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Az „Életet az éveknek!” Budapesti Szervezet Idősek Világnapján 

elhangzott köszöntő rövidített változata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kedves Közönségünk, Hölgyeink és Uraim! 
 
E szép napon, itt és most egy nagy közösség, az „Életet az Éveknek!” Budapesti Szervezet 

klubvezetői és klubtársai közösségében vagyunk.  

Tudjuk, hogy a valódi közösség alapja az együttlét, egy közösen vállalt cél érdekében. Hogyan 

valósul meg ez az irodalmi körünk életében? 

Öt jellemző pontban tudom ezt összefoglalni. � Szerveződésünk közös érdeklődés hatására jött 

létre, az Idősek Akadémiáján hét évvel ezelőtt. A közös érdeklődés a magyar nyelv ápolása és a 

versek szeretete volt. A költészettel való foglalkozás kisimítja a lelkünket és eltünteti a közöttünk 

lévő intellektuális különbségeket. Van közöttünk színésznő, színpadi rendező, vannak versírók, 

versmondók, felolvasók és többen csak hallgatják a verseket. � A közösség, az együtt fogalma 

szabadidő programjainkban is megvalósul. � Szerkesztett műsorainkra való felkészülés során 

rájöttünk arra, hogy a versek mellett más művészeti ágak jelenétére is szükségünk van. Ezért 

műsoraink gazdagodtak ének és zenei betétekkel, úgy hogy olyan énekesekkel és zenészekkel 

egészült ki az IRKA–Kör tagsága, akik szívesen vállalják repertoárjuk szélesítését is, „Jeles 

napok”-hoz kötődő műsoraink létrehozásához. � Irodalmi körünkben teret nyert a közösséget 

építő személyesség. Így, kreatív tagjaink között van, aki kialakítja a színpadképünket, egy másik 

tagunk előadásainkról, útjainkról, fényképet készít, van, aki vezeti a vendégkönyvünket. Egyik 

tagunk számon tartja a csoportban lévők születés –és névnapját, rendelkezünk gazdasági 

felelőssel. Az évközi „Jeles napok” nyilvántartója mellett meg kell említenem azokat a tagjainkat, 

akik most is a nézőtéren velünk együtt izgulnak műsorunk sikeréért, kritikusaink és ösztönzőink is 

egyben. � Utoljára hagytam az IRKA– Kör bemutatásánál egy nagyon fontos közösségépítő 

gyakorlatot. Ez az úgy nevezett „két perces gondolatok” órája. Ezzel kapcsolatban Gyulányi 

Eugénia, mindannyiunk Jenci nénije, klubunk 96 éves doaenje így fogalmazta meg véleményét: 

„Ez a mi specialitásunk a 2’–es gondolatok! Minden jelenlevő kap 2 percet, amelyben 

elmondhatja, hogy az előző héten milyen élményben volt része, vagy elpanaszolhatja gondját. 

Felhívjuk egymás figyelmét egy tárlatra, színházi eseményre. Megvigasztaljuk egymást, ha 

valakit sérelem, bánat ért. Így nem csak klubtagok vagyunk, hanem barátok is lettünk!”  

Dr. Nyitrai Xavér Pálné az IRKA– Kör vezetője 
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Idősek Világnapja Nagytétényben 

 

2011.okt.1. az Idősek Világnapja alkalmából második alkalommal gyűlt össze a kerület szépkorú 

lakossága a Szelmann Házban, Bfok-Tétény  Bp. XXII.ker. Önkormányzat meghívására. 

A rendezői feladatokat a Nagytétényi Nyugdíjas Klub kapta, amit műsorral és Dalos találkozóval 

tettek színessé. 

A műsorban Sorbán Enikő és Végh Levente Erdélyből érkeztek gyönyörű dalaikkal, Bokor 

Erika  prózát mondott, Tamon Erika a Művelődési Ház művelődésszervezője  hangjával, Puskás 

Csaba trombita, Boros Árpád zongora játékával kápráztatták el a vendégeket. 

