUSZTÁVNÉ, SZTDSZ 

►Vitaindító előadás: PATAKI ÉVA, szociális 

munkás „Az identitások fogságában.  

A szociális rendőrtől az áldozati bárányig."  

 

10:30 – Szociálpolitikai kerekasztal  

Moderátor: LAKNER ZOLTÁN, ELTE 

Résztvevők:▌CZIBERE KÁROLY, Magyar 

Református Szeretetszolgálat ▌KRÉMER BALÁZS, 

3Sz ▌LÁSZLÓ JOHANNA, Új szemlélet csoport, ▌ 

UDVARI KERSTIN, Károli Gáspár Református 

Egyetem; ▌KÖVES FERENC, SZTDSZ 

▌(szervezés alatt) HEGEDŰS ZSUZSA, Minden 

Gyerek Lakjon Jól Alapítvány.  

 

12:00  – Ebédszünet  

Étkezést térítésmentesen az első 150 jelentkezőnek 

tudunk biztosítani. 

 

13:00–15:00 Szekcióülések  

Részletes programja következő hasábon. 

 

15:00 Kávészünet 

 

15:30 –17:30 Záró ülés 

►Meghalt a szakma, éljen a szakma?!  

Vita DR. LÉVAI KATALIN cikke nyomán. 

►Az Év Szociális Szakembere díj átadója. 

 

 

Vitassuk meg konferencián 

értékeinket, munka és  

életkörülményeinket! 
 

 

SZEKCIÓK 13:00–15:00 

 

Hajléktalan ügy  

Vitavezető: MILETICS MARCELL, Baptista  

Szeretetszolgálat—Utcafront vezetője 

Fogyatékossággal élők ügye 

Vitavezető: GYENE PIROSKA, elnök, Fogya-

tékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa 

Roma közösségekben végzett szociális 

munka ügye 

Vitavezető: BERKI JUDIT, Arany János  

Kollégiumi Program 

Foglalkoztatás ügye 

Vitavezető: CSOBA JUDIT, Debreceni 

Egyetem ▌KULINYI MÁRTON, Esély Labor 

Egyesület 

Gyermekes családokkal foglalkozó  

szociális munka ügye.  

Vitavezető: DR. SZÖLLÖSI GÁBOR PhD,  

Pécsi Tudományegyetem 

Idősügy 

Vitavezető: DR SÜTŐ TERÉZ, idősügyi és 

szociálpolitikai szakértő, Idősek Európai  

Háza Alapítvány Elnöke  

Alapellátás ügye 

Vitavezető: TAKÁCS IMRE, MACsGyOE 

Közösségi szociális munka ügye 

Vitavezető: Dr. SZOBOSZLAI KATALIN, PhD., 

DOTE 

Szenvedélybetegek ellátásának ügye 

Vitavezető: DÁVID FERENC, Kék Pont 

Alapítvány 

Pszichiátriai ellátottak ügye 

Vitavezető: GORDOS ERIKA, elnök Országos 

Közösségi Ellátások Egyesülete 

 

Jót s jól! 

Ebben áll a nagy titok.” 

Kazinczy Ferenc 
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Színház ajánló 
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Járjunk együtt színházba! 

Kedvezményes jegyek igényelhetőek október 25-ig: a 
fekete.zsuzsa49@hotmail.com elérhetőségen. 
A jegyigénylő kötelezettséget vállal a jegyár 
megtérítésére. 

A teljes havi műsor megtekinthető 
http://www.belvarosiszinhaz.hu/programok.php  
 

 

időpont előadás 
kedvezményes 

Ft/db 

nov. 2. szombat Belvárosi - Fülkefor 20h 1 900 

nov. 3. vasárnap Belvárosi - A szív hídjai 15h 1 900 

nov. 8. péntek Belvárosi - Kramer kontra Kramer 19h 1 900 

nov. 13. szerda Belvárosi - Esőember 20h 1 900 

nov. 17. vasárnap Belvárosi - Hippolyt 15h  1 900 

nov. 21. csütörtök Belvárosi - A nagy négyes 19h 1 900 

nov. 22. péntek Belvárosi - Hitted volna 17h  1 900 

nov. 23. szombat Belvárosi - Edith Piaf - Vári Éva estje 20h 1 900 

dec. 1. vasárnap 

 

Belvárosi - Hitted volna 14h30 !!! 

