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 Megvalósult programok 
 

 „Elfeledett Szomszédok” kiállítás – Pápa 

Szeptemberben a bp-i szervezet Pápára autóbuszos kirándulást szervezett, amely keretében megnéztük az 

„Elfeledett Szomszédok” kiállítást, látogatást tettünk a helyi Idősek Otthonában, és városnézésen vettünk részt. 

A kirándulás felejthetetlen élményt nyújtott a résztvevők számára. A kiránduláson készült fotókból egy kis ízelítő. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Köllner Ferenc Emlék-díjban részesült a XIII. kerület polgármestere. A Budapesti Szervezet elnöke gratuláló 

levelét adjuk közre: 

 

Tisztelt Polgármester Úr, 

Engedje meg, hogy gratuláljunk kitüntetéséhez, a Köllner Ferenc Emlék-díjhoz, amit a XIII. kerületi 

önkormányzat érdekében végzett munkájáért kapott. 

Ezt az alkalmat most arra is szeretném felhasználni, hogy megköszönjem az Önkormányzat támogatását, 

a Szociális Osztály osztályvezetője, Karácsonyi Magdolna projektvezetését a sikeresen lezárult TÁMOP 

5.5.4 pályázat keretében. 

Szeretném  megköszönni még azt a segítséget is, amit a Angyalföldért Egyesület keretei között  az 

idősek érdekében tsz az Életet az Éveknek Budapesti Szervezete nevében  nyúlt az Önkormányzat. 

Kívánom, hogy áldozatos munkáját még nagyon sokáig végezhesse. További sikereket és jó egészséget 

kívánok.  

Üdvözlettel, 

Talyigás Katalin, elnök 
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Előttünk álló programok  
 

 
 

Vers –Mese– és Prózamondók XIII. Országos Baráti Találkozója 

Helyszín : Budapest, Láng Művelődési Központ, 1139 Budapest, Rozsnyai u. 3. 

Időpont : 2012. november 15. 

 

Nyugdíjas Expó műsorában való részvétel 

Helyszín : Budapest, Syma csarnok, 1146 Bp., Dózsa György út 1. 

Időpont : 2012. november vége. 

 

Lakossági élelmiszer adománygyűjtés 

A 2012. október 25.-i találkozón, a 2012. november 23-án- 24-én történő, lakossági élelmiszer 

adománygyűjtéssel kapcsolatos feladatokat beszéltük meg. 

Az önkéntesek 3 műszakban, 2012. november 23-án délután  15-órától 20 óráig, 24-én délel őtt 8 órától 

13.30 óráig , illetve 13.30 órától 19 óráig vesznek részt, műszakonként 6-6 fővel a gyűjtési akcióban. 

 
Önkéntesek feladata � szórólap osztás, vevők informálása a gyűjtésről,  

� gyűjtési pont üzemeltetése  

� önkéntes veszi át az adományokat, melyet egy bevásárlókocsiba 

tesznek, majd amikor megtelt, akkor lehet a dobozokba bele tenni. 

� Minden adományozónak meg kell köszönni a felajánlást!  

Váltás Nagyon fontos, hogy minden szükséges információt kapjanak meg! 

zárás, elszállítás zárás végén össze kell számolni, hogy összesen mennyi áru gyűlt 

össze, kg, becsült szám, SMS-ben elküldeni az Élelmiszerbank részére. 

Szállításról, a csomag osztásig a tárolásról mi gondoskodunk.  

Az összegyűjtött élelmiszereket a TESZ Székházába (Baross utca 2.) 

szállítjuk, tároljuk az osztásig!! 

A szállításról, a biztonságos tárolásáról Szőkéné, Ilike  gondoskodik! 

 

Koordinálás Az adománygy űjtési akció koordinálását, feladatok egyeztetését, az 

áruházzal történ ő kapcsolattartást én vállaltam (Medveczki Aranka). 

 

E feladat sikeres 

elvégzéséhez 

 

Szükségünk van olyan önkéntesekre, akik segítenek a gyűjtésben. 

