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klubvezetői értekezlet 
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Köszönetünk 

XIX. ker.  

Polgármesterének 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Látogatást tettünk a XIX. kerületi Polgármesteri Hivatalban, ahol a Polgármester és munkatársai, 

valamint az önkormányzat által fenntartott idősek klubjainak dolgozói és tagjai voltak a 

vendéglátóink. Megismerhettük a kerület szociális intézményeinek kiváló munkáját, amelyhez csak 

gratulálni lehet. 

 

Tisztelt Gajda Péter Úr! 

Tisztelt Polgármester! 

Hálásan köszönjük Önnek és kedves munkatársainak, hogy lehetőséget biztosítottak számunkra, 

hogy a 2013. március 19-i klubvezetői értekezletet Önök kerületében rendezhettük meg. 

Külön köszönjük azt a gondoskodást, törődést, amelyet irányunkban tanúsítottak. Személyes 

jelenlétükkel tisztelték meg rendezvényünket. 

Úgy érezzük, hogy nagyon tiszteletre méltó az a gondoskodás, törődés, amit Önök az idősekért 

tesznek már évek óta, amely véleményünk szerint követendő példát kell, hogy állítson más 

kerületek számára is. 

További sikeres, eredményes, jó munkát kívánunk Önöknek és kedves munkatársaiknak! 

Üdvözlettel: 

dr. Talyigás Katalin 

elnök 

"Életet az Éveknek" 

Budapesti Szervezet 

 

Köszönet  

Balázs Piroskának,  

a kerület   

a szociális ügyeket  

irányítójának 

A Segítőkéz Gondozási Központban elhangzott előadásért. 

Drága Piroska! 

Hálásan köszönjük neked és kedves munkatársaidnak, hogy segítségünkre voltál abban, hogy egy 

nagyon sikeres klubvezetői értekezleten vehettünk rész, 2013. március 19-én. 

Külön köszönjük azt a szerető gondoskodást, amelyet irányunkban tanúsítottatok. 

Azt gondoljuk, követendő példát állítottatok a kerületetekben folyó nagyszerű, lelkiismeretes 

munkátokkal. 

Még egyszer nagyon köszönjük nektek a munkátokat. Jó érzés úgy szervezni egy rendezvényt, 

ahol egy ilyen nagyszerű gárdára, és munkájára, biztosan számíthatunk! 

További eredményes, sikeres jó munkát kívánunk Nektek! 

Szeretettel: 

Talyigás Kati 

 

Emlékeztető 2013. 04.02. elnökségi ülésről   

Helyszín: XIII. Tüzér utca 56-58. 

DÁMA klub vezetőjét dr. Kiss Györgyit bemutatja Talyigás Kati  
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Nők a változásért! Kerekasztal 

 

Betegjogi képviseletről  

tanfolyam 

Csehák Judit felvetésére, készítünk tematikát önkéntesek részére a betegjogi képviseletről szóló 

tanfolyamhoz. 

Egy tanfolyam képzési ideje: 20 óra. Borbély Zsuzsa a programfelelős 

 

Fontos események  

2013. 04.09. 

Kecskemét,  

Polgármesteri Hivatal 

NYOK Szociális Munkacsoportja Kecskemétre ment a Polgármesteri Hivatalba. 

A budapesti elnökség részéről Talyigás Katalin, Medveczki Aranka, Borbély Zsuzsanna, és 

Csohány Gábor vett részt. 

 

04.11. 

„A minden ötödik” 

Átrium Színházban (volt Május 1. mozi.) „A minden ötödik” című előadás megy, melyet Bozsik Ivett 

rendezett, a nők elleni erőszakról szól. 

Kedvezményes jegy ár: 1.900 Ft 

Jelentkezés Orsós Évánál e-mailben. 

 

04.12. 

Korda Filmstúdió. 

Látogat.ás Etyeken a Korda Filmstúdióban. 

Találkozás 10 órakor a Blaha Lujza téren. 

Költség: 3400 Ft  70 éven felülieknek csak: 1500 Ft. 

 

04.17. 

Egészségnap 

Bp. V. ker. Kossuth Lajos utca 1. (Ferenciek terénél) 10-18 óra között. 