A rendezvényt megtisztelte Német Zoltán országgyűlési képviselő, aki köszöntötte a szépkorú 

lakosságot. Meghívásunkra tiszteletét tette Dr. Talyigás Katalin az Országos Klubszövetség Bp-i 

elnökasszonya, Mészáros Istvánné alelnökasszony, László Istvánné a Polgári Kör elnöke és 

választmányának tagjai akik a műsor után ifj. Landi János által frissen főzött gulyást, pogácsát, 

házi sütiket szolgáltak fel. 

Ezután került sor a Dalos találkozóra. Sajnos a meghívott kajászói, baracskai dalkör nem tudott 

eljönni, mert az utazáshoz szükséges anyagiakat  nem tudták előteremteni. 

Bemutatkozott a Nagytétényi Nyugdíjas Klub dalköre, gyönyörű ruháikba, 9 ropogós nótáikkal 

ismét nagy sikert arattak. A dalkört vezeti Kludák Erzsébet, tangóharmonikán kísért Arányi István 

zenepadagógus. 

Következett az újonnan alakult Baross Gábor telepi Rózsabimbó Népdalkör, akik nagyon lelkesen 

és boldogan énekeltek. A dalkört elkísérte és velük énekelt Pelikán Imre a Baross Gábor telepi 

Polgári kör elnöke, aki 91 éves, de még egy szép verset is elmondott. 

Az ünnepség végén a dalos lányokat 1-1 szál virággal köszöntötte a Polgári Kör elnöksége. 

Végül a két dalkör és az ünneplők közösen elénekelték a Nyugdíjas indulót. 

Fontos kerületi rendezvény miatt ugyan nem tudott eljönni Karsay Ferenc alpolgármester úr, de 

jókívánságait tolmácsolták, 1 csomag süteményt küldött minden vendégnek. 

Este 20 óráig Szántó Csaba zenéjére roptuk a táncot. 

  

Kovacsics Lászlóné Eta 

Klubvezető 

 

 



�������� 
���� 

 
 

 

 

 

 

 

A közelmúlt eseményei 

� IRKA – Kör és a bp.-i elnökség szept. 29-i Idősek Világnapi rendezvénye rendkívül jól sikerült.  

Az 5 pontban összefoglalt anyag a klub céljait fogalmazta meg, rövidítve a Hírlevélben olvasható. 

� Nagytétényi klub Idősek Világnapi rendezvényén az elnökség 4 taggal képviseltette magát.  

A rendezvény nagyon szép és emlékezetes volt, kiemelkedő munkát végzett a Nagytétényi 

Polgári Kör kórusának vezetője, Kovacsicsné Eta. 

Feladatok 

� Minden elnökségi tag válasszon maga mellé helyettest/helyetteseket, hogy adott esetben be 

tudjon ugrani az alelnök helyett! 

� Október 17-ére Rákoskeresztúron regionális tanácskozást szervez Medveczky Aranka. Ezt 

megelőzte a Bp-i Elnök asszony talkozója a helyi polgármesterrel. A tanácskozáson résztvevő 

kerületek: X.,XVI.,XVII.,XVIII.,XIX. Más kerületekben is így kellene szervezni. 

� Elnök asszonyunk a NYUBUSZ-al együtt felkereste a Fővárosi Önkormányzat vezetőit, egy 

budapesti kutatás megvalósításának tervével. 

� 2012-ben az év témája a generációk együttműködése lesz, erre nekünk is fel kell készülnünk. 

� Jó volna egy budapesti találkozót rendezni kulturális témában. 

� Fontos, hogy a kluboktól gyűjtsük be a problémákat (pl. gyógyszeráremelés, utazási 

kedvezmények stb.), mert csak így tud megvalósulni a nyugdíjasok érdekvédelme.  

� A Belvárosi Színház október 30-ai, “Gyógyír északi szélre” c. előadására 1500 Ft-os kedvezményes 

helyárral jegy igényelhető október 14-ig a bp.eletetazeveknek@gmail.com e-mailen. 