Műszakonként 

tervezett beosztás 

� 2012. november 23-án pénteken , 15 órától 20-ig 6 f őről  

Halászné Erzsike,  

� 2012. november 24-én szombaton , 8 órától - 13.30 óráig 6 f őről - 

Balás Zsuzsi, Molnár Kata és Pokó Ági 

� 2012. november 24-én szombaton, 13.30 órától 19 óráig 4 f őről 

Gibáné Mucika, 3 főről Szőkéné Ilike gondoskodnak! 
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� Amennyiben ezek a tervezett időpontok nem felelnek meg az 

önkénteseitek részére, úgy természetesen lehetőség lesz rá, hogy 

cseréljetek egymás között.  

� Nagyon fontos, hogy ezt időben egyeztessétek, egymással, velem. 

� 2012. november 26-án hétf őn 9-14 óra  között, illetve november 27-

én 14 órától 18 óráig történik a csomagok készítése, mely 

munkához, hozzáért ő, 2-3 fő segítőre van szükségünk. 

� A csomagok kiosztása 2012. november 28-án délel őtt 9 órától 

folyamatosan történik. Erre az alkalomra is szükség van 1-2 fő 

segítőre. 

 

Fontos elvként 

fogalmazódott meg 

az önkéntesek, akik részt vesznek az adománygyűjtési akcióban, azok 

a résztvevők nem a saját klubjaik részére gyűjtenek, hanem a 

kerületben élő, kizárólag, rászoruló nyugdíjasok részére.  

� -Az adomány aktivisták jutalmazására nem használható fel! 

� A klubvezetők felelőssége, hogy tényleg csak a rászorulók kapjanak 

adományt, kizárólag rászorultság alapján. 

� Azokban a klubokban, ahol egy-egy klubtag egyidejűleg több klubnál 

tag, rászorultsága esetén, kizárólag csak egy klubnál kaphat 

adományt. Ilyen klubok esetében a lista a csomag kiosztása előtt 

egyeztetésre kerül 

A csomagok készítésénél fontos elv, a lehet őségkehez mérten 

azonos mennyiség ű tartós élelmiszert kell tartalmaznia!!  

Bízom abban, hogy sikerült minden fontos információt rögzítenem, és 

részetekre átadni. 

Ha további kérdésetek merülne fel az adománygyűjtéssel kapcsolatban, 

úgy kérlek jelezzétek felém. 

Ha további információkat kaptam, akkor ismételten jelentkezem, 

kereslek benneteket! A gyűjtés előtt még pontosítjuk a feladatokat! 

 

 

Köszönöm, hogy részt vesztek ebben a nemes akcióban és a segítségemre vagytok! 

Üdvözlettel:  

Medveczki Aranka alelnök 

"Életet az éveknek" Budapesti Szervezete 

 
 
 
 
 
 



 
EGYMÁST ÉRTŐ SZAKEMBEREK METSZETEK ÉS TALÁLKOZÁSOK – konferencia meghívó 

 
Kedves Kollégák! 

a SZOCIÁLIS KLASZTER Egyesület„EGYMÁST ÉRTŐ SZAKEMBEREK”  

METSZETEK ÉS TALÁLKOZÁSOK a szociális és egészségügyi szakemberek együttműködése az idősek 

ellátásában címmel akkreditált országos szakmai tanácskozást szervez 

 
Vállalt céljaink alapján be kívánjuk mutatni az idősgondozás helyzetét, láttatni gondjait, az egészségügy 

és szociális ellátórendszer határterületi problémáit, javaslatokat megfogalmazni a lehetséges megoldások 

körére és módszereire.  

Hívjuk és várjuk az idősgondozás területén a társadalmi-, civil-, non- és forprofit-, az egyházi-, valamint az 

állami/önkormányzati intézményekben dolgozó vezetőket és szakembereket, a szociális ellátás szakmai- 

és érdekképviseleti szervezetei-, a fővárosi, nyugdíjas érdekképviseleti szervezetek-, a szociális képző 

intézmények - valamint a regionális módszertanok munkatársait. A tanácskozásra invitáltuk a 

szakminisztérium-, a szakhatóságok vezetőit és szakembereit.  

 
A tanácskozás helyszíne:  

AESCULAP Akadémia 1115 Budapest, Halmi u. 20.-22.   

