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Megvalósult programok 
Emlékeztető 

A Budapesti Szervezete 2015 októberber 26-i elnökségi üléséről. 
 
T.K köszöntötte a résztvevőket, s bemutatta a két új meghívott vendéget, 
Sinka Attiláné, Katit és Szokoli Erzsébetet. 
 
1./Talyigás Kati ismertette a HKE tematikáját.  
Az ünnepélyes megnyitón a hallgatókat dékán úr köszöntötte, kiemelte, 
hogy az egyetem kivételes programjaként tekinti a HKE előadásait, 
szemináriumait. 
Elindultak a Szemináriumok.  
Az előadások és szemináriumok részletes programja a 3. oldalon olvasható. 
 
2./ Az Egyesület jelölőbizottságának felkérése. 
Illés Jánosné 
Kriger Artúr 
Borbély Zsuzsa 
 
3./ Következő évi programterv előkészítése. 
 
4./ Adventi séta előkészítése. 
 
5./ Hajléktalan Óvoda programjai: 
- november 18. szerda  18-án a BKV Földalatti Vasúti Múzeuma 

megtekintése. 
- december 11. Jótékonysági est a Törekvés Művelődési Házban. 
- december 13. Luca napra ajándékkészítés 
 
Aki tud, vegyen részt a programokon és készítsen ajándékot. 
 
Renfer István a budapesti Ki Mit Tud szervezeti kérdéseit vetette fel. 
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A Sport és Szabadidő Bizottság beszámolója 

 
NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.  Tel./Fax: 06/1/327-0118 

E-mail: nyugszov@hu.inter.net 

 
2015. évben végzett tevékenysége 
A nyugdíjasok körében is egyre többen érdeklődnek a sportos jellegű 
szabadidő kihasználások, illetve kimondottan azok versenyszerű végzése 
iránt. A korábbi időben is folytatott alkalmi, elsősorban játékos 
vetélkedéseket mind több területen felváltja, vagy kiegészíti a szövetségünk 
által ajánlott sportágak versenyformája. 
A sakkozás, kártyázás és a túrázás már tíz éves múltra tekinthet vissza, de 
teke versenyek is nyolc éve folynak. Igaz, hogy a túrázásban csak az első 
országos szintű rendezvényünk volt a ’15-ös évben, de körzeti versenyek – 
ha nem is mindenhol teljesítmény túra formájában - már tíz éve igen 
népszerűek. 
A nyugdíjas úszóversenyek nehezen indultak, most is a legkevesebb 
klubtagot mozgatják, de remélhetjük, hogy az országos döntő most már 
folyamatos megrendezése sokat segít a népszerűsítésben. 
Nem hiányoznak programunkból a játékos-sportos formák sem. Az egyszeri 
alkalomra tervezett „Tízpróba” is egyre kedveltebbé válik. 
A Szövetség Versenynaptárában 37 sportrendezvény szerepel, amelyből 15 
az országos, a körzeti, vagy regionális. A 37-ből négy elmaradt, de kettő 
pedig más időpontban és más helyszínen megrendezésre került. A kiemelt 
15 eseményen közel 400 db. érmet és 10 db. serleget adtunk ki a 
győzteseknek és helyezetteknek. Ezeken a kiemelt sporteseményeken több 
mint nyolcszáz versenyző, sok szurkoló és kísérő vett részt. Nem 
elhanyagolható a szervezők – versenyvezetők, rendezők és egyéb segítők – 
száma sem. 
A legtöbb sportos rendezvény az ország keleti részén Hajdú-Bihar, Heves és 
Nógrád megyében volt. A Dunántúlon Győr-Moson-Sopron és Veszprém 
megyei klubok tagjai voltak a leg sportosabbak. Budapesten adottak a 
legjobb feltételek, s ennek megfelelően alakult ez évben a kerületi, központi 
és országos rendezvények száma és színvonala.  

