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Megvalósult programok 

Emlékeztető  

Készült Életet az Éveknek 2014. január 8.-i Budapesti elnökségi ülésén 

 Életet az Éveknek Szövetség a 25 évfordulója kapcsán Székesfehérváron 

május 8-án kiállítás nyílik melyhez megyénként 1-1- tablót várnak. A 

tablóhoz szükséges anyagokat március végéig kell elküldeni Rubina Sándor 

részére. A május 8-i nyitó rendezvényen elnökségünk képviselteti magát.  

 Kérjük a klubokat, hogy küldjenek anyagot a budapesti kiállításhoz is, 

melyet 2014 szeptemberében tartunk. 

Jó volna,ha kerületenként legalább 1-1 anyag érkezne. 

A Budapesti Szervezet ünnepsége szeptember 4-én lesz a XIII. kerület, 

József Attila Művelődési Házban. 

Ez alkalommal kerül bemutatásra a TV archívumából összeállított film Knoll 

István munkásságáról. Továbbá emlékérem átadására és az országos 

szövetség elnökének beszédére, valamint az alapítók gálaműsorára kerül 

sor. 

A 25 éves évforduló záró rendezvényére október 20.-án a Zeneakadémián 

fog sor kerülni. 

 Ebben az évben is az országos elnökség megszervezi az amatőr művészeti 

fesztivált, Balatonfüreden április 27-29. között. 

 Terveink szerint az országos szövetség augusztusban egészségkonfer-

enciát szervez, melyen részt veszünk.  

 A 2013-as adventi séta nagy sikert aratott, melyért köszönet illeti a 

szervezőket és folytatjuk 2014-ben is kibővítve. Más területeket is bemuta-

tunk a résztvevőknek (Budai vár, Budavári sikló és a Citadella.)  

 Évente 4-5 alkalommal az Operába, idegenvezetéssel egybekötött 

látogatást tervezünk, továbbá az alábbi intézményekbe is ellátogatunk: Ba-

zilika, MÜPA, Parlament, Zeneakadémia, Nemzeti Színház, Dohány úti 

Zsinagóga, Sándor Palota. 

 2014-ben a Sportrendezvények közül az országos úszóversenyen és a 10 

próbaversenyen vesz részt Budapest. 

 2014. március 31-én egészségnapot szervezünk a VII. kerület, Wesselényi 

utca 17-ben, melynek keretében egészségügyi előadásokra és szűrővizsgá-

latokra kerül sor.  
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 A Harmadik Kor Egyeteme nagyon sikeres, itt a II. félév február-márciusi 

tematikája. 
2014. február 5.   14.00-15.30  Helyszín: Kazinczy utca Aula 

Dr. Riedel Miklós (TTK): Kémikus szemmel a képtárakban   

2014. február 12.   14.00-15.30  Helyszín: Kazinczy utca Aula 

Dr. Ábrahám Júlia (PPK): Minőségi szabadidő-eltöltés, a rekreáció fontossága a 

harmadik életszakaszban 

2014. február 19.   14.00-15.30  Helyszín: Kazinczy utca Aula 

Dr. Molnár Márk (PPK): Érzelmek szerepe az emlékezési folyamatokban: időskori 

jellegzetességek követése az agy elektromos tevékenységében 

2014. február 26.   14.00-15.30  Helyszín: Kazinczy utca Aula 

Dr. Vasadi Éva (ÁJK): Szerződésekről általában 

2014. március 5.   14.00-15.30  Helyszín: Kazinczy utca Aula 

Dr. Szalay Roland (TTK): A Szilíciumvölgytől a szilikonhölgyig  

2014. március 12.  14.00-15.30  Helyszín: Kazinczy utca Aula 

Dr. Csanádi Gábor (TáTK): A város rejtett arcai  

2014. március 19.  14.00-15.30  Helyszín: Kazinczy utca Aula 

Dr. Szabó Laura (PPK): A felnőttkori-időskori identitásváltozásokról és célokról  

2014. március 26.  14.00-15.30  Helyszín: Kazinczy utca Aula 

Dr. Szabó Lajos (TáTK): Az időskori ellátás rendszere  

 

 2014-ben tovább folytatódik a „Bemutatkoznak a kerületek” program. Az 

első félévben a XVIII. kerületet, a II. félévben a III. kerületet látogatjuk meg. 