 
Időpont 

2012. november 15.  (Regisztráció 0845-tól) 

 
A jelentkezéseket postai úton Gizella Otthon (2051 Boldog Gizella u. 1.), vagy elektronikusan 

/info@szocialisklaszter.hu/ legkés őbb 2012. november 13.-ig várjuk, és csak a jelentke zés 

sorrendjében tudjuk elfogadni. 

 
Információ  

www.szocialisklaszter.hu (Jelentkezési lap letölthető)  

Tel.: 06-70-453-3234 (Bónis Péter) 

A jelentkezések visszaigazolása e-mailben történik.  

A rendezvény továbbképzési pontértéke 8 pont. 

 
Üdvözlettel a szervez ők: 

dr. Egervári Ágnes - Czibere Károly - Pesti Györgyn é - Skultéti József - Sümegi Endre – Bónis 
Péter 
 
 



 
A SZOCIÁLIS KLASZTER EGYESÜLET 
tisztelettel és szeretettel meghívja  Önt 
 
EGYMÁST ÉRTŐ SZAKEMBEREK  
METSZETEK ÉS TALÁLKOZÁSOK  
a szociális és egészségügyi szakemberek együttm űködése az id ősek ellátásában 
címmel tartandó országos szakmai tanácskozására 
 
Helyszín:  
AESCULAP Akadémia  1115 Budapest, Halmi u. 20.-22.   
 
Időpont:  
2012. november 15. (8.45 –től regisztráció) 
 
 
9.30 Megnyitó - Balog Zoltán miniszter, Nemzeti Er őforrás Minisztérium  

 
10.50– 10.15 A Long Term Care szolgáltatások interp rofesszionális megközelítése a 

szociális és egészségügyi ellátórendszerben. 
előadó: Dr. Egervári Ágnes  igazgató a Szociális Klaszter Egyesület elnöke 
 

10.15 – 10.45 A Szociális és Gyámhivatalok szerepe a változó ellátórendszerben  
előadó: Kiss Zoltán  hivatalvezető, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala 
kérdések és válaszok 
 

10.45 – 11.00 Kávészünet 
 

11.00 – 11.30 Szociális szakemberek képzési lehet őségei és dilemmái 
előadó: Patyán László  egyetemi docens, az Iskolaszövetség elnöke 
 

11.30 – 12.00 A szociális ellátórendszer finanszíro zási dilemmái  
előadó:Czibere Károly  közgazdász, Református Szeretetszolgálat, irodavezető, a 
Szociális Klaszter Egyesület alelnöke 
 

 kérdések és válaszok 
 

12.00– 12.40 Büféebéd  
 

12.40 – 13.10 Metszetek: a szociális és az egészség ügyi szakemberek együttm űködése a 
geriátriai osztályokon és az id ősotthonokban 
előadó: Prof. dr. Székács Béla  SE Geriátriai Tanszéki Csoport, a Magyar Geriátriai 
és Gerontológiai Társaság elnöke 
 

13.10 – 13.40 A támogatott lakhatás, mint a társada lmi integráció lehet ősége  
előadó: dr. Pordán Ákos  a Kézenfogva Alapítvány vezetője 
 

13.40 – 14.30 A szakemberek  közérzete : presztízs –elvándorlás- és elvárások  vitaindító:  -  
kerekasztalbeszélgetés 
előadó és moderátor:  Skultéti József  a Szociális Klaszter alelnöke 
 

15.00- a konferencia zárása  
 

  
  

 
 
 

 
 
 



 

Jelentkezési lap 
A jelentkezési lap és a meghívó 

a Szociális Klaszter honlapjáról (www.szocialisklaszter.hu) letölthetőek- 
A kitöltött jelentkezési lapot 

elektronikusan az info@szocialisklaszter.hu e-mail címre küldjék el legkésőbb november 13-ig! 

A jelentkezési lapokat word formátumban is elfogadjuk!  
 

 
EGYMÁST ÉRTŐ SZAKEMBEREK 

METSZETEK ÉS TALÁLKOZÁSOK 

a szociális és egészségügyi szakemberek együttm űködése az id ősek ellátásában 

 
Helyszín:  AESCULAP Akadémia 1115 Budapest, Halmi u. 20.-22.   