mailto:nyugszov@hu.inter.net
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Sajnos néhány tervezett körzeti versenyt nem sikerült tető alá hozni pl. sakk 
és teke sportágakban. Az ilyen helyzetek esetén próbálkoztunk az eseményt 
más helyszínen megszervezni, s ez részben sikerült is. 
Szövetségünk honlapján folyamatosan figyelemmel kísérhetők az 
események versenykiírásai és versenyjegyzőkönyvei, de a gyorsaság 
esetenként jogosan kifogásolható. 
A legnagyobb létszámot ez évben is a túraversenyeken regisztráltuk. A 
Dunántúli bajnokságon Noszlop község körzetében 19 csapat, az országos 
döntő helyszínén a Margit-szigeten pedig 17 csapat teljesítette a feladatokat 
a két – 70 év feletti és 70 év alatti – kategóriában. Némi meglepetésre az 
abszolút országos elsőséget a hetven felettiek nyerték tíz pont előnnyel a 
legjobb hetven év alattiak előtt. Itt lehet megemlíteni azt is, hogy „séta az 
egészségért” mozgásforma keretében Szabadbattyán községben több, 
mint 200 fő ismerkedett a településsel, annak nevezetességeivel a 
polgármester és segítői közreműködésével. 
Az országos döntők közül ez évben a tekézők versenyén 82-en – 38 nő és 44 
férfi versenyző – indultak az egyéni és csapat bajnoki címekért és a 
helyezésekért. Ez rekord nevezést jelentett. A korábbi nagy érdeklődés kissé 
elmaradt a kártyaverseny országos döntőjén, az ulti versenyen indulók 
száma esett vissza jelentősen. Ennek okát ismerjük, az kijavítható. 
A nyugdíjas klubok országos sakk bajnokságán kis módosítással éltünk, ami 
követendő formának bizonyult. A 33 fős létszám itt is nagyobb a korábbi 
évek gyakorlatánál, kár, hogy a női versenyzők közül most többen 
indokoltan hiányoztak. A bajnokság anyaga a verseny végeztével azonnal 
felkerült a FIDE – Nemzetközi Sakkszövetség – 136 országot megjelenítő 
esemény naptárába. 
A nyugdíjas klubtagok úszóversenyein van jelenleg is a legkevesebb 
résztvevő. Ez teljesen érthető, hiszen ez a sportág kívánja a legnagyobb 
fizikai felkészültséget,de a versenyprogramban tartását sok szempont is 
indokolja. 
A Balatonfüredre tervezett un. „Hétpróba” kísérletünk nem volt 
eredményes. A hotel kedvezményeinek eléréséhez szükséges létszám nem 
jött össze. Ha a jövőben tervezni kívánjuk a megrendezését, akkor a 
sportszakmai követelményekből lényeges engedményeket kell tennünk. 
A Sport és Szabadidő Bizottság a munkatervében tervezett üléseit 
megtartotta, a tervezett napirendi pontokat megtárgyalta. Az üléseken a 
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megjelenés aránya elfogadható volt. Összességében elmondható, hogy a 
bizottság eleget tett vállalt feladatának. Több területen is sikerült tovább 
fejlődni a sportrendezvények megrendezésében. 
A különböző területi játékos sportos vetélkedéseket tovább kell támogatni, 
népszerűsíteni. Változatlan feladat viszont a megfelelő szakmai háttér 
megtalálása, illetve annak biztosítása. A Testnevelési Egyetem Senior 
Életmódváltó programjához a kapcsolódást erősíteni kell, illetve keresni kell 
annak a lehetőségét, hogy a nem budapesti nyugdíjasok több rendezvényen 
részt tudjanak venni. Az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket tovább kell 
folytatni. Remélhetőleg a TE munkatársai hamarosan megtalálják a 
megoldást a közelmúltban bekövetkezett tűzeset miatti szüneteltetés 
folytatására. 
 
Budapest, 2015. ………. 
 
   Czingler Sándor 
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Előttünk álló programok . 
Harmadik Kor Egyeteme 2015/2016 őszi szemeszter 

 
Előadások 
 
2015. október 21.     14-15.30 
Prof. Bányai Éva, ELTE PPK előadás témája: Lelki erőforrások és egészség 
 
2015. november 4.     14.-15:30 
Prof. Katz Sándor, ELTE TTK előadás témája: A tömeg eredete a látható 
világegyetemben 
 
2015. november 11.    14-15:30 
Dr. Perlusz Andrea, ELTE BGGYK előadás témája: 
 
2015. november 25.    14-15:30 
Prof. Bárdosi Vilmos, ELTE BTK előadás témája: A francia nyelv tündöklése és 
bukása: “kultúrtörténeti áttekintés” 
 
2015. december 2.      14-15:30 
Bakó Boglárka, ELTE TÁTK előadás témája: A cigányok világa-egy Pest 
megyei szegkovács cigányközösség munkalehetőségei 
 
2015. december 9.      14-15.30 
Prof. Czachesz Erzsébet, ELTE PPK előadás témája: Méltányosság az 
oktatásban 
 
2015. december 16.    14-15.30 
Einspach -Tisza Kata, ELTE PPK előadás témája: még  szervezés alatt 
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HKE szemináriumok 2015 
Nők a történelemben    + 5 fő jelentkezhet 
Média és sajtótörténet  + 8 fő jelentkezhet 
 
