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Megvalósult programok 
Emlékeztető  

Az Életet az Éveknek Budapesti Elnöksége 2014. október 7-i üléséről. 
 

Köszönet Knoll 
István Emlékülés 

közreműködőinek 

Talyigás Katalin köszönetet mond a szeptember 4-i Knoll 
István Emlékülés előkészítésében közreműködő elnökségi 
tagoknak. (Medveczki Aranka, Renfer István, Borbély 
Zsuzsa, Illés Éva, Csohány Gábor, Csizmás Klári, Poshné 
Gyémánt Jolán, Balázs Piroska, Lengyel Erzsébet) 
 

Richter Gedeon 
Rt 

szűrővizsgálatai 

Budapesten a Richter Gedeon Rt. Közreműködésével 
szűrővizsgálatok zajlottak szept. és okt. hónapban. A 
XIII. kerületben két alkalommal, a XIX. kerületben, a 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálatban és a 
Holdsugár Gondozási Központban és a Társadalmi 
Egyesülések XVII. kerületi Szövetségében (TESZ) és a 
X. kerületben, a Kőbányai Kőrösi Csoma Sándor 
Gondozási Kulturális Központban. Köszönet érte! 
Egészségváros egész napos program volt a XIV. ker. 
Bosnyák téren október 4-én. A megjelentek 1.7510.000 
Ft-os hozzájárulást tettek lehetővé a gyűjtött 
pontszámaik alapján. Így az Uzsoki utcai kórház 
összesen 3.750.000 Ft-ot kapott a Richter Rt-től.  
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 
szűrővizsgálatban részt vettek: Fehérné Kugler Andrea 
intézményvezető, Balás Zsuzsanna klubvezető, TESZ, 
Lukoczki Károly, Varga Istvánné, Illésné Éva, Horváth 
Andrásné, X. kerületi nyugdíjas klubvezetőknek (Borsné 
Ildikó, Lőrincz Ernőné, Kő Zsóka, Selmeczi Kovács Irén.) 
Külön köszönet a Richter Gedeon Gyógyszergyár két 
munkatársának: Otrok Györgyné Erikának és Rácz 
Kingának, akik munkájukkal lehetővé tették, hogy több 
százan felmérhessék egészségi állapotukat. 

Marczibányi téri 
Művelődési Ház 

A II. kerületi Marczibányi téri Művelődési Ház Varsói 
Melódia c. előadáson részt vettünk. Nagy élmény volt! 
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Mentor-Nagyi 
program 

Mentor-Nagyi program: megbeszélésen voltunk a 
hajléktlanok óvodájában. Megállapodtunk abban, hogy 
a program keretében október 10-én 10 órakor 
csatlakozunk a gyerekek szüreti rendezvényéhez 10-15 
fővel, és mindenki visz 1-1 kg szőlőt, vagy almát, vagy 
diót a gyerekeknek. A X. kerületi klubból 10 fő, az 
elnökségünk részéről 4 fő vett részt. 
A legközelebbi program: december 3.-án Téli 
Ünnepséget tartunk. Gyertek minél többen! 
 

Idősek Világnapja 
a Zeneakadémián  

A Szervezetünk 25. éves évfordulójára rendezett 
megemlékezéssorozat befejező eseménye október 20-án 
volt a Zeneakadémián. A rendezvényén 750 fő vett részt. 
Ünnepi köszöntőt Orsós Éva mondott, majd röviden 
bemutatták a Zeneakadémiát, kitüntetések átadására 
került sor, majd Szalóki Ági koncertje volt a program. 
 

10 próba országos 
verseny 

Megtörtént a 10 próba országos verseny lebonyolítása, 
mely nagyon sikeres volt. 140 fő vett részt. Talyigás 
Katalin köszöni a közreműködők segítségét. 
(Medveczki Aranka, Csohány Gábor, Illés Éva, Csizmás 
Klári és Illés Éva csapatának.) 
 