Időpont: 2011. november 15. 

 
A jelentkez ő neve:  
 
A jelentkez ő email-címe: 
 
Munkahelye neve:  
 
Munkahelye címe/telefonszáma:  
 
Munkahelye e-mail címe:  
 
Szakképesítése, beosztása:  
 
Továbbképzési igazolást:        kérek        nem ké rek    
 
Amennyiben kér igazolást, kérjük, az alábbi adatoka t adja meg! 
 
Születési név: 
 
Születési hely, idő:  
 
Anyja neve: 
 
Működési nyilvántartási száma:  
 
Amennyiben számlát kér, kérjük, az alábbi adatokat adja meg! 
 
Számlázási név, cím:  

A program akkreditált, a részvétel költsége 8.000 Ft/fő 

Számlaszám : Szociális Klaszter Egyesület, Volksbank, 14100220-1 4004149-01000002     

A terem befogadóképességére tekintettel részvételi szándékát kérjük, szíveskedjék mielőbb jelezni, de legkésőbb 
november 13-ig az info@szocialisklaszter.hu e-mail címen a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével. 

Bővebb információ: www.szocialisklaszter.hu  06-70453-32-34  Bónis Péter 
A közlemény rovatba kérjük föltüntetni saját és int ézménye nevét. 

 
Dátum: 2012. 
 
………………………………….        ……………………………… 
                  Munkáltató aláírása           PH         Jelentkező aláírása 
 

 



 

Cukorbeteg világnap 

Az "Életet az Éveknek" Budapesti Szervezete által szervezett Honismereti séta keretében 

meglátogattuk Budapest, XVII. kerületében található Rákoscsabai Református Egyházközösség által 

fenntartott Betlehem Óvodát.  

Rákosmente önkormányzata és a Rákoscsabai Református Egyházközség példás 

együttműködésének eredményeként alig öt hónap alatt megépült az új Betlehem óvoda 

Rákoscsabán, a Péceli út 197-ben. A tervező Nánásy Ilona Magyarország legkorszerűbb 

létesítményét álmodta meg Rákoscsabán, egy környezetbarát, 150 gyermek befogadására alkalmas, 

6 csoportszobás, a XXI. század elvárásainak mindenben megfelelő, a legkorszerűbb eszközökkel 

felszerelt modern óvodát.  

A hőszigetelés a szokásosnál jobb. Zöld tető véd nyáron a nagy melegtől, télen a lehűléstől. A 

nagyobb mennyiségű csapadékot a vízvisszatartó-réteg késleltetve juttatja el az épület két oldalán 

található esővízgyűjtő tárolóba. Az összegyűlt csapadékot locsolásra használják fel. A meleg vizet 

napkollektorok szolgáltatják. A fűtést speciális, fordított hűtőszekrény elven működő hőszivattyú 

biztosítja, ami rendkívül energiatakarékos. 

A tervező a színeket és a belső burkolatot is különös figyelemmel választotta ki. Minden csoportnak 

saját színe van, ami az épület homlokzatán, valamint a csoportszobák ajtaján is visszaköszön. A 

szobák mind déli, délkeleti tájolásúak, mindegyiknek van külön szélvédett terasza és saját kis 

játszótere.  

Nagy örömünkre szolgált, hogy a hűvös idő ellenére szép számmal voltak érdeklődők a kerületi idős 

klubok tagjaiból. A városközponti gyülekezőhelyről kiscsoportunk busszal indult el. Az óvodában a 

vezetőnő, Váradi Gáborné Mártika várt bennünket.  

Először megtekintettük az óvoda épületét, udvarát, majd kötetlen beszélgetés keretében kérdéseket 

tehettünk fel. Örömmel láttuk, hogy a kis apróságok egy gyönyörű modern, ugyanakkor a 

hagyományokhoz hű, a természethez, a természetességhez közelálló, keresztény értékrendű 

intézményben tölthetik napjaikat.  