 Elképzelésünk szerint részt vennénk a Senior-mentor Alapítvány program-

jában, melynek keretében 20 nyugdíjas pedagógus, vagy szociális munkás 

vállal iskolás gyerekek korrepetálását. 

 A következő klubvezetői értekezletet február 27-én csütörtökön, 14 órakor a 

Tüzér utcában tartjuk, melyre meghívjuk a Senior-mentor Alapítvány 

vezetőjét. 

 Csohány Gábor javaslatot tett június 1-14 között, 4 nap, 3 éjszakás 

kirándulásra, melynek témája a 25 éves évforduló előkészítése.  

 Mészáros Istvánné tájékoztatása szerint a Cirkusz Fesztivál nagy 

érdeklődésre tartott számot. Továbbá a Bethlen téri Színházba szervezett 

rendezvény Kerekes Kati munkáját dicséri. Mindkettőjüknek az elnökség 

köszönetét fejezte ki. 
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Látogatás a Békésy György Posta-és Távközlésforgalmi Szakközépiskolában 

Az intézetet 27-en látogattuk meg, ebből 25 fő a Holdsugár gondozási 

központból, két fő a REMTÉ-ből vett részt. 

A bemutatót Magyar Géza tartotta, aki 1930, december 25-én született 

Rákoscsabán. Egy pályázatot nyújtottak be még 1985-ben iskola tervezésére 

és 1987-ben kezdték az építést. Az iskola ún. iskola utcás rendszerű, amiből 

csak egyetlen ilyen típusú van Magyarországon. Az épület, amikor épült nagyon 

korszerű volt, de ma is annak hat. A 240 fős színházterme jó akusztikával, 

filmvetítővel rendelkezik.Tornaterme utcai és tornacipős folyosóval.  

Ami a legmegdöbbentőbb, hogy az iskola épülete folyosója úgy van kialakítva, hogy 

tele van virággal, növénnyel 5-6 méteres fikusz fák vannak a folyosókon és futó 

növények, aminek a tető boltíves üvegrésze biztosít fényt.  

Az épület két városrészt köt össze a lakótelepet és a villanegyedet, amit a 

lépcsős rendszer jól áthidal. Sajnos az iskola a Fővárosé, ezért nem tudják 

kerületi rendezvényekre beintegrálni. Az iskola elemeit, az akkor még működő 

Hajdú Bihar megyei Állami építőipar vállalat gyártotta le és építette fel. 

Nagy élmény volt látni az iskolát, mert valahogy kintről azt a benyomást kelti, 

hogy ez is a tizenkettő egy tucat iskola, de láttuk, hogy valami forradalmian új. 

 

Köszönjük, hogy láthattuk ezt a kerületi gyöngyszemet. 

Köszönjük Balázs Zsuzsának, a Holdsugár Gondozási Központ klubvezetőjének 

a séta vezetését és Magyar Gézának a bemutatót. 
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Köszönölevelek 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Szőke Miklósné, Ilike! 

 

 

Ezúton szeretnénk az „Életet az Éveknek” Országos Szövetség Budapesti 

Szervezete Elnöksége nevében köszönetet mondani, hogy a Magyar 

Élelmiszerbank által, Budapest. XVII. kerületében az időskorúak és szo-

ciálisan rászoruló családok részére szervezett élelmiszer-gyűjtési akcióban 

évek óta részt vettél és szervező munkáddal segítetted gyűjtési akciónkat. 

 

Ezúton kívánunk Neked nagyon jó egészséget! 

 

„Az élet egyik legszebb jutalma,  

hogy miközben az ember másokon segít,  

egyben önmagán is segít.”  

Ralph Waldo Emerson 

 

Budapest, 2013. december 8. 