Klubvezetői 
értekezlet 

Értekezletet tartunk nov. 19-én (szerdán) 10 órakor a 
Tüzér u.-ban, melynek meghívója és programja az 
Előttünk Álló Programok részben.  
 

Önálló 
szervezetként 

A jelenlévők szavaztak az önálló szervezetté válásról 7 
igen és 1 tartózkodás volt. 
 

Adventi séta Adventi séta: december 9-11. Szállás a Corvin Hotelben. 
Autóbusz rendelés szükséges. A részletes programot 
lásd később, az Előttünk Álló Programok részben. 
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Előttünk álló programok 

A palliatív gondozás szükségessége és lehetőségei a bentlakásos idősek otthonaiban 

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona tisztelettel meghívja Önt és 
munkatársait 2014. november 10-én 10 órakor kezdődő konferenciára.  
Helyszín: 1173 Budapest, Pesti út 117.  
 
Program 
9.30 Regisztráció 
10.00 Köszöntő: Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Konferencia megnyitása:Bakonyi László intézményvezető, Fővárosi 
Önkormányzat Idősek Otthona, 1173 Budapest, Pesti út 117.   

Előadások 
10.30 ”A daganatos betegségben szenvedők holisztikus ellátása.” - Prof. 

Dr. Szántó János onkológus  
11.00 ”Betegutak az öregedés folyamán. A krónikus osztályról az idősek 

otthonába kerülő betegek jellemzői, betegségcsoportok, ápolási 
igények és szükségletek szerint. Életkilátások, és annak javítási 
lehetőségei.” – Dr. Majercsik Eszter PhD osztályvezető főorvos, 
Szent Margit Kórház, Krónikus Osztály  

11.30 ”Hospice az idősotthon mindennapjaiban” - Dr. Veres Ákos 
háziorvos, Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, 1173 Budapest, 
Pesti út 117.   

12.00 ”Hospice és palliatív ellátás bevezetése és továbbfejlesztése az 
ápoló – gondozó otthonokban.” – Kónya Zsuzsanna 
szervezetfejlesztő-mentor, Dr. Marx Gyuláné intézményvezető 

12.30 ”Veszteségeink” – gyászfeldolgozó csoport tapasztalatai a Pesti úti 
idősotthonban -  Krinyákné Hiri Gabriella mentálhigiénés 
munkatárs  

13.00 Ebédszünet  
14.00 „Négy évtized az idősellátás szolgálatában.” Ünnepi beszéd a Pesti 

úti idősotthon fennállásának 40. évfordulója alkalmából - Bakonyi 
László intézményvezető  

 Filmvetítés - ”Pillanatképek a Pesti úti idősotthon elmúlt 40 évéből.” 
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Jelentkezésüket a Jelentkezési Lapon megadott adatokkal várjuk az alábbi 
elérhetőségek valamelyikére, 2014. október 22-ig (szerda). 
 
Fax: 1/2540104   E-mail: kecskes.andrea@pestiut.hu 
 

Tisztelettel:  
Bakonyi László, intézményvezető 
 

JELENTKEZÉSI LAP 

A jelentkezési lapot az alábbi elérhetőségek valamelyikére várjuk 2014. november 
10-ig:  E-mail: kecskes.andrea@pestiut.hu   Fax: 1 /2540104 

 
Személyi adatok:  
A résztvevő neve: ……………………………………………………………… 

Munkaköre: ……………………………………………………………………. 

Munkahely neve: ……..………………………………………………………… 

Munkahely címe: ………………………………………………………………. 

E-mail cím: ……………………….Telefon/Fax:……………………………….. 

 
A szakmai nap adatai:  
A rendezvény címe: ”A palliatív gondozás szükségessége és lehetőségei a 
bentlakásos idősek otthonaiban” 
A rendezvény ideje: 2014. november 10. (hétfő) 10.00 – 15.00 között  
Helyszín: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, 1173 Budapest, Pesti út 
117., előadóterem 
A rendezvény térítésmentes. A rendezvényre intézményenként legfeljebb 
2-3 fő résztvevőt tudunk fogadni. A terem befogadóképessége korlátozott, 
ezért a jelentkezőket az érkezés sorrendjében tudjuk fogadni. A konferencia 
előadásai felvételre kerülnek, s visszanézhetőek a www.modszertan2001.hu 
honlapon, a konferenciát követően.  
A jelentkezés visszaigazolása e-mailben történik. Köszönjük érdeklődését! 
 