Belvárosi - Ez a hely 20h 
1 900 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fekete.zsuzsa49@hotmail.com
http://www.belvarosiszinhaz.hu/programok.php
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Mészáros Margitka tájékoztatója 

 

Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetség 

Budapesti Szervezete 

Elérhetőség: +301 2227816, eletetazeveknek@gmail.com, 06209322177 

 
11. sz. Tájékoztató ingyenes és kedvezményes programokról 

 
1. Küldöm az Operett Színháztól kapott Nyugdíjas-program első novemberi ajánlatát. 

November 2.  17óra: Kálmán Imre: MARICA GRÓFNŐ 
jegyárak: 2.000 Ft/db (minden kategóriában – akár az első sor is). 
Ezen előadásra a készlet erejéig tudunk jegyeket biztosítani Önöknek kedvezményes áron.  
Ha a budapesti szinten összesített ajánlat 15 fő felett van, és a regisztrációs lapot visszaküldték, 
Kérem még megírni, hogy mikor vannak a klubfoglalkozások, hogy ehhez mérten küldjük a 
tájékoztatóinkat. 
Várjuk mielőbbi jelentkezésüket, a kiszolgálás megrendelési sorrendben történik. 

2. Békéscsabai Kolbászfesztivál 2013 október 27. vasárnap. 
Esti program Lagzi Lajcsíval: Dáridó. Csík zenekar, Rúzsa Magdival! 
12.00-13.00 Disznóvágás bemutató – Csabai Kolbászklub 
  9:00-12:00 Töltött Káposzta – főző Verseny Horváth Rudi és zenekara Körös 

Citerazenekar - Békés 
Mokry Sámuel Sátor 
11.00 Krajcsó Pál kolbászkészítő emlékverseny 
10.00-14.00 Jezzelek – Horváth Elek és zenekara 
14.30-16.00 Belencéres Néptáncegyüttes - Békés 
16.00 Krajcsó Pál emlékverseny eredményhirdetése 
18.00 Csík zenekar, vendég: Rúzsa Magdolna 
Csabagyöngye Borsátor 
10.00-14.00 Thomassy Party Band 
14.00-14.30 Csabai Kolbászklub tombolasorsolása 
15.00-20.00 Dáridó Lagzi Lajcsival és vendég művészeivel 
Október 27. vasárnap Családi Nap! 11.00-től 20.00 óráig 
50%-os kedvezménnyel kapható a hurka, kolbász és a cigánka a Fesztivál vendéglőiben. 

3.     Meghívó ingyenes vetítéssorozatra az Uránia Nemzeti Filmszínházba. 
Szeretettel meghívjuk Önöket és minden érdeklődőt az Uránia Nemzeti Filmszínházban 
megrendezésre kerülő ingyenes vetítéssorozatra, melyet Sára Sándor születésének  
80. évfordulójának alkalmából tart a mozi. 
Október 24         18.00- óra     Aki magyar velünk tart   
Október 31         18.00- óra     Te még élsz? 
Kérek mindenkit, hogy időben jelezze részvételi szándékát a tájékoztató fejrészében található 
elérhetőségeken 

 
Budapest, 2013. október 3. 
                                                              Mészáros Istvánné, alelnök 

mailto:eletetazeveknek@gmail.com
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   Programösszesítő 

NAPTÁR          2013 ősz-tél 

Okt. 17.  Siófoki szervezet látogatása 

 

Bp-i program 

Okt. 24.  Baráti Kör találkozó 

 

HDKE, 1094 Bp., Páva u. 39. 

Okt. 24.  Rákoskerti honismereti seta 

 

Rákoskert 

Várhatóan 

Nov 6.  

 A Harmadik Kor Egyeteme  

első előadása  

 

ELTE, Kazinczy utca 

Nov. 7.  Elnökségi ülés 

  

1134 Tüzér u. 56-58  

Nov. 9.  Libalakodalmas 

  

Rácalmás-Németkér 

Nov 11.  Szociális Munka Napja 

alkalmából konferencia 

 

ÁVF, 1114 Bp., Villányi út 11-13.  

 

Nov. 23.  Cukorbeteg Világnap, 

úszóverseny 

 

XVII. kerületi uszoda 

Dec. 5-7.  Adventi program 

 

Bp. 

2014  Életet az éveknek születésének 

25 éves évfordulója 

 

Szervezés alatt 

2014 

ápr. 27-29. 

 Művészeti Fesztivál  Balatonfüred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ősz-tél 

PROGRAM 
 


