
 

Emlékeztető  

 

a 2020. január 29-i kibővített elnökségi ülésről 

Készítette: Csizmásné 

Fővárosi Idősügyi Tanács 

előkészítő ülése 

Január 30-i ülésről a következő értekezleten (II. 12.) beszámol Dr. 

Hegyesiné Orsós Éva, Szövetségünk elnöke. 

Javasoljuk, hogy szorgalmazzátok kerületetekben is az Idősügyi 

Tanács megalakulását. Kérjetek találkozót az újonnan 

megválasztott polgármesterektől, mely megbeszélésen fontos, 

hogy ott legyen a kerületi idősügyi referens, és a klubvezető. Az 

egyes találkozók időpontjáról és helyéről az elnökség kér 

tájékoztatást, és amennyiben tudunk, részt vennének az elnökség 

képviselői is. 

Kérjük, hogy küldjetek javaslatokat, arra, hogy milyen témákkal 

foglalkozzon a Fővárosi Idősügyi Tanács. A javaslatokat II. 10-ig 

juttassátok el az elnökséghez!  

 

A Harmadik Kor Egyeteme Az előadás témákat írásban megkapták a jelenlévők, de ehhez az 

emlékeztetőhöz is mellékeljük, a szemináriumi témákkal együtt.  

Kérjük, jelentkezzenek az érdeklődők az ELTE PPK honlapján. Az 

előadások szerdánként lesznek, ezt a napot javasoljuk a 

szemináriumokra is. 

Könyvklub minden hónap utolsó keddjén tartjuk az I. ker. Krisztina krt. 87. alatt 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár helyiségében, 16 órától.  

Minden érdeklődőt várunk!   

Február 25-én Király Júlia: A tornádó oldalszele című könyvét 

beszéljük meg, a szerző is jelen lesz.  

Március 31.-én Péterfy Novák Éva: Egyasszony c. könyve lesz a 

témánk. 

Budapesti séta   minden hónap második csütörtökjén, 14 órakor. Helyszínek:   

III. 12. Városmajor,  

IV. 9. Andrássy út a Bajcsy Zs.úttól az Oktogonig,  

V. 14. Kőbánya, 

VI. 11. Farkasréti Temető Művész parcella. 

A találkozási helyszínekről esetenként értesítést küldünk. A séták 

időpontjai és helyszínei megtekinthetők honlapunkon: 

bp.eletetazeveknek.org 
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Sport    Túraverseny: június 25. 

Tízpróbavereseny: július 2. 

Úszóbajnokság: július 9.  

Kártyaverseny  április 16. 

Tavaszi séta ( az adventi séta folytatása) március 12-14.  

 

Egészségügyi szűrés 

 

A Rózsa Nyugdíjasklub felvette a kapcsolatot Otrok Erikával. 

(Richter) 

Medveczki Aranka felvette a VI. kerülettel a kapcsolatot. 

 

Egynapos kirándulások Pozsony - április 21.  BETELT 

Sárospatak - május 5. BETELT 

Aggtelek -szeptember 8. még lehet jelentkezni 

 

Külföldi kirándulsok Umbriai körút - június 15-19. 

Szász-Svájci körút - szeptember 23-27. 

Ezekre a kirándulásokra még várjuk a jelentkezőket! 

 

Versmondónap Ideje: március 31-én 9 órától -14 óráig 

Helyszíne: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, Smaragd 

terem. 

Jelentkezés határidő: 2020. március 10.  

Klubonként maximum 5 fő jelentkezhet. A vers hossza 5 perc. 

Fontos, hogy a Nevezési Lapot mindenki hiánytalanul töltse ki. 

Saját versnél a vers szövegét is előre meg kell küldeni a 

szervezőknek. 

Aki nem e-mailen jelentkezik, az szerdánként 10 és 13 óra között 

személyesen a Tüzér utcai irodában Csizmás Klárinál is megteheti. 

Kérésünk, hogy a Versmondónapon a versmondók 9 óra 30 percig 

legyenek ott! Kérünk tájékoztatást, hogy egy-egy klubból hányan 

kísérik a versmondót. 

Amikor az erre vonatkozó levelet kiküldjük, kérjük annak 



megtekintését igazolják vissza! 

A József Attila szobor megkoszorúzását is tervezzük. 

 

Hozzászólások: Tóthné Kata (Rózsa Nyugdíjasklub) kéri, hogy a Könyvklub 

kihelyezetten is kerüljön megrendezésre. 

Javasolja, hogy legyen a klubvezetők részére negyedévenként 

tapasztalatcsere lehetőség, Budapesten. 

Tájékoztatunk mindenkit, hogy az idősek irodalmi délelőttje a Petőfi 

Irodalmi Múzeumban kerül  megrendezésre minden hónap utolsó 

péntekjén 10 órától. 

 

Klubvezető értekezletek A jelenlévők elhatározták, hogy a Klubvezető értekezletekre 

minden hónap második szerdáján 10 órától kerüljön sor a XIII. 

kerület,Tüzér u. 56-58-ban, fsz. 12.  

Kérjük, ezt jegyezzétek elő magatoknak! 

 

 

Budapest 2020. I. 31. 

Készítette: Csizmásné 

 