Kelt: …………………….    Jelentkező aláírása  

mailto:kecskes.andrea@pestiut.hu
mailto:kecskes.andrea@pestiut.hu
http://www.modszertan2001.hu/
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Szociális Munka Napjai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„A szociális munkában központi jelentőségű a társadalmi igazságosság, az 
emberi jogok alapelve, a közösségi felelősség és tisztelet a különbözőségek 
iránt. …a szociális munka embereket és rendszereket aktivizál, hogy választ 
adjon az élet kihívásaira és előmozdítsa a jólétet. „ 

(IFSW – Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége 2014) 
 
A Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete társszervezetekkel együtt idén is 
megrendezi szakmai konferenciáját a Szociális Munka Napja alkalmából, 
november 11-én 9 órai kezdettel. Ebben az évben az angyalföldi József Attila 
Művelődési Központ ad otthont a rendezvénynek. 
Ez évi konferenciánkat az emberi jogok és a szociális munka viszonyának 
elemzésére szenteljük, meghívott előadóinkat arra kértük, hogy vizsgálják 
meg, milyen módon segítheti a szociális munka a különböző alapvető jogok 
érvényesítését, és mi történik, akkor, ha ezek sérülnek.  
 
 
A http://www.szia.org/sites/default/files/2014_SzocMunkaNapjai.pdf  
linken olvasható a konferencia meghívója a részletes programal.  
 
Várunk minden érdeklődőt szerettel! 

MUNKA 
  

SZOCIÁLIS 
 

NAPJAI 
 

http://www.szia.org/sites/default/files/2014_SzocMunkaNapjai.pdf
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Klubvezetői értekezlet 

Kedves Klubvezető! Fontos, olvasd el. 
 
Szeretettel meghívunk a 2014. november 19-én, 10 órakor kezdődő 
Klubvezetői értekezletünkre, a XIII. kerületi Prevenciós Központba, 1134 
Budapest, Tüzér utca 56-58. szám alá.  
 
Napirendi pontok 
1./ Beszámoló a 2014. év munkájáról: többek között a Richter 
szűrőprogramról. 
2./ Knoll István életéről készült film vetítése, amit a klubotokba elvihettek! 
3/ Tájékoztató a Harmadik Kor Egyeteméről. 
4./ Cédrus program ismertetése. Előadó: dr. Sárközy Erika  
5./ Tájékoztató az MTA idősekre vonatkozó kutatásáról, előadó Fülöp Márta. 
6./Tájékoztató a Távfelügyeletről, előadó Takács Péter. 
7./ Adventi séta  
8./ Kulturális és sporteseményekről tájékoztató 
 
Egyben tájékoztatunk arról, hogy 2014. november 17-én és 18-án Karácsonyi 
vásár lesz a Bp. XIII. kerületi József Attila Művelődési Házban. 
A témák fontosságára való tekintettel kérjük a visszajelzéseket 
bp.eletetazeveknek@gmail.com címre legkésőbb 2014. november 15-ig. 
 

Üdvözlettel: dr. Talyigás Katalin, elnök 
"Életet az éveknek"Budapesti Szervezete 

 
 
Felhívás budapesti Adventi sétára 

Tisztelt Megyei Elnökök, Klubvezetők! 
 
Az „Életet az éveknek” Budapesti Elnöksége szeretettel meghívja a 
társszervezeteket 2014. december 9-11 városnézéssel, színházlátogatással 
egybekötött adventi programra.  
Szeretnénk Önökkel együtt élvezni a kivilágított, ünnepi köntösbe 
öltöztetett Budapestet. 
 

mailto:bp.eletetazeveknek@gmail.com


 8 

A tervezett program 
 

2014. december 9. (kedd) 1. nap 
10 óráig Érkezés a Corvin Hotelbe, Budapest IX. ker., Angyal utca 31. 