A program az 5. oldalon. Egészségnap a Holistic Med Egészség és Életmód Központban 

 

04.18-tól 21-ig. 

Művészeti Fesztivál 

Művészeti Fesztivál Balatonfüreden.  

A budapesti elnökséget, Csohány Gábor és klubtagjai képviselik. 

 

04.25. 

Ráday kastély, Pécel. 

Honismereti séta keretében Pécelen, a Ráday kastély megtekintése. 

Találkozás 13 órakor, a XVII. kerületben, Rákoskeresztúron a Városközpontban, a Fő téren az 

Internet kávézó előtt. 

 

Május 24-től 27. 

Nagyatádi  

kirándulás 

4 nap, 3 éjszaka Nagyatádon, melyre minden elnökségi tagot és klubvezetőt szeretettel várunk. 

Találkozás a Népligeti autóbusz végállomáson,  2013.május 24-én 6.20-órakor, indulás 6.40.órakor, 

külön busszal. 

Költségek: szállás és félpanziós ellátás, 21.900 Ft, + idegenforgalmi adó: 1.200 Ft+, 

autóbuszköltség oda-vissza: 1.510,-Ft+ 100 Ft a söfőrnek. 

Összköltség: 24.710 Ft. Továbbá: 

Fakultatív hajókirándulás a Dráván és Barcs megtekintése: 2.600 Ft. 

 

Régi magyar filmek Hétfőnként a VII. kerület Bethlen tér 3. szám alatt lévő moziban 15 órától régi magyar filmeket 

vetítenek. Belépés: ingyenes, de előzetesen kérjük értesíteni Mészáros Margitkát,  

e-mailben: m.margit2@gmail.com, vagy az alábbi telefonszámon: 06-20- 932-2177 

Továbbá: április 25-én, 15 órakor a Bethlen téri Színházban a Blaha Lujza című előadásra kerül 

sor, melynek címszereplője Csomor Csilla (A Barátok közt című TV sorozatban Zsuzsát játszotta). 

Jegy ára: 1.200 FT 
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Belvárosi Színház Továbbra is várja a Belvárosi Színház jegyigényléseit Szabados Tünde produkciós 

asszisztens az orlai@orlaiprodukcio.hu e-mail elérhetőségen. 

 

 Látogatás a  

XVIII. kerületi Klubban 

A XVIII. kerületi Rózsa Nyugdíjas Klub meghívására, április 8-án az elnökség három tagja 

látogatást tett. A programon szerepelt a klubvezető beszámolója, valamint megemlékezés a 

Költészet Napjáról. A klubtagok szavalataikkal tették emlékezetessé ezt a nagyon kellemes, szép, 

az ünnephez méltó rendezvényt. Köszönjük, hogy részt vehettünk!  
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Bp. XV. ker. Egészségmegőrző Egyesület Dómoszlóban 

 Esős napra virradtak a kirándulni vágyók a XV. kerület 
Egészségmegőrző klubjából. Korán keltek, hisz 5. 40 kor 
már indult is velük a busz Dómoszlóra. A község a Mátra 
déli oldalának egyik mély völgyében fekszik. A települést a 
Závoza-patak szeli ketté. A falu határában található az 
ország egyik legtisztább vizű, háborítatlan környezetű 
mesterséges horgásztava, melyet a hegyekben eredő 
Tarjanka-patak vize táplál. A terület a Mátrai Tájvédelmi 
Körzet része. Ide nagyon szeretnek a Budapestről érkezők 
kirándulni.  
Magdinak sikerült olyan utódot találni, aki úgy, mint Ő 
szívén viseli a nyugdíjasok sorsát. Éva személyében aktív, 
vezetőre találtak, aki igyekszik a szürke, esőse hétköznapot 
szinte ünneppé varázsolni. 
 

Így nem is csoda, hogy ott már terített asztal és finomabbnál finomabb 
falatok várták az érkező vendégeket reggelire. Resztelt máj, abált 

szalonna, töpörtyű, savanyúság, fehér kenyér, pálinka és vörös és 
fehérbor különböző változata volt a menü.  