� Őrmezőn a Tarka Színpad (Köllő Miklós) előadás, október 17-én (XI. Cirmos u.8.). 

� Október 12-én 13 órától az Emlékpontok rendezvénye lesz a Wesselényi u.73-ban, ahol 50 

idős, valamint 20 pedagógus részvételére számítunk. A toborzásban való részvételt kérjük az 

elnökség tagjaitól, és írásban kérjük jelezni a részt venni szándékozók nevét! 

� Bp.- i karácsonyi műsort szeretnénk szervezni, amihez jó helyszínt keresünk. 

�Soroksári Arborétumban csodálatos 1 órás séta javasolt, tárlatvezető: Botlik Gábor, t: 287-2432. 

� Monspart Sarolta Gyalogló Klub programján –melyet kiosztottunk, és e hírlevélben is 

olvasható– jó volna, ha többen részt vennének a klubtagok közül. 

� Pirok Ildikó személyesen felkereste a XI. és a XXII. kerületekben a klubokat, és megkérdezte, 

miben kérnek segítséget: az egészségnapi rendezvényekhez nívós előadók javaslatát, továbbá, 

ingyenes színházjegyeket szerzését kérik. 

� Dr. Nagy Magdolna jogi tanácsadást tart okt. 11-én, 14–16: 30  között a Királyi Pál u. 20. -ban. 

� Dr. Gosztonyi Judit egészségügyi és szociális tanácsadást tart okt.18.- án 14–16: 30 között 

szintén a Királyi Pál u. 20. -ban. Mindkét tanácsadás rendszeres lesz havonta egyszer. Ehhez kérnének 

önkénteseket, jó volna joghallgatót, illetve orvostan, vagy szociális munkás hallgatót szerezni. 
 

Készítette: Csizmás Attiláné 
 
 

Emlékeztető az  
„Életet az éveknek!” budapesti elnökség 
2011. október 4-i üléséről 



 
Regionális klubnap 

 
 
         Program 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ 
 

„Életet az Éveknek!” Budapesti Elnök, 

Dr. Talyigás Katalin  

új e-mail elérhetősége: 

bp.eletetazeveknek@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

    9:30–  Regisztráció és vérnyomás, vércukor és koleszterinszint 
mérés a látogatók részére 
 

10:00–10:30 Az időskor méltóságáért; Dr. Talyigás Katalin, 
„Életet az éveknek!” Budapesti Szervezet elnöke 
 

10:30–11:00 Az egészségügyi és szociális helyzet a XVII. 
kerületben; Gombás Adrienne, XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzat Egészségügyi és Szociális 
Iroda vezetője 
Hozzászólások, észrevételek 
 

11:15–11:30 Vércukor önellenőrzés jelentősége és gyakorlata;  
Békefi Zsuzsa, 77 Elektronika Kft. területi képviselője 
 

11:30–11:45 Speciális bőrápolás (cukorbetegség, daganatos, 
ágyban fekvő betegek, bőrápolása); 
Fodorné Pirok Ildikó, Életet az éveknek!” Budapesti 
Szervezet alelnöke 
 

14:45–12:20 Teljes élet, termékeny élet;  
Szőnyi Magda és Nagy Ildikó pszichológusok 
 

Tisztelettel meghívjuk a 
Nyugdíjasklubok és Idősek 
„Életet az éveknek!”  
Budapesti Szervezete és a 
Rákosmenti Cukorbetegek Közhasznú 
Egyesülete közös egészségnapja keretében 
tartandó regionális tanácskozására, az 
egészségügyi és gondozási klubok részvételével 

Időpont 
2011. október 17. 

Helyszín  
Csaba Ház, Rákoscsabai Közösségi Ház 
1171 Budapest Péceli út 222. 