A megközelíthetőség térképét a visszajelentkezők részére 
megküldjük. 10 órakor köszöntés, ismerkedés, beszélgetés, 
meglepetés. 

12 óra Ebéd  
13 órától Látogatás a Budai Várba, a felújított Várbazárba autóbusszal. 
17 óra Vacsora a Hotelben 
19 óra A Belvárosi Színházban „Folyón túl Itália” című darabot 

tekintjük meg 
 
2014. december 10.(szerda) 2. nap 
7-8 óra  Reggeli 
9 -11 óra Látogatás a Pesti Vigadóba. 
12 óra Ebéd  
14 órától Látogatás a Dohány utcai Zsinagógába és Zsidó Múzeumba. 
17 órától Séta a Belvárosban 
19 óra Vacsora a Hotelben 
 
2014. december 11. (csütörtök) 3. nap 
7-8 óra Reggeli 
9 - 10 óra Zeneakadémia látogatása, idegenvezetéssel 
12 óra Ebéd  
13 óra Hazautazás, illetve szabadprogram 

 
Költségek 
Összesen 29.500 Ft/fő, mely magában foglalja: 2 éjszakára szállást reggelivel, 
3 ebédet, 2 vacsorát, színház, kulturális programot, utazás költségét. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 30 fő jelentkező esetén tudjuk a 
programot megvalósítani. Ezért kérjük a jelentkezési határidő szigorú 
betartását.  
A részvételi díjat legkésőbb 2014. november 20-ig kérjük, 1134 Budapest, 
Tüzér utca 56-58. Szociális Innováció Alapítvány címére postai csekken 
befizetni, megjegyzés rovatban feltüntetni: Adventi séta. 
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Kérjük, előre jelezzék azok, akik a befizetett összegről számlát kérnek! 
A jelentkezési lapon megadott adatokkal történik a regisztráció, melyet 
kérünk, az Életet az éveknek Budapesti Szervezetének e-mail címére 
megküldeni szíveskedjenek,  bp.eletetazeveknek@gmail.com 
 
Kapcsolattartók: Medveczki Aranka: 06-30/641-5686 

Csohány Gábor: 06/20- 3614- 998 
 
Sok szeretettel várunk mindenkit! 
 
 

 
Jelentkezési lap 

A budapesti Adventi Sétára 
 

Jelentkező neve: 
 
Jelentkező lakcíme: 
 
Telefonszáma: 
 
E-mail címe: 
 
Klub neve:  
 
Címe: 
 
Érkezés várható időpontja: 
 
 
A jelentkezéssel egyidejűleg vállalom a részvételi díj befizetését postai 
csekken, legkésőbb: 2014.november 20-ig. 
 
Visszaküldési cím: bp.eletetazeveknek@gmail.com 
 

 

mailto:bp.eletetazeveknek@gmail.com
mailto:bp.eletetazeveknek@gmail.com
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II. Amatőr úszóverseny cukorbetegek részére 
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VIII. Cukorbeteg Világnap-ingyenes szűrővizsgálatok 
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Színház, koncert, szabadidő 

Belvárosi Színház, 1075. Budapest, VII. kerület, Károly krt. 3/a 
kedvezményes színházi előadásokra. a megrendeléseket október 26-ig az 
alábbi email címre küldjétek vissza: fekete.zsuzsa49@hotmail.com. 
A megrendelt jegyeket (névre szólóan) az előadás előtt 1 órával, a 
színházban lehet átvenni. Felhívom szíves figyelmeteket, hogy a jegyeket 
akkor is ki kell fizetni ha az előadáson nem tudtok részt venni. 
2014 november–december 