„ Nők a történelemben”  
A kurzus oktatója: Busai Brigitta 
Helyszíne: VII. kerület, Kazinczy u. 23-27. /ELTE/ Pénteki napokon 
Időpontok: 
2015. október 16. 12.30-14.00    313. terem 
 
2015. október 30. 12.30-14.00    213. terem 
 
2015. november 13. 12.30-14.00    313.terem 
 
2015. november 20. 10.30-12.00    314.terem 
 
2015. november 27. 12.30-14.00    213.terem 
 
2015. december 11. 12.30-14.00    213.terem 
 
„Média és sajtótörténet” 2015. 
A kurzus oktatója: Takács László 
Helyszíne: VII. kerület, Kazinczy u. 23-27. /ELTE/ Pénteki napokon 
Időpontok: 
2015. október 16. 14.15-15.45    313.terem 
 
2015. október 30. 10.45-12.15    213. terem 
 
2015. november 13. 12.30-14.00    213.terem 
 
2015. november 20. 9.00-10.30    425.terem 
 
2015. november 27. 10.45-12.15    213.terem 
 
2015. december 11. 10.45-12.15    213. terem 
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Látogatás a BKV Földalatti Vasúti Múzeumba 

 
Forgatókönyv 
2015. november 18-án a Dankó utcai óvodásokat a BKV Földalatti Vasúti 
Múzeumába visszük. 
Találkozás: 8.45 kor a VIII. kerület, Dankó utca 11-ben, az óvodában. 
 
Kísérők: 
Az Életet az éveknek budapesti szervezetétől: 3 fő 
dr. Talyigás Katalin 
Medveczki Aranka 
Fischer Rozi 
A Mozgáskorlátozottak Klubjából: 2 fő 
Horváthné Margó + 1 fő 
A Harmat Nyugdíjas Klubtól: 6 fő 
Borsné Ildikó +5 fő 
Az óvoda részéről: 
Bogyó Marika+ 1 fő dadus 
 
Mindegyik felnőtt feladata:2-2 óvodás kísérése.  
Indulás előtt Bogyó Marika óvónő előkészíti a csoportot a kirándulásra és 
beosztjuk a gyerekeket és a kísérőket. Indulás 9 órakor. 
 
Az óvodából a 9-es autóbusszal megyünk a Deák téri megállóig. Itt az 
aluljárón keresztül bemegyünk a BKV Földalatti Múzeumába. A múzeumban 
az óvodások és a 70 év feletti kísérők díjmentesen mehetnek be. A 
többieknek: felnőtt 350 Ft/fő, 70 év alatt nyugdíjas belépőjegy ára: 280 Ft/fő 
Mesés, játékos tárlatvezetés: ideje 20-30 perc 
 
A gyerekek reggeli után indulnak a múzeumlátogatásra és délben ebédre 
mennek vissza az óvodába. 
Kérjük, hogy minden kísérő egy kis innivalót és esetleg rágcsálnivalót 
hozzon a gyerekeknek, melyet csak a múzeumlátogatás után adjuk oda 
nekik. 
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Jó idő esetén a múzeumlátogatás után kimegyünk a gyerekekkel az Erzsébet 
térre, rossz időben pedig az aluljáróban, a múzeum előtt tartunk egy kis ivó-
szünetet, ezután a 9-es busszal 11-12 óra körül indulunk vissza az óvodába 
 
Köszönjük mindenkinek előre is a segítőkész közreműködését! 

Fischer Rozi és Medveczki Aranka 
 
 

 

 

Ki mit tud? felhívás 

A Nyugdíjasok „Életet az éveknek” Területi Egyesülete KI MIT TUD versenyt 
rendez 2016. március 4-én, pénteken, a XIII. kerületi Prevenciós Központban 
(Bp. 13. kerület, Tüzér utca 56-58.). 
 
„Az öregedő embernek nem a hiányai, hanem a többlete fáj legjobban, 
mindaz, ami életében felhalmozódott benne, de nem tudja senkinek 
odaadni” – Jókai Anna szavaival így foglalható össze legszebben a vetélkedő 
üzenete. Ezeknek az értékeknek a bemutatására ad alkalmat ez a verseny, 
amelyre budapesti nyugdíjas klubok, gondozási központok, egyesületek 
tagjai vehetnek részt. 