 

Köszönettel: 

 

Medveczki Aranka   Dr. Talyigás Katalin 

 alelnök     elnök 
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Mészáros Istvánné beszámolója 

Decemberben megvalósított programok 
1./ Karácsonyi ajándékként a Budapesti Szervezet elnöksége nevében Mészáros 
Istvánné 3.500 db Keresztrejtvénykönyvet osztott szét dec. 9.-én és 12 .-én.  
A felajánlott adományokat vidékről kaptunk. Sikerült megoldani azok szállítását, 
továbbá a XVII. és a XX. kerületi központi helyről történő szétosztását azoknak, 
akik elküldték igényüket az adományra. 

 

 
Köszönjük a klubvezetőknek, akik segítettek, hogy időben eljusson az ajándék! 

 
Különösen Lukoczky Károlynak, és Csibor Attilánénak, akik biztosították a hely-

séget az átvételhez. Ezen túlmenően:  

Sztanics Mihálynénak, Csibor Zsókának, Halász Károlynénak, Nieder Ru-

dolfnénak, Illés Jánosnénak, Juhász Józsefnénak,  Renfer Istvánnak, Csohány 

Gábornak, Szigetközi Miklósnénak, Giba Istvánnénak, Kovacsics Lászlónénak, 
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Pallag Lajosnénak, Erdélyi Gusztávnénak, Dr. Nyitrai Xavérnének, Maklári 

Györgynek, Davidovics Lászlónénak, Hegedűsné Kalmár Julinak, Nagy  

Ildikónak, Molnár Teréznek, Varga Erzsébet (Csabai klub) Székler Zoltánnak, 

Módos Bélának, Kaszman Józsefnének, akik aktív résztvevői voltak a szét- 

osztásnak. Ezen túlmenően, minden klub vezetője fogadja köszönetünket 

egész éves kitartó munkájukért. 

 
2./ Karácsonyi vásárra látogattunk Bécsbe  

 
Nagyon kedvezményesen,, fejenként 3.000 Ft-ért indultunk útra, hogy megis-

merkedjünk a szomszéd ország karácsonyi vásárával 2013. december 15-én. 

Korán reggel már a Népligetben gyülekezett mind a 49 fő, akik elfogadták 

ajánlatunkat. Erika és Zsuzsika finom süteménnyel, Terike hazai pálinkával kí-

nálta a korán kelő kis csapatot. Utunk első állomásán a Csokoládégyár-és 

muzeumban finomabbnál finomabb csoki kostolót kínáltak, annak ellenére, 

hogy maga a gyár zárva volt.  

 

28. alkalommal gyúltak ki az ünnepi fények a Bécsi Városháza előtt felállított 

karácsonyfán, ami az osztrák főváros messze földön ismert karácsonyi 

vásárának, a Christkindlmarktnak a kezdetét jelzi. A mesekönyvek hangulatát 

idéző vásár évente több mint hárommillió kül- és belföldi látogatót vonz, és 

kedvelt úti cél a magyarok körében is. 

A Rathausplatzon felállított, csaknem 150 standnál forró ételek, és italok gaz-

dag választéka, kézműves termékek, karácsonyi dekoráció, ékszerek és játékok 

tömkelege várta a látogatókat. A gyerekek számára mennyei postahivatal, 

bábszínház, Jézuska-műhely, százlábú fa és más mesebeli csodák teszik tel-

jessé az élményt. A karácsonyi hangulat elengedhetetlen része az adventi 

éneklés, a Betlehem-kiállítás a városháza árkádjai alatt, a látogatók között fel-
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felbukkanó bécsi Jézuska, valamint a prominensek tolmácsolásában elhangzó 

karácsonyi történetek, amelyeket a Mennyei Színpadon olvastak fel. 

 
3./ A cirkusz univerzumfénylő csillagai a Fővárosi Nagycirkusz porondján 

ragyogtak 166- unk számára kedvezményesen 2013. decemberében.  

 
Az univerzum 

fényei című be-

mutatónk 

legnagyobb 

szenzációja a 

Casselly-család 

magyarországi 

ven-

dégszereplése. 

Először látható 

Budapesten a 

világ legnagy-

szerűbb ele-

fántszáma, mely 

tavaly 

aranyfénybe borította a Monte-carlói Nemzetközi Cirkusz fesztivált. A szenzációs 

Casselly család produkciói mellett cirkuszi akrobaták tehetsége csillan motorok kró-

macélján vagy éppen a kupola "plafonján". A fiatal üstökösként berobbanó magyar 

zsonglőrcsoport, az ellenállhatatlanul nevettető bohócok és a fantasztikus illúziók 

teszik teljessé ezt a kozmikus cirkuszálmot. 