dátum nap  
kedvezményes 

ár 
nov. 1. szombat Amadeus 15h és 19h   
nov. 5. szerda A folyón túl Itália 19h   
nov. 6. csütörtök Hitted volna?! 20h   
nov. 7. péntek A szív hídjai 20h   
nov. 9. vasárnap Esőember 20h 1 900 

nov. 12. szerda Hitted volna?! 20h 1 900 
nov. 14. péntek Bagoly és Cica 20h   
nov. 15. szombat Római vakáció 19h   
nov. 16. vasárnap A folyón túl Itália 19h   
nov. 20. csütörtök A nagy négyes 19h 1 900 
nov. 21. péntek Bagoly és Cica 20h   
nov. 22. szombat Bagoly és Cica 20h   
nov. 23. vasárnap Amadeus 15h      
nov. 28. péntek Hitted volna?! 20h   
nov. 29. szombat Amadeus 15h    1 900 
nov. 30. vasárnap Ez a hely 17h 1 900 

dec. 5. péntek Bagoly és Cica 20h  
dec. 6. szombat Római vakáció 15h 1 900 
dec. 7. vasárnap Happy Ending 20 h 1 900 
dec. 9. kedd A folyón túl Itália 17h 1 900 
dec. 11. csütörtök A folyón túl Itália 17h   
dec. 12. péntek Hitted volna?! 20h   
dec. 13. szombat Római vakáció 19h  
dec. 14. vasárnap Happy Ending 15h 1 900 
dec. 16. kedd Esőember 20h   

mailto:fekete.zsuzsa49@hotmail.com
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dec. 25. csütörtök Amadeus 19h   
dec. 26. péntek Bagoly és Cica 15h   

dec. 27. szombat 
A folyón túl Itália  
16h és 19h   

dec. 28. vasárnap 
Hitted volna 17h és 
20h   

dec. 29. hétfő Piaf 20h 1 900 
dec. 30. kedd A szív hídjai 20h 1 900 
dec. 31. szerda Amadeus 19h  

 

 

Zeneakadémia, november 5. 18.00 Régi Zeneakadémia, Kamaraterem 
Találkozások Liszt Ferenccel- Liszt és a hárfa a Liszt Ferenc Társaság és a 
Zeneakadémia közös koncertsorozata keretében. 
Liszt eredeti hárfás kamara- és kórusművei, zongoraművek és dalok hárfa-
átiratai hangzanak el a hangverseny keretében, Vigh Andrea és növendékei 
(hárfa) előadásában. 
Nagyszerű koncert ajánlat, 800.- Ft-os jegyeket biztosítanak nekünk, a 
rendelkezésre álló helyek függvényében. A jelentkezéseket a 
kozonsegkapcsolat@zeneakademia.hu email címen fogadják. 
 
 
Marczibányi Művelődési Központ, 1022 Bp, Marczibányi tér 5/a 
Római vakáció, november 9. vasárnap 15:00  
Egy örök klasszikus: a romantikus Audrey Hepburn – Gregory Peck film 
színpadon, Cole Porter dalokkal. Egy kicsiny ország trónörököse, Anna 
hercegnő hivatalos látogatásra érkezik Rómába. Vele utazik az udvar néhány 
szigorú képviselője, minden percét protokoll események töltik ki. A lány 
fellázad, és egy váratlan pillanatban megszökik, hogy felfedezze az Örök 
Várost. Persze azonnal nyomába szegődik a bulvársajtó, hogy szaftos 
pletykákkal szolgáljon a közönségnek. Élükön az elszánt Joe Bradley, aki 
minden áron nagy sztorit akar szállítani megrendelőinek – ha kell, magába is 
bolondítja a hercegnőt. 
Az előadás időtartama 150 perc egy szünettel. Belépő: 2600 Ft Elővételben: 
2200 Ft 

mailto:kozonsegkapcsolat@zeneakademia.hu
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Jegyeket személyesen a művelődési központban Marczibányi Téri 
Művelődési Központban,1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a, Tel.: 06 1 212-
2820/112 melléken és bikkes.agi@marczi.hu e-mailen vásárolhatnak. 
Csoportos nyugdíjas kedvezmény esetén: 1.300Ft/fő – ez a jegy típus csak 
rajtam keresztül érvényesíthető, ezért minden esetben nálam kell kérni, 
nekem legyenek kedvesek visszajelezni a klubtagok és hivatkozni az Életet 
az éveknek szövetségre. Üdvözlettel: Bikkes Ágnes,kulturális szervező. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bikkes.agi@marczi.hu
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Lovaspark 