 
Kategóriák: 
1./ Szóló ének (népdal, nóta, operett, dal, sanzon, örökzöld, stb.) 
2./ Vers, próza 
3./ Népdalkörök, énekkarok 
4./ Hangszeres zene (szóló, együttesek) 
5./ Tánc (néptánc, társastánc) 
6./ Színpadi jelenet, kabaré 
7./ Egyéb (artista, bűvész, paródia, stb.) 
 
Műsoridő: egyéni szereplőknél: 5 perc 
  Csoportoknál: 7 perc 
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Nevezési határidő: 2016. január 31-ig a nevezési lap kitöltésével, melyet, a 
bp.eletetazeveknekmail.com e-mail címre, vagy postán a 1134 Budapest, 
Tüzér utca 56-58 címre kell elküldeni. 
 
Kérjük, hogy a jelentkezést minél előbb tegyétek meg, ne várjátok meg a 
jelentkezési határidő végét, hogy a feldolgozás folyamatos lehessen. 
 
Nevezési díj: szólistáknak: 500,- Ft 
  csoportoknak: 1.000,- Ft,  
mely összeget a 1171300520617907 OTP számlaszámra kérjük átutalni. 
 
Díjazás:  oklevél 
 
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy egy klub (együttes) maximum két 
csoportos műsorszámmal és két szólista (egyéni) műsorszámmal 
szerepelhet, nevezhet a rendezvényre. 
 
Eredményes versenyzést kívánunk valamennyi versenyzőnek! 
 
2015. november 2. 
       dr. Talyigás Katalin 
        elnök 
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Kérjük, olvashatóan töltse ki! 
Beküldési határidő: 2016. január 31. 
 

NEVEZÉSI LAP 
     
A Nyugdíjasok „Életet az éveknek” Területi Egyesülete KI MIT TUD 
versenyére. 

2016. március 4. 
Csoportok részére 

 
Művészeti csoport neve:…….………………………………………………… 
 
Csoport vezetőjének  
lakcíme, irányítószáma:………………………………………………………… 
 
Telefonszáma:………………………………………………………………….. 
 
E-mail címe:……………………………………………………………………… 
 
Klubjának neve  
és címe:………………………………………………………………………….. 
 
Kategória megnevezése:……………………………………………………… 
 
Műsorszám címe,  
szerzője:…………………………………………………………………………. 
 
Fellépők száma:………………………………………………………………… 
 
Szükséges technika:…………………………………………………………… 
 
 
Budapest, ………………………………… 

………………………………… 
aláírás 
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Kérjük, olvashatóan töltse ki! 
Beküldési határidő: 2016. január 31. 
 

NEVEZÉSI LAP 
     
A Nyugdíjasok „Életet az éveknek” Területi Egyesülete KI MIT TUD 
versenyére. 
    2016. március 4. 
    Szólisták részére 
 
Előadó neve: ………………………………………………………………… 
 
Lakcíme, 
irányítószáma:…………………………………………………………………... 
 
Telefonszáma:…………………………………………………………………… 
 
E–mailcíme:……………………………………………………………………… 
 
Klubjának neve  
és címe:………………………………………………………………………….. 
 
Kategória megnevezése:……………………………………………………….. 
 
Műsorszám címe,  
szerzője:…………………………………………………………………………. 
 
Szükséges technika:…………………………………………………………….. 
 
 
Budapest,…………………………… 

………………………………………… 
aláírás 
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Színházajánló 

Az „Életet az éveknek” Budapesti Szervezete 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. 
 
 
A FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZ kedvezményes ajánlata a legújabb műsorukra: 
BALANCE Egyensúlyban önmagunkkal és a világgal címmel. 
Előadásukban oroszlánok, macskaszám, halálkerék, magas drótszám, 
kosárlabda csapat, zsonglőrök, valamint bohóc biztosítja a felhőtlen 
szórakozást, nemzetközi és magyar előadók közreműködésével. 
Szombat estéken van 1000 Ft a III. kategóriában és 40% az egyébben. 
Dátumok: november 7, 14 Sztárvendégük Hobo, vele kezdődik a műsor. 

Jegyárak 40% 

40% Felnőtt Nyugdíjas Gyerek 

Prémium 2 700 Ft 1 980 Ft 1 860 Ft 

I. kategória 2 340 Ft 1 740 Ft 1 620 Ft 

II. kategória 1 860 Ft 1 620 Ft 1 500 Ft 

III.kategória 1 000 Ft 1 000 Ft 1 000 Ft 

 
november 4. és 5. 15 órás előadásra  1000 Ft a III. kat. és 50% az egyéb. 