Megközelítés  
Örs vezér térről közvetlenül a 169E busszal a Csaba vezér térig, 
Kőbánya–Kispesttől a 202E busszal a Csaba vezér térig, illetve 
Pécelről a 169E busszal lehet jönni.  
Vonattal: Pécel, vagy a Keleti Pu. felől Rákoscsaba MÁV állomásig 

Regisztráció 
Csaba Ház, Medveczki Aranka maci556@t-online.hu 
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Ingyenes őszi séták a Goubáról  
GOUBA környéki barangolás Budapest történelmi zsidó negyedének legizgalmasabb helyszínein a 
Gouba és az Imagine Budapest szervezésében.  
A népszerű, ingyenesen látogatható kirakodóvásár, a Gouba – Gozsdu Bazár helyszíne immáron két 
éve, a gyönyörűen felújított Gozsdu udvar a belváros egyik legszebb átjáró háza, amelynek egyedülálló 
módon 5 bejárata is van, így kényelmes átjárást biztosít a belvárosban sétálóknak.  
De nemcsak a bazár helyszíne, a Gozsdu Manó Alapítvány építtette hat udvarból álló épületegyüttes 
ilyen különleges látnivaló, hanem a bazárt körülvevő utcák is számos titkot, szépséget rejtenek, ezeket 
bebarangolására nyílik most lehetőség az ingyenes, félórás magyar nyelvű vezetett sétával: 
 Október 16. vasárnap – Kazinczy utca 
 

A séta déli 12: 00 órakor indul a GOUBA – Gozsdu udvar C udvarából és  
tartalmaz egy ingyenes épületlátogatást is. 
http://www.gouba.hu/ 

  

programajánló 

Európai melódiák 
Vidám ünnepi műsor 
a Láng Művelődési Központ 
színháztermében 
Bp. XIII. Rozsnyai u. 3. 
 

2011. október 15.-én szombaton,  
14:30 órai kezdettel  
 

KÉZFOGÁS EGYÜTTES és barátai 
műsora: 
operett részletek, örökzöld melódiák, 
táncdalok, népdalok 

Gyógyír északi szélre 
Daniel Glattauer darabját a Belvárosi Színházban  
október 30-án, 17 órakor 1500 Ft-os 
kedvezményes helyárral nézhetik meg az  
„Életet az éveknek” klubtagok. 

Jegyigénylés okt. 14 – ig: 
bp.eletetazeveknek@gmail.com  
 

  

 Szenior fesztivál 
2011. november 6., 
november 19. és 
november 27. 

 

http://eletetazeveknek.lapunk.hu/?modul=m
csop&a=200172 
Belépő 500 Ft 
  

Varjú Fogadó és 

Rendezvényház 
8300 Tapolca, Arany J. u. 14. ; www.varjufogado.hu  
• 2011.  október 14-én Szüreti bál 
• 2011.  november 12-én Márton napi vacsora 
• 2011.  november 25-én Katalin bál 
• 2011.  dec. 6-án Mikulás műsor gyerekeknek 
• 2011.  december 31-én Szilveszteri bál 
 

Időszakos kiállítások, bemutatók, műsoros estek,  
családi rendezvények, esküvők, baráti 
összejövetelek rendezése.  
 

Tel. 30/635-3809; 70/453-9580 ;70/453-9579 
+36 20/368-4605   
varjufogado@gmail.com 
 

 
Nyugdíjas Expó 
http://www.nyugdijasexpo.hu/2011/   
2011. november 25–27 
SYMA Sport –és Rendezvényközpont 
1145 Budapest, Dózsa György út 1.  
 