Mindnyájan éreztük mind a gyermekek, mind a nevelők egymás iránti szeretetét, tiszteletét, az óvoda 

Isten hitét. Lelket melengető finom tea mellett megismertük a Református óvoda történetét, az 

európai uniós pályázattal megvalósult „öko-ovi-vár elnevezésű épület építésének körülményeit, az 

alkalmazott öko energiaforrásokat. A beszélgetés végén az óvoda emlékkönyvébe beleírtuk 

jókívánságainkat, majd lélekben szeretettel feltöltődve hazaindultunk.    

Köszönjük Balás Zsuzsának, a Holdsugár Gondozási Központ klubvezetőjének, hogy megszervezte 

az óvodalátogatást klubtagjai és a Liget Gondozási Központ klubtagjai részére. Az óvoda vezetőjének 

pedig a kedves fogadtatást, kalauzolást.  

Pokó Ágnes, klubvezető 

Liget Gondozási Központ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Kedvezményes jegyek igényelhetőek: socialin@t-online.hu  

Járjunk együtt színházba! 
 

 
 

   Ft/db 

01.nov csütörtök   

02.nov péntek20h Gyógyír északi szélre  1 500 

03.nov szombat19h Kramer kontra Kramer   

04.nov vasárnap15h Jadviga párnája  1 900 

05.nov hétfő     

06.nov kedd     

07.nov szerda     

08.nov csütörtök     

09.nov Péntek 20h Esőember    

10.nov szombat19h Jadviga    

11.nov vasárnap17h Az isteni Sarah  1 500 

12.nov hétfő     

13.nov kedd     

14.nov szerda     

15.nov csütörtök     

16.nov péntek     

17.nov szombat     

18.nov vasárnap 17h A Bandy-lányok  1 500 

19.nov hétfő     

20.nov kedd     

21.nov szerda     

22.nov csütörtök     

23.nov Péntek 20h  Gyógyír    

24.nov szombat 15h30 Kramer  1 500 

25.nov vasárnap17h PIAF  1 900 

26.nov hétfő     

27.nov kedd     

28.nov szerda20h A nagy négyes  1 500 

29.nov csütörtök     

 

30.nov Péntek 20h bem. EZ A HELY  Kulka János estje 1 900 

01.dec szombat 19h Jadviga   

02.dec vasárnap15h Jadviga párnája  1 900 
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hirdetés 

 
 

 
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 
 
MEGHOSSZABBÍTOTTUK A JELENTKEZÉSI HATÁRID ŐT! 

 

 
 

való részvételre 

2013. április 18-19-20.  

a balatonfüredi Annabella Hotelben  
(Balatonfüred, Deák F. u. 25.) 

 
2011 októberében és 2012 áprilisában már nagy sikerrel, közel 100 csoport és egyéni fellépő 
részvételével megrendeztük Balatonfüreden, az „Életet az éveknek” Fesztivált. Ezt követte a 
2012 szeptemberében Sopronban megrendezett 3 napos kulturális rendezvényünk, mely 
igazán hatalmas sikerrel, a résztvevők nagy megelégedésével zárult.  
Tagjaink kérésére, a BALATONFÜREDI rendezvényünkb ől hagyományt szeretnénk 
teremteni,  és harmadik alkalommal 2013 áprilisában is szeretnénk meghívni benneteket. 
Vegyünk részt ismét olyan jó hangulatú, szórakoztató programon, melyben az elmúlt években 
is részünk volt.  
 
JELENTKEZHETNEK:  
1/ szóló ének (népdal, nóta, operett, sanzon, stb.) 
2/ vers, próza, mesemondás 
3/ hangszeres szólisták, együttesek 
4/ népdalkörök, énekkarok 
5/ tánccsoportok (néptánc, moderntánc, szalontánc, stb.) 
6/ színjátszó körök, (jelenetek, kabaré, stb.) 
 
Műsoridő: egyéni szereplőknél 5 perc, csoportoknál 10 perc 
 
NEVEZÉS: 
A jelentkezéseket 2012. DECEMBER 10-ig  várjuk a mellékelt nevezési lapon, mely letölthető 
a www.eletetazeveknek.hu honlapról is.  
Kérjük, hogy a jelentkezést minél előbb tegyétek meg, ne várjátok meg a jelentkezési 
határidő végét, hogy a feldolgozás folyamatos lehessen. Jelezzük, hogy a jelentkezéseket a 
beérkezés sorrendjében vesszük figyelembe. 
 