Jegyárak 50% 

  Felnőtt Nyugdíjas Gyerek 

Prémium   2250 Ft   1650 Ft 1550 Ft 

I.kategória 1950 Ft 1450 Ft 1350 Ft 

II.kategória 1550 Ft 1350 Ft   1250 Ft 

III.kategória 1 000 Ft 1 000 Ft 1 000 Ft 

mailto:bp.eletetazeveknek@gmail.com
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Mindenkinek ajánlom még az Belvárosi Színház kedvezményes ajánlatait, 
melyben több délutáni ajánlat is szerepel: (Szeretném felhívni mindenkinek 
a figyelmét arra, ha megrendeli a jegyeket, mindenképpen ki kell fizetnie 
akkor is, ha nem tud elmenni az előadásra!) 
 
Dátum Nap Belvárosi Színház Kedvezményes ár 

nov. 3. kedd Belvárosi - Mindent Éváról 19h   

nov. 4. szerda     

nov. 5. csütörtök Belvárosi - Aranytó 19h   

nov. 6. péntek Belváros- A folyón túl Itália 19 h   

nov. 7. szombat Belvárosi - Hair 15h 2 900 Ft 

nov. 8. vasárnap Belvárosi - Nagy négyes 17h   

nov. 9. hétfő     

nov. 10. kedd Belvárosi Hitted volna?  19 h 1 900 Ft 

nov. 11. szerda Belvárosi - Mindent Éváról 19h   

nov. 12. csütörtök     

nov. 13. péntek Belvárosi - Száll a kakukk fészkére 19h -   

nov. 14. szombat Belvárosi - Római vakáció 15h 1 900 Ft 

nov. 15. vasárnap Belvárosi - Mindent Éváról  19h 1 900 Ft 

nov. 16. hétfő Belvárosi - Hair 19h 2 900 Ft 

nov. 17. kedd     

nov. 18. szerda Belvárosi - Száll a kakukk fészkére 19h -   

nov. 19. csütörtök Belvárosi - Száll a kakukk fészkére 19h -   

nov. 20. péntek Belvárosi - Aranytó 19h   
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nov. 21. szombat Belvárosi . Bagoly és cica 15 h 1 900 Ft 

nov. 22. vasárnap Belvárosi - Gyógyír éjszaki szélre 17h 1 500 Ft 

nov. 23. hétfő Belvárosi - Aranytó 19h 1 900 Ft 

nov. 24. kedd     

nov. 25. szerda     

nov. 26. csütörtök Belvárosi - Hair 19h 2 900 Ft 

nov. 27. péntek Belvárosi - Száll a kakukk fészkére 19h -   

nov. 28. szombat     

nov. 29. vasárnap Belvárosi - Amadeus 15h 1 900 Ft 

nov. 30. hétfő Belvárosi - Mindent Éváról 19h 1 900 Ft 

dec. 4. péntek Belvárosi - Happy Ending 16 h 1 900 Ft 

 

 
Ajánlanám a Vidám Színpad 2015. novemberi műsorát, ahol ígéretet 
kaptunk, hogy minden hónapban lesz egy délutáni előadás, melyet főleg a 
nyugdíjasoknak ajánlanak: 
2015. november 29.-én vasárnap 15.00 órakor a SZERELMES NAGYKÖVET 
című vígjátékot lehet megnézni kedvezményesen 1.500.-Ft-os áron. 
Egészen furcsa „családi nyaralás” veszi kezdetét egy hétvégén, amikor 
kiderül, hogy az anya, az apa és még az eladósorban lévő lányuk is a családi 
rezidenciában szeretné tölteni a hétvégét – csak mindenki mással és 
mindenki titokban, amit igyekszik is megtartani…. 
Jegyigényléseket 2015. november 13. péntek 16.00 óráig várom. 
Folytatódik Réz András filmklubja! Szeretettel ajánlom a Szabó Ervin 
Könyvtár szervezésében Újpesten a 1042. Budapest, Király u. 5. sz ám alatti 
Király utcai könyvtárban lévő „Filmes” beszélgetések Réz Andrással 
gasztronómiáról, emberi kapcsolatokról, erkölcsről és sok minden másról.  
A belépés ingyenes. Helyszín: 1042. Budapest (Újpest), Király u. 5. 
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A tavalyi nagy sikerű találkozó után ismét vendégünk lesz Réz András író, 
filmesztéta. Három újabb beszélgetésre hívjuk érdeklődő olvasóinkat az 
alábbi időpontokban és témákban: 
 2015. november 6. péntek 17.00 óra: Azért eszünk, hogy éljünk – azért 

élünk, hogy együnk 
 2015. december 4. péntek 17.00 óra: Leszünk e még, vagyunk-e még 

emberek? 
 2016. január 8. péntek 17.00 óra: Képes vagy dönteni? 
 