Látogatható 
péntek–vasárnapig 09:00–17:00 óráig 
 

Belépő  
elővétellel  
http://eletetazeveknek.lapunk.hu/?modul=
mcsop&a=200172  400 Ft, 
 

helyszínen váltva: 500 Ft 

 



7 

GYALOGLÓ KLUB főként idősödők részére 

A MOZDULJ MAGYARORSZÁG szabadidősport akciósorozat egyik fontos alkotója a „Tízezer Lépés” országos 
gyalogló program. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet Életmód Osztálya gyalogló klubot szervez 2004 óta 
főként a nyugdíjas korosztály részére minden második kedden.  
A 2011. második félévi klubfoglalkozások hátralévő időpontjai: 
 Október 11.   900-1100 

Október 25.   900-1100 
November 8.  900-1100 
November 22.  900-1100 
December 6.  900-1100 

A klubfoglalkozásokat rossz idő estén is megtartjuk! Helyszín: Margitsziget 
Találkozó: Margitszigeti Atlétikai Centrum (MAC), azaz a volt Úttörő-stadion. 
Megközelíthető a 4-es, 6-os villamosokkal a Margitsziget megállóig.  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Érdeklődni lehet munkaidőben: Csizmadia Péter (428-8237), e-mail: csizmadia.peter@oefi.antsz.hu 
 

Ezt szívlelje meg!    CETLI gardróbajtóra 

Az egészséges életmódot sosem késő elkezdeni. 
Minden kezdet nehéz, ez sem lesz könnyű. 
Nem szenvedni, élni érdemes. 
Füstmentesen egészséges. 
Pihenni is tudni kell! 
Nincs egészségtelen étel, csak mértéktelen fogyasztás. 
Jobban hasznosul a táplálék, ha ugyanazt a mennyiséget több 
részletben fogyasztja el. 
Legalább napi fél óra testmozgás, testedzés feltétlenül 
szükséges mindenkinek. 
Az elfogyasztott és felhasznált kalória legyen egyensúlyban. 
A fontos problémákat jobb megbeszélni valakivel, mint elfojtani. 
Legnagyobb ellenfél a lustaság és a rossz szokások. 
Az egészséges életmód része a rendszeres orvosi vizsgálat, még 
akkor is, ha egészségesnek érzi magát. 

 Csak egy százas  
kb 100 kalória 

� 1 kicsi (tojás nagyságú) főtt burgonya 
� 5 evőkanál burgonyapüré 
� 1 kis banán, vagy 1 kis fürt szőlő 
� 1 adag gesztenyemassza 
� 2 db �sajt (6 db,140 g-os kiszerelésből) 
� 1,5 evőkanál 20%-os tejföl 
� 1 db baromfivirsli 
� 3 vékony szelet szalámiféle (Olasz,, Turista) 
� 4 vékony szelet szárazkolbász 
� 1 db mini vaj, mini margarin 
� 1,5 evőkanál cukor 
� 1 evőkanál lekvár 
� 1 db 18 g-os Boci tejcsoki  
� 1 db 30 g-os Túró Rudi 
� 4 db édes keksz (Albert, háztartási, omlós)  
� 5 db sós keksz (sajtos tallér, Tele-fere)  
� 1/2 csomag ropi 
� 1/3 csomag chips 
� 2 gombóc gyümölcsös fagylalt 
� 2,5 dl Coca-cola, Pepsi-cola 
� 2 evőkanál gyümölcsszörp 
� 2 dl sör, vagy 1,5dl pezsgő 

CETLI tükör sarkára 
100 kalóriával egyenértékű testmozgás 

� 50 kg-os személy majdnem 2 órán át  
� 55 kg-os személy ½ órát nyújtógimnasztikát végez 
� 60 kg-os személy 20 percig keringőt táncol 
� 65 kg-os személy 20 perc alatt evez 1 km-t 
� 70 kg-os személy 1 órán át számítógéppel e-mailt ír 
� 75 kg-os személy 12 percig intenzíven úszik 
� 80 kg-os személy ½ óráig sétál 1,5 km-t 
� 85 kg-os személy ¼ óra alatt korcsolyázik 3 km-t a 

