
Emlékeztető 

 

Készült: 2021. szeptember 29-én megtartott klubvezetői értekezletről 

Értekezlet helyszíne: Budapest XIII. kerület Tüzér utca 56-58. 

Az értekezleten jelenlévők száma: 12 fő 

 

Talyigás Katalin az Életet az Éveknek Budapesti Egyesületének elnöke köszöntötte a 

jelenlévőket, majd ismertette az értekezlet napirendi pontjait. 

 

1.) napirendi pont 

Timárné Penczi Ildikó beszámolt a 2021. szeptember 17-én megrendezett EURÁG 

konferencián elhangzottakról. A konferencia témája az „Idősek szerepe a 

döntéshozatalban” volt. 

Az előadók bemutatták kerületük, városuk, országuk idősellátását, idősek részvételét 

a különböző társadalmi szintű döntéshozatalokban, kifejtették az időskorosztály 

informatikai tudásának fontosságát a civil társadalomban való részvétel érdekében. 

A Konferencia záródokumentum elfogadásával ért véget, a záródokumentuma 

elolvasható az Egyesületünk honlapján.  

A tájékoztatón elhangzottakat elnök asszony kiegészítette, kiemelte az I. kerületi 

polgármester, V. Naszály Márta asszony előadásában elhangzottakat, amelyben az 

I. kerületben megszervezésre kerülő állampolgári tanács feladatairól 

tájékozódhattunk. A kerületben élők pályázhatnak a tanácsban való részvételre, 

feladatuk az önkormányzati fejlesztések, beruházások véleményezése. Az 

állampolgári tanácsban szeretnék, ha a kerületi idősek is képviseltetnék magukat. 

Polgármester asszony az előadásában még beszámolt arról is, hogy az I. kerületi 

önkormányzat idősek bentlakásos otthonát tervezi építeni a kerület idős lakói részére. 

 

2.) napirendi pont 

Tájékoztatót kaptunk a klubtagok számára megszervezésre kerülő informatikai 

képzésről. 

A képzést a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány szervezi, az érdeklődők részére 9-10-11 

évfolyamba járó diákok segítenek az informatikai eszközök, programok, applikációk 

használatának elsajátításában. A képzés hat alkalomból áll és egyénre szabott, az 

idősek kérésének megfelelő témakörben történik, az informatikai eszközök is 

választhatóak okostelefon, laptop, tablet, stb., saját gép vagy a kijelölt iskola 

számítógépén. 

A képzés helye is válaszható, lehet a klubban, a kijelölt iskolákban – a választható 

iskolák nevét, címét mellékeljük -, de indokolt esetben, pl. mozgáskorlátozottság 

esetén az idős otthonában is. 

Kérjük, válaszoljatok, melyik iskolával venné fel a klub a kapcsolatot a képzés 

céljából. A válaszokat október 15-ig kérjük.  

 

3.) napirendi pont 

Elnök asszony az alábbiak szerint ismertette az Egyesület októberi programját: 

NYUSZET idősek napi rendezvénye 2021.10.05.  

A rendezvényre szervezetünkből 10 főt delegálunk. 

 

Harmadik Kor Egyeteme folytatódik, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 

Az Egyetemmel történt megállapodás alapján azon érdeklődőket, akik nem 

rendelkeznek a regisztráláshoz szükséges eszközökkel, a klubvezető is regisztrálhatja. 

Az előadások témáit, időpontját, helyét és az előadók nevét mellékeljük. 



Könyvklub október 7. , vendége Dragomán György, helyszín  Kertész Imre könyvtár 

Következő könyvklub november 30. Lévai Katalin Tűzmadár című könyvének 

bemutatója  

 

Budapesti Séta következő időpontja október 13. 14 óra 

Találkozás helyszíne az Oktogon, sétánk során az Andrássy úti paloták történetét 

ismerhetjük meg. 

 

Az október 19-én megrendezésre kerülő Országos Mesemondó Versenyre még lehet 

jelentkezni 

Remes Ferenc e-mail címén remesferi@t-online.hu. A jelentkezésbe írjátok bele a 

mese nevét, időtartamát és az előadó nevét. A rendezvény október 19-én 10 órai 

kezdettel a I. kerületi Hagyományok Házában, Budapest Corvin tér. 8. kerül 

megrendezésre. 

 

4.) napirendi pont 

Nagy Anita, az Elit Ortopéd Cipőgyártó Kft. munkatársa adott tájékoztatást a 3D láb 

scannel alapján egyedileg elkészített cipők megrendelésének és megvásárlásának 

lehetőségeiről. 

A cipők TB támogatásra évente egy alkalommal vehetők igénybe, támogatással az 

áruk 12.450,-Ft, amelyből 8.000,-Ft foglalót kell fizetni a megrendelésnél, 

közgyógyigazolvánnyal rendelkezők részére a cipővásárlás ingyenes. 

A cipő színét, anyagát a megrendelő választja ki, 15 fő esetén a helyszínen szakorvosi 

ellátást (ortopéd orvos) is biztosít a Kft. 

A megrendeléshez lakcímkártya, TAJ kártya szükséges! 

Megfelelő létszámú érdeklődő esetén a helyszínen végzik el a felmérést, a 

megrendelések felvételét. 

 

 

A következő klubvezetői értekezleten lehetőséget szeretnénk biztosítani az 

érdeklődők számára cipő megrendelésre. Kérlek, Benneteket, október 24-ig 

jelezzétek, hogy az általatok vezetett klubból, hány fő szeretné igénybe venni az Elit 

Ortopéd Cipőgyártó Kft. szolgáltatásait a klubvezetői értekezlet után, illetve mely 

klubok kérik a saját klubjukban a szolgáltatás megszervezését 

A klubvezetői értekezlet időpontja október 27.  11 óra, cipő rendelés időpontja 11-13 

óráig.  

Helyszín: Prevenciós Központ, Budapest XIII. kerület Tüzér utca 56-58. 

 

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy egészségi állapota miatta mai értekezletünkön 

sem tudott részt venni Csohány Gábor elnökségi tagunk. Ezúton szeretnénk jobbulást 

kívánni neki és mielőbb várjuk vissza közösségünkbe. 

 

 

Emlékeztetőt készítette: Timárné Penczi Ildikó 
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