Lovasbemutató, vendégfogadással, 2.800.- Ft/fő, min. létszám: 20 fő, 50 

főtől egyedi, kedvezményes árat adunk. 

Friss pogácsa és pálinka kínálása a kis étteremben és az előtte található 
kerthelységben, „falusias” hangulatban. 
A vendégfogadás után közös múzeumlátogatás, tárlatvezetéssel. Ezt 
követően az Atilla domb megtekintése következik, rövid ismertetővel a 
nálunk található gyógyító energiáról. Az Atilla domb után az őshonos park, 
baromfiudvar megtekintésével folytatjuk. 
Az istállószemle során egy rövid ismertető keretében bemutatjuk parkunk 
büszkeségét, a lipicai lovat. Pusztabusz indulása az istálló udvaráról, majd 
érkezés a lovasbemutató helyszínére. 
Lovasbemutató (csikós virtus), bevonva interaktív módon a vendégeket. 
 

 A bemutató elején a legények egy tiszteletkörrel köszöntik a nézőket. 
A kedves közönség a XIX.századi csikósvilág életéből kap egy kis 
ízelítőt a lovasbemutató során.  

 Lófektetés: A pusztai élet során gyakran előfordult, hogy a 
betyároknak rejtőzködniük kellett lovaikkal együtt a pandúrok elől. A 
lovaknak csendben és nyugodtan kellett feküdni a lovasok mellett. A 
karikás ostor csattogtatásával demonstrálják, hogy semmilyen zaj nem 
zavarta meg a lovakat, és így nem árulták el hol rejtőzött a betyár.  

 Hasaltatás: A legény a ló hátán állva mutatja be a lovas és lova közötti 
összhangot, együttműködést. 

 Lóültetés: Ez az úgynevezett kutyaülés, ami igen nehéz 
természtellenes pozíció a ló számára. 

 A ló hátán állás: Ez segíttette a betyárokat abban, hogy a magas fűben, 
a nádas mögül, minél messzebbre láthassanak el a pusztában.   

 Kendőlopás: A csikósoknak szükségük lesz egy kendőre. Ehhez egy 
hölgy segítségére lesz szükség, aki felajánlja kendőjét. A hölgy 
kegyeiért versenyeznek a csikósok úgy, hogy egymás válláról próbálják 
meg ellopni a hölgy kendőjét, vágtában kergetve egymást. Amelyik 
csikós a végszóra megkaparintja a kendőt, az megérdemel egy puszit a 
kendő fejében. 
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 A lovasbemutató végén fotózási lehetőséget biztosítunk csikósainkkal, 
négyes-fogatunkkal. 

 20 perces pusztabuszos kirándulás a Lovaspark természetvédelmi 
területén. 

 
A lovasbemutatót követően lehetőség van étkezésre is (külön díjazás 
ellenében) az alábbiak szerint: 

 létszámtól függően a borozóban vagy a nagyétteremben  

 igény szerint egyeztetéssel, menüajánlatainkból. 
 

Bővebb felvilágosítás, illetve árajánlat kérhető az alábbi elérhetőségeken: 

kincsemlovaspark@gmail.com  email címen, vagy a 06-20/595-2058-as 

telefonszámon.  

 

Kincsem Lovaspark Kft. 

2711 Tápiószentmárton, Sőregi út 1. 

+3629423056 info@kincsemlovaspark.hu 

kincsemlovaspark@gmail.com 

      

mailto:kincsemlovaspark@gmail.com