A folyamatosan hulló eső azonban megváltoztatta a tervezett 
programot, a társaság egy része elővette az ördög bibliáját, és 

kártyajátékba kezdett, míg a többiek beszélgetéssel töltötték az időt. 11 
óra felé egy helyi gazda a méhészetről tartott bemutató előadást, Majd 
a különféle mézek hasznos tulajdonságairól számolt be. Sokan vettek 

is a kínálatból. Majd egy házi készítésű szappanokkal ismerkedhettünk 
meg, és vásárlásra is volt lehetőség. 3 fogásos ebéd is fantasztikus 

volt. Húsleves, sült hús, hurka, sültkolbász, párolt káposzta, krumpli és 
savanyúság valamint az italok sokaságát kínálták az ízletes falatok 

mellé. Közben megérkezett a harmonikájával a zenész is, aki vidám 
énekével szórakozatta a jelenlevőket. 

Mivel boros gazdánál vendégeskedtünk így a borból is eladásra került. 
Ami különösen jól jött a közelegő húsvéti ünnepekre. 

Szinte észre sem vettük az egésznap tartó esőt valamint, hogy elszállt 
az idő, és készülődni kellett hazafelé. Köszönjük ezt a szép együttöltött 

napot Évikének és a házigazdának. 
 
 

 

 

Húsvéti Locsolás az Eleven élet Idősek 
klubjában Budapesten Zuglóban  
A Kerékgyártó utcában régi kedves szokás a locsolkodás, 
Igaz ők vigyáztak arra, hogy nehogy valaki is lemaradjon, 
ezért igyekeztek azt még húsvét ünnepe előtt megtartani. 
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Előttünk álló programok 
 
 

Egészségnap 

Kedves Klubvezetők! 

Az "Életet az Éveknek" Budapesti Szervezete Elnöksége és Holistic Med Egészség és Életmód Központtal közösen 

"Egészségnapot" szervez. 

Időpont: 2013. április 17-én 10-18 óra között. 

Helyszín: Bp, V, kerület Kossuth Lajos utca 1. III. lépcsőház II. emelet (lift van!). 

Program 

� 10 órától-16.00 óráig a Rapidus optika jóvoltából – ingyenes szemészeti vizsgálat és tanácsadás.  

Egy vizsgálat kb. 15 perces, így bejelentkezés szükséges, hogy ne legyen felesleges sorban állás. 

Minden vizsgálaton résztvevő személy 5000 forintos vásárlási utalványt kap.  

A vásárlási utalvány felhasználható szemüvegvásárláshoz, vagy átadható családtag részére! 

� 10 órától 15 óráig - Lábápolás a fókuszban. Ingyenes lábszűrés. 

Egészséges, kényelmes lábbelik. Mire ügyeljünk idős korban járás közben? Eldeformálódások. 

Előadó: Demeter Ivett, Betét Kft. 

� 12 órától 15 óráig - Ízületi porckopásos betegségben szenved?  

Porc visszaépítése műtét nélkül, 100 %-os garanciával. 

Díjmentes tájékoztató! 

� 12 órától 15 óráig: Ingyenes hallásvizsgálat, tanácsadás. 

� 15 órától 16 óráig: Tavaszi Zenecsokor 

Előadó: Enrico zenei médium 

Belépődíj: 800 Ft 

� 16.30 órától - 17.00 óráig Hogyan csillapítsuk a fájdalmat gyógytornával, gyógymasszázsal? 

Előadó: Baksai Annamária gyógytornász 

� 17 órától 18 óráig Gyógytorna helyben 

Belépődíj: 800 Ft 

Sportfelszerelést hozzon magával, aki szeretné a gyógytornát igénybe venni. 

Napközben 30 perces masszás: ára: 1.500 Ft. 

 

A várakozás elkerülése miatt, kérjük a szemvizsgálatra és a masszásra előre bejelentkezni szíveskedjenek! 