befagyott folyón 
� 90 kg-os személy 20 percig gyümölcsöt szed 
� 95 kg-os személy 20 percig gyomlál 
� 100 kg-os személy 20 percig nyújtógimnasztikát végez 
� 60 kg-os személy 10 percig rohan az állomásra 
� 70 kg-os személy 1 órán át értekezleten ül 
� 85 kg-os személy fél óráig porszívózik 
� 60 kg-os személy 50 percig öltözködik 
� 70 kg-os személy  egy órán át sorban áll 
�     60 kg-os személy 15 percig kertet ás 
 

egészségmegőrzés   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez már kétszázas  

kb 200 kalória 

� 1 vastag szelet kalács (0,5 kg-os kalácsból) 
� 1 db sós, vajas, töpörtyűs pogácsa (47 g) 
� 1 db almás, meggyes pite (67 g) 
� 1 marék dió, mogyoró, mandula, tökmag 
� 1 db májkrémkonzerv  
� 1 pár baromfivirsli 
� 1 db vagdalt pogácsa (fasírozott) 
� 1 kis adag sült burgonya 
� ¾ db hamburger 
� ½ db dupla sajtburger 
� 1 evőkanál majonéz 
� 2,5 dl csokis vagy karamellás tej 
� 2 dl ízesített joghurthab 
� 1 adag puding 
� 1 doboz 10 dkg-s ízesített krémtúró 
� 5 db szaloncukor 
� 2,5 szelet nápolyi (közepes) 
� 1/3 db tejcsoki 10 dkg táblás csokiból 
� 1 db pálcás jégkrém 
� 1 csomag ropi 
� 5 dkg vajas popcorn 
� 5 dl Cola, Fanta, Sprite 
� eper vagy vaníliás ízesítésű shake (kicsi) 
� fél liter sör,  
� 4 dl vörös bor, vagy  
� 2 cl Bailey's 

CETLI hűtőre 

200 kalóriával egyenértékű testmozgás 

� 50 kg-os személy 2 órán át kórházban ágyaz 
� 55 kg-os személy 2 órán át gépír 
� 60 kg-os személy 10 órán át leveleket söpör a kertben 
� 65 kg-os személy 2 órán át mosogat a vendégek után 
� 70 kg-os személy 1 órán át biliárdozik 
� 75 kg-os személy 35 percig kapál a gyümölcsösben 
� 80 kg-os személy 40 percig autót vezet 
� 85 kg-os személy 40 percig asztalosmunkát végez 
� 90 kg-os személy 1 órán át sáros talajon traktort vezet 
� 95 kg-os személy 1 órán át zuhanyozik 
� 100 kg-os személy  40 percig kézzel feji a kecskét 
� 80 kg-os személy 40 percig szobában járkál az iratokkal  
� 70 kg-os személy fél órán át havat lapátol  
� 60 kg-os személy 15 percen keresztül birkózik 
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ÉHSÉG CSILLAPÍTÓ FALATOK  CETLI konyhaajtóra 

100 Kcal 200 Kcal 

� 1 db (1,75 dl) 0%-os gyümölcsjoghurt + 1 db korpás Abonett (106 kcal) � 1 db korpás pogácsa (47 g) + gyümölcstea édesítőszerrel (198 kcal) 

� 1 db „Sport” müzliszelet + 2 dl ásványvíz (99 Kcal) � 2 db tükörtojás + 2 db korpás Abonett + uborka (100 g) (202 kcal) 

� 1 dl 100%-os gyümölcslé (hígítható szénsavmentes ásványvízzel) + 2 db 
Korpovit keksz (96 kcal) 

� 1 db héjában sült burgonya (150 g) + 1,5 dl 100%-os multivitamin 
gyümölcslé (212 kcal) 

� 1 pohár sovány kefir (1,75 dl) + 1 evőkanál (10 g) zabpehely (95 kcal) � 1 db baromfi virsli + 4 evőkanál főtt zöldborsó (205 kcal) 

� 1 dl 1,4%-os tej + 2 db korpás Abonett (108 kcal) � 5 evőkanál főtt barna rizs (50 g) + ¼ fej fejessaláta (50 g) (188 kcal) 