 
Mészáros Istvánné, alelnök 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/618273668233228/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/events/618273668233228/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
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Előttünk álló programok 

Beszámoló a budapesti elnökség munkájáról az országos hírlevél részére. 

8 országos hírlevél jelenik meg ebben az évben, egyet Budapest vállalt. 

 

 A 25 évforduló kapcsán Székesfehérváron május 8-án kiállítás nyílik 

melyhez megyénként 1-1- tablót kell összerakni. A budapesti tablóhoz 

szükséges anyagokat március végéig kérjük elküldeni Rubina Sándor ré-

szére, Székesfehérvárra. A május 8-i nyitó rendezvényen elnökségünk 

képviselteti magát. 

Kérjük arra is a klubokat, hogy klubjukról albumot készítsenek, melyet a bu-

dapesti ünnepségünkön mutatunk be, szeptember 4-én. 

Jó volna, ha kerületenként legalább 1-1 anyag érkezne. 

A Budapesti Szervezet ünnepsége szeptember 4-én a XIII. kerületi József 

Attila Művelődési Házban lesz. Ez alkalommal tervezzük a TV archívumából 

összeállított Knoll István munkásságát bemutató film vetítését. Az alapítók 

fesztiválja résztvevőinek gálaműsorára is sor kerül. 

A 25 éves évforduló záró rendezvényére október 20-án, a Zeneakadémián 

kerül sor. 

 Ebben az évben is az országos elnökség megszervezi az amatőr művészeti 

fesztivált, Balatonfüreden április 27-29 között. 

 A 2013-as adventi séta nagy sikert aratott, melyért köszönet illeti a 

szervezőket. Ez évi Adventi sétára is sokakat várunk. 

 Évente 4-5 alkalommal hirdetünk idegenvezetéssel egybekötött látogatást a 

következő intézményekbe: Opera, Bazilika, MÜPA, Parlament, Ze-

neakadémia, Nemzeti Színház, Dohány úti Zsinagóga, Sándor Palota. 

 2014-ben a Sportrendezvények közül az országos úszóversenyen és a 10 

próbaversenyen vesz részt Budapest. 

 2014. március 31-én egészségnapot szervezünk a VII. kerület, Wesselényi 

utca 17-ben, melynek keretében egészségügyi előadásokra és szűrővizsgá-

latokra kerül sor.  

 A Harmadik Kor Egyetemén nagyon sikeres előadás hangzott el, „A Pap és 

rabbi találkozik” címmel. Az előadást megismételjük és összekötjük egy 

zsinagógalátogatással. 
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 2014-ben tovább folytatódik a „Bemutatkoznak a kerületek” program. Az 

első félévben a XVIII. kerületet, a II. félévben a III. kerületet látogatjuk meg 

terveink szerint. 

 Elképzelésünk szerint részt vennénk a Senior-mentor Alapítvány program-

jában, melynek keretében 20 nyugdíjas pedagógus, vagy szociális munkás 

vállalná iskolás gyerekek korrepetálását. 

 A következő klubvezetői értekezletet február 27-én csütörtökön, 14 órakor a 

Tűzér utcában tartjuk, melyre meghívjuk a Senior-mentor Alapítvány 

vezetőjét. 

 Csohány Gábor javaslatot tett június 1-14 között, 4 nap, 3 éjszakás 

kirándulásra, melynek témája a 25 éves évforduló előkészítése.  

 Mészáros Istvánné tájékoztatása szerint a Cirkusz Fesztivál nagy 

érdeklődésre tartott számot. Továbbá a Bethlen téri Színházba szervezett 

rendezvény Kerekes Kati munkáját dicséri. Mindkettőjüknek az elnökség 

köszönetét fejezte ki. 

 Február 12-én (szerdán) 15:00-től zenés, vidám tombolával egybekötött 

Farsangi bált szervezünk a Láng Művelődési Házban (Bp., XIII. Rozsnyai 

u. 3.).  Belépőjegy: 600,-Ft./fő. 