Bejelentkezés 

csütörtöki napokon, 13.00-16.00 között, tel.: 06-1-256-8012, e-mail: maci556@t-online.hu  

 

Bízunk abban, hogy minél több klubtag talál olyan programot a fentiek közül, amelyen szívesen is részt vesz.  Kérjük, legyetek 

segítségünkre ennek sikeres megszervezésében! Ezen a helyszínen szeretnénk a későbbiekben lehetőséget biztosítani arra, 

hogy a klubtagok, klubvezetők találkozhassanak az elnökség tagjaival, valamint egy jól megközelíthető helyen rendezhessük 

meg különböző rendezvényeinket. Várjuk jelentkezéseteket, észrevételeiteket, ötleteiteket! 

 

DR. TALYIGÁS KATALIN elnök    MEDVECZKI ARANKA alelnök 

„Életet az Éveknek” Budapesti Szervezet     „Életet az Éveknek” Budapesti Szervezet 
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Civilek számára tartandó képzés tematikájára - 20 óra Borbély Zsuzsa, programfelelős 

 
 

I. A betegjogok szabályozása – 4 óra 

1./ Nemzetközi szabályozás, alkotmányos jogok 

2./ Az 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről 

3./ A betegjogi képviselet 

4./ Az adatvédelem szabályozása 

 

II. A betegek jogai és kötelezettségei – 4 óra 

1./ A betegek jogai általánosságban és az azokon belüli aljogosultságok 

2./ A speciális helyzetben lévő betegek jogai (pszichiátria, fogyatékosok, szervátültetés, klinikai kísérletek) 

3./ A betegek kötelességei 

4./ A leggyakoribb jogsérelmek 

 

III.  A betegszervezetek és a betegjogi képviselők együttműködésének lehetőségei – 4 óra 

1./ Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód 

2./ A tájékoztatás lehetőségei és módszerei 

3./ Adatvédelmi ismeretek 

 

IV.  A panaszkivizsgálás lehetőségei, intézményrendszere – 3 óra 

1./ Intézményi szintű panaszkivizsgálás – a betegjogi képviselő szerepe 

2./ Fenntartói panaszkivizsgálás 

3./ Hatósági panaszkivizsgálás 

 

V.    Esetfeldolgozás – 5 óra 

 

 

 

Színházi meghívó 
 

Szeretettel meghívjuk Lévai Katalin nagysikerű regényének, a Párnakönyvnek színházi előadására a Rózsavölgyi Szalonba  

(5. ker. Szervita tér 8) április 23.-án kedden este fél nyolc órára. A különleges hangulatú színmű egy olyan szerelem történetét 

mutatja be, melyet mindenki szeretne átélni legalább egyszer az életében. A darab érdekessége, hogy az írónő maga is szerepel 

a színpadon, a narrátor szerepében.  

 

Szereplők:  Németh Kristóf  

Földes Eszter  

Lévai Katalin    

 

Jegyek a Rózsavölgyi Szalonban válthatók, vagy interneten megrendelhetők 
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Köszönő levél  

 
 
  

 
„Az élet egyik legszebb jutalma, 

hogy miközben az ember másokon segít,  

egyben önmagán is segít.”  

Ralph Waldo Emerson 

 

Kedves Önkéntes! 

 

Ezúton szeretnénk az „Életet az Éveknek” Országos Szövetség Budapesti Szervezete Elnöksége  

nevében köszönetet mondani azon önkénteseinknek, akik a Magyar Élelmiszerbank által, Budapest  

XVII. kerületében az időskorúak és szociálisan rászoruló családok részére szervezett élelmiszer-gyűjtési 

akcióban részt vettek. 

 

Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy az összegyűjtött adományok révén lehetővé vált néhány rászoruló 

család számára, hogy szebbé, gazdagabbá tegyük karácsonyukat. Külön köszönjük azoknak a 

klubtagoknak, akik adományaikkal is támogatták, illetve szervezőmunkájukkal segítették gyűjtési 

akciónkat. 

 

Még egyszer köszönjük önkénteseink önzetlen munkáját, akik így sok-sok örömet szereztek a rászoruló 

családoknak, kisnyugdíjasoknak. 

 

Budapest, 2013. április 2. 

 

Köszönettel: 

 

 Medveczki Aranka     Dr. Talyigás Katalin 

alelnök      elnök 