� 10 dkg banán (egy közepes banán 2/3-a) (103 kcal) � 2 dl joghurt + 1 db gyümölcsös müzliszelet (194 kcal) 

� 10 dkg sült sütőtök + 1 db Korpovit keksz (100 kcal) � 1 db korpás zsemle + 1,5 dl 1,4 %-os tej (197 Kcal) 

� 1 közepes szelet sovány sajt pl.Túra (30 g) + 1 db puffasztott búzás Ham-
let (95 kcal) 

� 5 dkg barna kenyér (1 vastag szelet) + 1 vékony szelet baromfipárizsi (15 
g) + 1 közepes alma (150 g) (200 kcal) 

� 3 db Korpovit keksz +1 evőkanálnyi (30 g) félzsíros tehéntúró (103 kcal) � 1 db Túró Rudi + 2 dl 100 %-os multivitamin gyümölcslé (197 kcal) 

� 1 db tojás + 1 db puffasztott rizses Ham-let (101 kcal) � 2 dl kefir + 1 púpozott evőkanál búzakorpa (10 g) (182 kcal) 

� 1 közepes sárgarépa (100 g) +1 kis fej karalábé (100 g) +1 dl sovány kefir 
(108 kcal) 

� 2 db korpás Abonett + 2 vékony szelet sovány sajt pl. Köményes (50 g) + 1 
nagy zöldpaprika (190 kcal) 

� 2 db Cracottes +1 kávéskanál (5 g) zöldfűszeres vajkrém +2 dl 
gyümölcstea édesítőszerrel (95 kcal) 

� őszibarackturmix (150 g őszibarack, 2 dl 1,4%-os tej, édesítőszer) + 2 db 
Korpovit keksz (196 kcal) 

� szeder turmix (200 g szeder-friss v. mirelit, natúr tea, citromlé, 
mesterséges édesítő) + 2 db Korpovit keksz (100 kcal) 

� 2 dl főzött kakaó (2 dl 1,4 %-os tej, kakaópor, édesítőszer) + 2 db Cracottes 
+ 1 kávéskanál natúr vajkrém (5 g) (190 kcal) 

� 1 pohár joghurt (1,75 dl) + 1 evőkanál (15 g) müzlikeverék (102 Kcal) � főtt makaróni - durum (15 szál-40 g) + kefires öntet (1,5 dl) (202 kcal) 

� 1 db ∆ sajt (33 g) + 1 db korpás Abonett (110 kcal) 
� 4 dkg barna kenyér (1 vastag szelet) + 1 kávéskanál (5 g) light margarin +  

1 közepes grapefruit (200 g) (210 kcal) 

� 3 db Korpovit + uborka (200 g) +1 kávéskanál (5 g) light margarin (100 
kcal) 

� 2 db kukoricás Ham-let + 1 db baromfimájkrém (28g) + 2 db közepes 
paradicsom (200 g) (197 kcal) 

� 1 db kivi (50 g) + 1 vékony szelet gépsonka (20 g) + 1 db puffasztott 
kukoricás Ham-let (95 kcal) 

� 1 db korpás kifli + sós túrókrém (1-1 evőkanál félzsíros tehéntúró, kefir) + 2 
db mandarin  (100 g) (208 kcal) 

� 2 db korpás Abonett + 1 púpozott kávéskanál (15 g) diétás dzsem (90 
kcal) 

� 2 db puffasztott búzás Ham-let + 2 db kicsi ∆ sajt (35 g) + 1 közepes 
sárgarépa reszelve (100 g) (190 kcal) 

 

CETLIK üzenete fontos amit tartson szem előtt, szó szerint SZEM ELŐTT, például a hűtőszekrény ajtaján, a tükör sarkában, vagy a konyhaajtón. 
Vágja ki és ragasszon!                                                                                                                                                                           Monapart Sarolta 
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hirdetés 
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hirdetés 
 

A részletes program és a jegyinformáció a www.versfesztival.hu honlapon található. 
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