 
Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ novemberi kedvezményes 
programjai: 
 2015. november 8. vasárnap 11 óra, KEZDŐDHET A MULATSÁG! HALÁSZ 

JUDIT koncert 
Halász Judit színészi pályafutásával párhuzamosan új műfajt teremtett 
előadóművészként. Magyar költők verseit közel harminc éve énekli a 
magyar könnyűzene legjobbjainak megzenésítésében – méghozzá 
gyermekeknek. Generációk nevelkedtek fel lemezeinek hallgatása 
közben. 
Legfontosabb küldetésének tartja fenntartani a családok, a gyerekek 
magyar költészet iránti érdeklődését és dalok formájában észrevétlenül 
szórakoztatva felhívni a figyelmüket az élet sok, fontos törvényére, 
amihez alkalmazkodnunk kell, ha a humanizmus etikája szerint akarunk 
élni. 
A gyerekek - Magyarországon elsőként – a Mosoly-Rend lovagjának 
választották. A Vígszínház tagja, - a magyarországi UNICEF elnökségi 
tagja. A magyar állam Jászai Mari – és Érdemes Művész –díjjal, a Magyar 
Köztársasági Tisztikeresztjével, valamint Kossuth díjjal jutalmazta eddigi 
munkáját. 
A „KEZDŐDHET A MULATSÁG” című új CD-n - mely 2015-ben az év 
gyermekalbuma lett és FONOGRAM Magyar Zenei Díjat kapott - a család 
ünnepeiről énekel Halász Judit. 
Anyák napjáról, esküvőről, a nagymama neve napjáról, az első iskolába 
menet izgalmáról, karácsonyról, közös utazásról, a majmok kórusáról, 
de még otthoni kedvenc állataink születésnapjáról is. Meg arról is, hogy 
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milyen három testvér között a középsőnek lenni – és egy gyönyörű régi 
dal... 
Ezek közül hallhatóak az új dalok a koncerten: kezdődhet a mulatság! 
Helyszín: Színházterem 
Belépő: 2 500 / 2800 Ft 
Igényjogosultaknak: 2 200 Ft 
Jegyigényeket 2015. november 4. szerda 16.00 óráig várom. 

 
 2015. november 8. vasárnap 17 óra, ZENÉS TÁNCEST A STEFÁNIÁN 

Közreműködik a Bulletproof Band 
Country, oldies, rock és saját dalok sajátos egyedi hangszerelésben, 
meglepő zenei fordulatokkal. 
Helyszín: Pódium bár 
Belépő: 1 200 Ft 
Jegyigényeket 2015. november 4. szerda 16.00 óráig várom. 

 
 2015. november 12. csütörtök 17 óra, MINDENKI HADTUDOMÁNYA 

SZABADEGYETEM 
Az EBESZ kézi- és könnyűfegyver-koncepciója 
Előadó: Szatmári László alezredes 
A Magyar Hadtudományi Társasággal közös szervezésben 
Helyszín: Gobelin terem 
A belépés díjtalan! Regisztrációhoz kötött! 
Jegyigényeket 2015. november 6.péntek 16.00 óráig várom. 

 
 2015. november 13. péntek 18 óra, ZENÉS VACSORAEST A NAUTILUSSAL 

azok számára, akik szeretik a 60-as, 70-es évek tánczenéjét, és 
emlékeznek a hajdani egyetemi klubok sztárzenekarára, a Nautilus 
Bandre. Az 1970-es évek elején a formáció a népszerű énekesnő, 
Bontovics Kati kísérőzenekara volt. 
Belépéshez asztalfoglalás szükséges a 06 (1) 433-9012 telefonszámon, 
amelyet 19 óráig tartunk fenn! 
Vacsora 18 órától, zene 19 órától. 
Helyszín: Regiment étterem 
Belépő: 1 500 Ft 
Jegyigényeket 2015. november 6. péntek 16.00 óráig várom. 
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 2015. november 15. vasárnap 17 óra, ZENÉS TÁNCEST A STEFÁNIÁN 
Közreműködik a Sétahajó Bulizenekar 
Műsorukban a saját dalaikon kívül hazai és világslágerek szólalnak meg. 
Repertoárjukban rock and roll számoktól az örökzöld slágereken 
keresztül a mulatós zenéig minden megtalálható. 
Helyszín: Pódium bár 
Belépő: 1 200 Ft 
Jegyigényeket 2015. november 6. péntek 16.00 óráig várom. 
 