 Március 12-én (szerdán) 15:00-től Nőnapi zenés, műsoros bált szervezünk 

a Láng Művelődési Házban (Bp., XIII. Rozsnyai u. 3.). A szünetben tombo-

lasorsolás. Belépőjegy: 600,-Ft./fő 
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Programajánló 
 

Tisztelt Olvasóink, köszöntjük Önöket. Ismét jelentkezünk jobbnál jobb le-

hetőségekkel! 

Részvételi szándékot várjuk: +36 1 222 7816, eletetazeveknek@gmail.com,  

Mészáros Istvánné, alelnöknél: 06 20 932 2177 

 

1./Turay Ida Színház kedvezményes jegy ajánlata 1.500.- Ft 

Turay Ida Színház - Ferencvárosi Művelődési Központ, 1096 Haller u 27. 

2014. január 26 vasárnap 15. órai kezdettel Előadás Címe: Csillagok között. 

Jegyeket nálam névre kell megrendelni és előadás előtt 1 órával vehető át a 

megadott névre, fizetés ellenében. 

 

2./ Főváros Operett Színház ajánlatai: 

2014. márc. 22     Mágnás Miska            15 óra          1.500  Ft 

2014. márc. 27     Ghost                          19 óra         2.600  Ft 

2014. márc. 29.    Menyasszonytánc       15 óra          2.000  Ft 

2014. ápr.     5.    Cirkuszhercegnő          15 óra         1.500  Ft 

Jegyeket kérem minél előbb igényelni, hogy le tudjam foglalni, tekintettel arra, 

hogy az olcsó jegyek hamar elfogynak. Fizetés februárban. 

 
3./ Karinthy Színház 1113. Bp. Bartok Béla u 130.sz.   2014. február 23. 

vasárnap délután 15 óra  

Molnár Ferenc: Az ördög. 2.590 Ft- ért.  

 

4./ Zenés Karnevál a Bethlen téri Színházban 2014. február 16-án 15 óra. 

Szerkesztő-rendező: Kerekes Katalin. Jegyek rendelhetők 1.500 Ft-os áron: 

0630-468-21-52  

 
5./ Magyar Kultúra Napja az Ifjú Szívek Táncszínházban, jan. 22-én, 19 óra. 

A Nemzeti Táncszínház Színháztermében jegy kedvezményesen 1.500 Ft 

Előadás címe: Hontalanítás. 

Az előadás előtt Sebők Géza táncfolklorista, „Szlovákiai, de magyar” c. 

előadása a Szlovákiában élő magyarok tánchagyományairól. 

18.00-tól Peter Fekete tárlatvezetése a Galériában Andrew Fekete munkái-

hoz. 

 

Budapest, 2014. január                                      Mészáros Istvánné, alelnök 

mailto:eletetazeveknek@gmail.com
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Meggyógyultam-Kadlacsek Zoltán írása 
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   Programösszesítő 

NAPTÁR          2014  

Febr. 12.  Farsangi bál Láng Művelődési Ház 

 

Március 12.  Nőnapi bál Láng Művelődési Ház 

 

Febr. 27.  Klubvezetői Bp-. Tüzér u. 56-58. 

 

Febr. 5, 12, 19, 26, 

márc. 5, 12, 19, 26. 

 Harmadik Kor Egyeteme ELTE, Kazinczy u., aula 

Márc. 31.  Egészségnap Bp., VIII. Wesselényi u.17. 

 

Ápr. 27-29.  Amatőr művészeti fesztivál Balatonfüred 

 

Május 8.   Életet az Éveknek 25. évfordulója Székesfehérvár 

 

Jún.1-14. 

között 4 nap 

 Kirándulás a 25 éves pr. szerv. szervezés alatt 

 

Júl. 10.  Országos úszóverseny Bp. 

 

Szept. 4.  Életet az Éveknek 25. évfordulója Bp., XIII. József Attila Műv. Ház 

 

Okt. 20.  Életet az Éveknek 25. évfordulója Bp., Zeneakadémia 

 

    

 


