
Emlékeztető 

 

Készült: 2021. augusztus 25-én Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Területi 

Egyesülete klubvezetői értekezletéről 

Helyszín: Budapest XIII. kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ 

1134 Budapest, Tüzér utca 56-58. 

 

Jelenlévők: 15 fő, 

 

 

• Az értekezleten az egyesület elnöke, Talyigás Katalin köszöntötte a 

jelenlévőket, majd  megemlékeztünk az elmúlt időszakban elvesztett 

tagtársainkról és dr. Kádár Sándornéról, a szervezetünk 

rendezvényeinek helyet adó Prevenciós Központ 

intézményvezetőjéről. Ezt követően az elnök asszony röviden 

összefoglalta az elmúlt hónap eseményeit, ismertette az értekezlet 

napirendi pontjait. 

 

• Renfer István ismertette, értékelte a 2021. februárjában meghirdetett 

helytörténeti gyűjtőmozgalom pályázatra beérkezett pályaműveket. A 

pályázatra 10 pályázótól 11 pályamű érkezett. Minden pályázó 

munkáját oklevéllel és könyvajándékkal jutalmazta az egyesület. A 

díjakat Talyigás Katalin az egyesület elnöke adta át. 

A helytörténeti gyűjtőmozgalom díjainak átadását követően kiosztásra 

kerültek a „Híd a generációk között” verseny résztvevőinek az 

emléklapok. 

 

• A harmadik napirendi pont keretében az őszi, téli programok kerültek 

ismertetésre az alábbiak szerint: 

 

            A budapesti séták,  

• Szept. 2. 14 óra 

• Városmajori séta 

• Találkozunk a Kékgolyó és Városmajor utca sarkán 

 

• Okt. 13. szerda 14.00 

• Biztosan ismerjük? Az Andrássy út második szakasza, az Oktogontól 

a Kodály köröndig 

• Találkozás: az Oktogonon, a földalatti lejárat mellett, a Mexikói út 

felé menő oldalon 

 

• Nov. 10. szerda 14.00 

• Szecesszió Kőbányán és más helyi érdekességek 

• Találkozás: Kőrösi - Kőbányai Kulturális Központ (volt Pataky István 

Művelődési Ház) főbejárata előtt (Szent László tér 7-14.) 



 

• Dec. 8. szerda 13:00 (mert akkor már korán sötétedik) 

• Adventi séta 

• Találkozás: a Bazilika mögött, a Bajcsy-Zsilinszky út 16. alatti posta 

Szent István téri oldalánkönyvklub helyszínei és időpontjai  

 

• Elkezdődik a Harmadik Kor Egyeteme, szeptember 22-én 14 órakor: 

dr. Bárdos György az egészség megőrzésről tart előadást. Előző 

előadása nagyon sikeres volt. 

 

• október 20. Csehné Papp Imola: Foglalkoztatási lehetőségek, 

munkavállalás  idős korban 

 

• december 1. Csepeli György: Mennyire meghatározóak 

életünkben az előítéletek 

 

•  Helyszín: VII. kerület Kazinczy utca 23-27. ELTE PPK, Aula. 

 

• Az Országos Szövetség által 2021. szeptemberében megrendezésre 

kerülő EURÁG konferencia. A konferencia keretében lehetőség 

nyílik szeptember 20-24. közötti időpontban memóriatréningen való 

részvételre. A részvételi díj nyugdíjasoknak 20 000 Ft, nem 

nyugdíjasoknak 25 000 Ft.  

Jelentkezési határidő 2021. szeptember 1. Jelentkezéseket az 

egyesület e-mail címére várjuk a bp.eletetazeveknek@gmail.com 

 

• Szeptember 28. délután 4 óra a Könyvklub a Márai Sándor 

Könyvtárban. (I. kerület Krisztina Körút 87.) 

 

A könyv, amiről beszélgetünk: Dekameron Projekt 29 novella a 

járvány idejéből. (Atheneum) 

 

A következő Könyvklubunk: október 7. Dragomán György : 

Rendszerújra című könyvét vitatjuk meg az íróval.  

 

Az előzetesen meghirdetett sárospataki kirándulás érdeklődés 

hiányában elmarad. 

 

• Országos szövetség által szervezett őszi – téli programok: 

 

•  Országos Gyalogló Nap: október 7-én 2-5 km séták, amelyeket 

fotóval dokumentálni kell és a Magyar Szabadidősport 

Szövetség részére meg kell küldeni. 

• Sakkbajnokság: november 4-én a Sakkszövetség rendezésében. 

 

 

bp.eletetazeveknek@gmail.com


• Országos Klubszövetség által hirdetett kulturális programok: 

Balatonfüred, Sopron, Hajdúszoboszló 

 

• Adventi koncert az Uránia moziban, pótszilveszter Egerben. 

 

• Szeptemberétől a Budapesti Madách Gimnázium tanulói 

közreműködésével informatikai képzést szervezünk. 

A képzés célja az idősek informatikai tudásának elősegítése, a 

számítógép, tablet, okostelefon készségszintű használatának 

elsajátítása. 

A egyéni és csoportos képzés igénybevételére is lehetőséget 

biztosítunk. 

A képzés ingyenesen, a helyszín választható, a gimnáziumban vagy a 

klubokban. 

 

Kérjük, mérjétek fel a klubtagok között a számítástechnikai oktatásra 

jelentkezők számát és azt összesítve, táblázatban szeptember 24-ig 

küldjétek meg e-mail címünkre. 

 

• Az utolsó napirendi pontban Talyigás Katalin tájékoztatta a 

jelenlévőket a NYUSZTET munkájáról, Idősügyi Törvény tervezetéről, a 

Fővárosi Idősügyi Tanács munkájáról, ISZER programról.  

 

 

Emlékeztetőt készítette: Timárné Penczi Ildikó 