 2015. november 17. kedd 17.30, STEFÁNIA IRODALMI KÖR 
Történetek Mikszáth Kálmán tollából 
Bepillantás Mikszáth munkásságába és Jókai életébe 
Szeretettel meghívjuk a Stefánia irodalmi kör program sorozat 
harmadik összejövetelére, amellyel az egykori Park- Club neves író 
tagja, Mikszáth Kálmán munkássága előtt szeretnénk tiszteletünket 
tenni. Az eseményen Mikszáth Kálmán Jókai Mór élete és kora című 
kötetéből és egyéb műveiből olvasunk fel szemelvényeket és 
lehetőséget kínálunk arra, hogy a vendégek is bekapcsolódjanak a 
felolvasásba és a felolvasott részeken való közös elmélkedésbe, 
beszélgetésbe. A rendezvényen röviden ismertetjük az író életét és 
munkásságát fényképek és korabeli zene kíséretében. 
Helyszín: Honvéd Kulturális Központ- Intarzia terem 
A belépés díjtalan! Előzetes regisztráció szükséges! 
Jegyigényeket 2015. november 10. kedd 16.00 óráig várom. 

 
 2015. november 18. szerda 17 óra, a  Honvéd Kulturális Egyesület 

Képzőművészeti Tagozata csoportos képzőművészeti kiállításának 
megnyitója. 
A magyar kultúra és honvédelem már történelmi hagyományainkat 
tekintve is ezer szállal kapcsolódik egymáshoz és ez napjainkban sincs 
másképp. A Honvéd Kulturális Egyesület 1992-ben azzal a céllal jött 
létre, hogy a honvédelmi kulturális értékeket megőrizze, ápolja, és a 
civil társadalom felé önszerveződő módon terjessze. Az Egyesület 
képzőművészeti tagozatának feladata a katona-képzőművészek alkotói 
feltételeinek, és műveik megmutatkozási lehetőségeinek segítése, 
honvédelmi témájú alkotások létrehozásának támogatása. 
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Megnyitja: Sipos Gábor, a Honvéd Kulturális Egyesület elnöke 
Helyszín: Stefánia Galéria 
A belépés díjtalan! 
Megtekinthető: 2015. december 3-ig, naponta 13-18 óráig. 

 
 2015. november 22. vasárnap 17 óra, ZENÉS TÁNCEST A STEFÁNIÁN, 

közreműködik a TomCatBand. 
Hangulatos tánczene, ahol a zenekar Abbaműsora igényes 
szórakoztatást és kikapcsolódást nyújt a közönségnek. 
Helyszín: Pódium bár 
Belépő: 1 200 Ft 
Jegyigényeket 2015. november 13. péntek 16.00 óráig várom. 

 
 2015. november 24. kedd 10.30, GONDTALAN ÓRÁK- Ujjé a ligetben... – 

vígjáték a Görbe tükör előadásában. 
Szereplők: Kassai Katalin, Lipcsei Colini Borbála, Pintér Gábor és Kovács 
Róbert. 
"Mért hisszük azt, hogy feleségünk nem szeret, vagy mást szeret??! Ha 
végzetes lépésre szánjuk el magunkat, előfordulhat, hogy arra sétál egy 
kedélyes idegen, akinek bezzeg minden rendben a házasságával!! 
És akkor ott vannak még a feleségek, akik pedig az igazat tudják! 
Vigyázat! Az éjszaka most nem ápol és eltakar, hanem világosságot 
gyújt a szereplőkben, akik még azt sem bánják, hogy ezen a néző jókat 
derül...." 
Helyszín: Színházterem 
Belépő: 700 Ft 
Jegyigényeket 2015. november 13. péntek 16.00 óráig várom. 

 
 2015. november 25. szerda 17.15, NŐI-S-KLUB 

Vendégünk:Hevesi Tamás magyar énekes, labdarugóedző 
November hónapban nemcsak a nőket, hanem a férfiakat is érintő 
témákat helyezünk előtérbe. Vendégünk lesz Hevesi Tamás magyar 
énekes, labdarugóedző. Vele beszélgetünk a Diabétesz Világnap 
kapcsán a cukorbetegség felismeréséről, arról, hogy hogyan lehet 
cukorbetegként is teljes életet élni, sportolni, beszámol 
tapasztalatairól, elért eredményeiről, sikereiről. Az énekesi karrierjéről 
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épp úgy szó lesz, mint a labdarúgás jelenlegi helyzetéről, a női fociról és 
a mozgás szeretetéről. 
Helyszín: Intarzia terem 
Belépő: 500,- Ft 
Jegyigényeket 2015. november 13. péntek 16.00 óráig várom. 