Nevezhetnek az „Életet az éveknek” Klubszövetséghez és más nyugdíjas szervezetekhez 
tartozó klubok, együttesek is. 
 
NEVEZÉSI DÍJ:  
„Életet az éveknek” Klubszövetséghez tartozók részére: 
 - szólistáknak   1500 Ft/fő 
 - csoportoknak: 2000 Ft/csoport 
Más nyugdíjas szervezethez tartozóknak 
 - szólistáknak  2500 Ft/fő 
 - csoportoknak: 3500 Ft/csoport 
 
A nevezési lapokat a következ ő postai címre küldjétek vissza: 

Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége Budapest, 
1053 Királyi Pál u. 20. I/3.  Fax: 06/1/327-0118, Email: nyugszov@hu.inter.net 
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KEDVEZMÉNYES SZÁLLÁS LEHET ŐSÉG: 

 
Mind a nevezési díjat , mind a szállodai szolgáltatás díját  a visszaigazolásunkat 
követ ően kell befizetni. Visszaigazolásunkkal egy id őben fogjuk megküldeni a 
befizetéshez szükséges csekket.  
A visszaigazolásokat még ez év decemberében minden jelentkez ő kézhez kapja.  
Felhívjuk a figyelmeteket, hogy a nevezési díjat és a szállodai részvételi díjakat 2013. január 
31-éig kell befizetni. Kérjük, hogy klubvezető, csoportvezető már a jelentkezéskor hívja fel a 
tagok figyelmét a díjfizetésre, vagy gyűjtse össze a részvételi díjat, hogy ez a klubtagoknak 
később ne okozzon gondot.  
 

Balatonfüredi Annabella Hotel:  
 
Az ár két éjszakás foglalás esetén: 
 3 nap/2 éjszaka félpanziós ellátással  15.900 Ft/fő/2éj  két ágyas szobában 
 3 nap/2 éjszaka félpanziós ellátással  18.500 Ft/fő/2éj egy ágyas szobában 
 Pótágy engedmény: - 20 % a két ágyas szoba per fő árából. 
 
Az ár egy éjszakás foglalás esetén: 
 2 nap/1 éjszaka félpanziós ellátással:  9.500 Ft/fő/1 éj  két ágyas szobában 
 2 nap/1 éjszaka félpanziós ellátással  10.900 Ft/fő/1 éj  egy ágyas szobában 
 Pótágy engedmény: - 20 % a két ágyas szoba per fő árából. 
 
Lehetőség van arra is, hogy ha valaki 3, vagy 4 éjszakát szeretne  a Hotelban ott tölteni: 

két ágyas szobában   7.900 Ft/fő/éj  
egy ágyas szobában  9.300 Ft/fő/éj  

 
Az ár tartalmazza  a szállást félpanzióval (büfé reggelivel, büfévacsorával), uszoda, szauna 
használattal, belépés a szálloda saját strandjára, parkoló használattal, ÁFA-t és IFA-t.  
 
A programban szerepel : Balatonfüred nevezetességeit bemutató kisvonatozás, 
sétahajókázás, szűrő programok, zenés, táncos ismerkedési est, más meglepetésprogramok 
stb. 
 Így azt reméljük, Straub Dezs ő művészúr ismét elfogadja a meghívásunkat , s 
megismételhetjük a nagysikerű nyugdíjas karaoke partyt.  
 
A programra szeretettel várunk családtagokat, kísérőket, szurkolókat is, ugyanezért az árért. 
 
Jelentkezés és információ kérhet ő: 
 Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége 
 Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.  Tel/fax: ,06/1/327-0118 
  nyugszov@hu.inter.net www.eletetazeveknek.hu 
 
Sok szeretettel várjuk! 
Budapest, 2012. szeptember 30. 
 