 
 2015. november 29. vasárnap 17 óra, ZENÉS TÁNCEST A STEFÁNIÁN 

Közreműködik a Luxemburg Rádió Zenekar 
A rock and roll a mai napig elvitathatatlanul minden zenei stílus alapja. E 
műfaj szeretete és tisztelete inspirálja a zenekart is, amely évek óta 
kikapcsolódást nyújt közönségének és tiszteleg a nagy szerzők, nagy 
elődök életművének. 
Helyszín: Pódium bár 
Belépő: 1 200 Ft 
Jegyigényeket 2015. november 13. péntek 16.00 óráig várom. 

 
 2015. november 30. hétfő 17.30 óra, STEFÁNIA SZALON 

Vendégünk: Kovács István színművész 
„Többet kaptam a színész mesterségtől, 
mint amiről valaha is álmodni mertem! 
Ma is azt érzem, mennyi ajándék...” /Kovács István/ 
Ezúttal egy olyan színművész lesz a vendégünk, akit színpadi sikerei 
mellett televíziós szereplései is etalonná tettek. Oberon, Ványa bácsi, 
Kárpáthy Zoltán, Desiré, az Egri Csillagok Bornemissza Gergelye, a híres 
Kárpáthy Zoltán, az Abigélből ismert Kuncz Feri. Egy valami közös 
bennük. Mindegyik szerepet Kovács István játszotta. Generációk nőttek 
fel az általa megformált karakterek történetein, nők ezrei rajongták 
körül. A mai napig színpadon van. 
Kovács István színművésszel beszélgetünk tapasztalatairól, 
élményeiről, sikereiről és további céljairól. 
Helyszín: Stefánia Palota 
A belépés díjtalan! Regisztrációhoz kötött! 
Jegyigényeket 2015. november 13. péntek 16.00 óráig várom. 
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Figyelmükbe ajánlom a Pesti Magyar Szíház kedvezményes ajánlatát 2015. 
december 02. szerda 15.00 órai kezdettel ÁLARCOSBÁL című darab – a Pesti 
Magyar Színiakadémia vizsgaelőadását. 
Helyszín: Pesti Magyar Színház – 1077.Budapest, Hevesi Sándor tér 4. 
Belépőjegyek ára: 500.-Ft/db 
Jegyigényeket 2015. november 13. péntek 16.00 óráig várom. 
 
 
Ajánlom a József Attila Színházban 2015. december 11.-én 11.00 órai kezdettel 
Balázs Fecó – Selmeci Bea – Verebes István ANGYALFÖLDI BALLADA című 
(zenés ballada) nyilvános főpróbáját. 
Meddig kereshetünk kifogásokat, hibáztathatjuk a társadalmi és szociális 
körülményeket, ahelyett, hogy felelősséget vállalnánk tetteinkért? Erre a 
kérdésre keresi a választ az előadás. A parasztfiúból gyári munkássá váló 
Bognár Vince igazi antik tragédiahős. Hübrisze annyiban tér el az antik 
hagyományoktól, hogy ott a hősök saját felsőbbrendűségük tudatában 
követik el a drámai vétséget, istenként ítélkezve, míg Bognár Vince éppen 
komplexusai 
miatt kerül hasonló helyzetbe. Bognár Vince hiába költözik Pestre egy jobb 
élet reményében, éhbérért robotol egy gyárban. Jóképű fiú, félénksége és 
elveszettsége miatt a nők messzire kerülik. Aztán megismerkedik Gabival. A 
nő először visszautasítja, de rövidesen kiderül, hogy csak azért, mert elvált 
asszony gyerekkel, és a korabeli erkölcsök szerint az ilyen nem feleségnek 
való. A balladisztikus darab nemcsak egy tragikus  szerelem állomásait 
követi nyomon, hanem a 60-as évek meghatározó sajátosságait és 
körülményeit is. Balázs Fecó dalai egyszerre érzékeltetik a balladisztikus 
hangvételt, és a reményt egy jobb életre. 
Jegyek: 1.500.-Ft/db áron kaphatók. 
15 db jegyet kaptam a földszint 14. és 15. sorba, valamint 
15 db jegyet az erkély 3. és 4. sorába. 
Jegyigényeket jelentkezési sorrendben tudom elfogadni, amíg a készlet tart.  
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” Budapesti Szervezete Budapest, 
XIII., Tüzér u. 56-58. szám alatt lévő irodájába várom.  

Üdvözlettel: Simon Gyuláné Éva 
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