 Dr. Hegyesiné Orsós Éva elnök sk.   Krizsán Sándorné alelnök sk. 
Kérjük, olvashatóan töltse ki! 
Beküldési határid ő: 2012. DECEMBER 10. 
Beküldési cím: „Életet az éveknek” Klubszövetség, Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3. 
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N E V E Z É S I    L A P 

A Balatonfüredi Annabella Hotelben  (Deák F. u. 25.)  megrendezésre kerülő 
„ÉLETET AZ ÉVEKNEK”  

NYUGDÍJAS AMAT ŐR MŰVÉSZETI EGYÜTTESEK ÉS SZÓLISTÁK  
FESZTIVÁLJÁRA 

2013. április 18-19-20.  
CSOPORTOK RÉSZÉRE 

 
Művészeti csoport neve: ……………………………………………………………………… 
Klubja neve: …………………………………………………………………………………… 
Klubja címe: …………………………………………………………………………………… 
 
Művészeti vezető neve: ………………………………………………………………………… 
Művészeti vezető lakcíme: …………………………………………………………………… 
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………. 
Email címe: ……………………………………………………………………………………. 
 
„Életet az éveknek” Klubszövetség tagja:      igen - nem      (A megfelelőt, kérjük húzza alá!) 
 
Fellépők száma: ………………………………………………………………………………. 
Kísérők, vendégek száma ……………………………………………………………….……. 
 
Kategória megnevezése: ……………………………………………………………………….. 
Műsorszám címe, szerzője: ….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
Betanítója (koreográfus, karvezető, stb.) ……………………………………………………… 
Kíséret típusa (élőzene, CD): …………………………………………………………………. 
Szükséges technika (asztal, szék, CD lejátszó, mikrofon, stb.): ……………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
Műsorszám időtartama (maximum 10 perc lehet!!!): ……………………………………… 
Szállás igény: szállást kérek:   igen     nem           (A megfelelő választ, kérjük, húzza 
alá!) 
Szállást …………...  fő részére  kérek:  
 …………… db egy ágyas szobát 
 …………… db két ágyas szobát 
 …………….db három ágyas szobát 
Érkezés ideje (nap, óra) ……………………………………………………………………… 
Távozás ideje: (nap, óra): ……………………………………………………………………. 
Utazás módja (vonat, busz, gépkocsi) ………………………………………………………. 
Egyéb kérés: …………………………………………………………………………………… 
Dátum: ………………………………….. 
        …………………………………… 
                    aláírás 
Kérjük, olvashatóan töltse ki! 
Beküldési határid ő: 2012. DECEMBER 10.  
Beküldési cím: „Életet az éveknek” Klubszövetség, Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3. 
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N E V E Z É S I    L A P 

A Balatonfüredi Annabella Hotelben  (Deák F. u. 25.)  megrendezésre kerülő 
„ÉLETET AZ ÉVEKNEK”  

NYUGDÍJAS AMAT ŐR MŰVÉSZETI EGYÜTTESEK ÉS SZÓLISTÁK  
FESZTIVÁLJÁRA 

2013. április 18-19-20. 
 

SZÓLISTÁK RÉSZÉRE 
 
Szólista neve: ………………………………………………………..………………………… 
Lakcíme (irányítószámmal)……………………………………………………………………. 
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………. 
Email címe: ……………………………………………………………………………………. 
 
Klubja neve: ……………………………………………………………………………………. 
Klubja címe: …………………………………………………………………………………… 
 
„Életet az éveknek” Klubszövetség tagja:      igen - nem      (A megfelelőt, kérjük húzza alá!) 
 
Kísérők, vendégek száma ……………………………………………………………….……. 
 
Kategória megnevezése: ……………………………………………………………………….. 
Műsorszám címe, szerzője: ….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
Szükséges technika (asztal, szék, CD lejátszó, mikrofon, stb.): ……………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
Műsorszám időtartama (maximum 5 perc lehet!!!): ……………………………………… 
Szállás igény: szállást kérek:   igen     nem           (A megfelelő választ, kérjük, húzza 
alá!) 
Szállást …………...  fő részére  kérek:  
 …………… db egy ágyas szobát 
 …………… db két ágyas szobát 
 …………….db három ágyas szobát 
Érkezés ideje (nap, óra) ……………………………………………………………………… 
Távozás ideje: (nap, óra): ……………………………………………………………………. 
Utazás módja (vonat, busz, gépkocsi) ………………………………………………………. 
Egyéb kérés: …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
Dátum: ………………………………….. 
        …………………………………… 

                    Aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 


