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Töltsünk együtt négy napot hazánk egyik legvad-
regényesebb táján, a Mátrában, a három csillagos 
Erzsébet Park Hotelben! Az érzékelhetően tiszta, 
kellemes levegő; a csodálatos erdei környezet; a 
település nyugalma, a szálloda nívója és a kiváló 
programok együttesen garantálják, hogy tényleges 
feltöltődésben részesülhetünk. 

Ybl Miklós tervei alapján épült a megkapó hangulatú 
Károlyi rezidencia 1893-ban a kéthektáros őspark 
ölelésében. A teljesen felújított, ám hangulatában 
a múlt jegyeit megőrző épület 2002 óta szálloda-
ként működik, majd a megnövekedett vendégigé-
nyek kielégítésére ─ 2008 tavaszán ─ egy teljesen 
új, modern épülettel egészítették ki. A régi épület 
az Erzsébet-szárny, az új épületrész a Zsuzsanna-
szárny elnevezést kapta. A két szárny összekapcso-
lásával a vendégek ízelítőt kapnak a múlt emlékei-
ből és a modern korok hangulatából.
Mindkét épületszárny számos wellness szolgáltatást 
kínál. Az Erzsébet-szárny egy beltéri, 14 x 7 mé-
teres úszómedencével, ülőmedencével, gőzkabin-
nal, finn- és infra szaunával, merülő medencével és 
kondicionálóteremmel, a Zsuzsanna-szárny hatal-
mas pezsgőfürdővel, élménymedencével, finn szau-
nával, aroma- és fényterápiás kabinnal, sókabinnal 
várja a vendégeket. Parádfürdő egyik nevezetessé-
ge a mofetta. A mofetta vulkanikus tevékenységhez 
kötődő, a talajból ezer méteres mélységből feltörő 
gázkipárolgás, mely főleg szén-dioxidból áll. A gáz-
egyveleggel történő kezelés során a bőrön keresztül 
a keringésbe jutó szén-dioxid gáz értágító hatású. 
Az általános közérzetjavítás mellett immunrendszer 
stimuláló hatása is ismert. A kezelés során foko-
zódó vénás- és nyirokáramlás következtében vala-
mennyi szerv vérellátása javul. A mofetta 54-féle 
betegség kezelésére alkalmas. A kezelést minden 
esetben szigorú orvosi konzultáció előzi meg, me-
lyet a híres Parádfürdői Állami Kórház nagy szakér-
telemmel bíró orvosai végeznek el. 

Parádfürdő és környéke minden évszakban igazi 
csoda. Az első pótszilveszterünket itt tartottuk. Bár 
leesett a hó, fagyott, kirándulni mentünk, s ren-
dületlenül harcoltunk, hogy forralt borhoz jussunk! 
Mi győztünk! Minden tekintetben. Nemcsak azért, 
mert végül ─ igaz, mikrohullámú sütőben melegí-

tették ─ forralt borhoz jutottunk, hanem azért is, 
mert a gyönyörű havas táj, a levegő, a Cifra Is-
tálló, a tájház szépsége feledhetetlen élményben 
részesítette a csoport tagjait. A 2022 tavaszi ren-
dezvényünkre túljelentkezés volt, sokan nem tart-
hattak velünk, ezért az ő jelentkezésük az októberi 
rendezvényünkre előnyt élvez. Ezúttal a program 
középpontjában a zene és a természet áll. Zenei 
játékban, (öröm)táncban, kirándulásban, erdei sé-
tákban és sok egyéb meglepetésben lesz részetek. 
És persze, elmaradhatatlan az esti élőzene.

A rendezvénynek lesz egy kiváló szakember ven-
dége is, Gál Zsuzsanna zeneterapeuta, oboamű-
vész. Zeneterapeutaként a Csillagösvény Waldorf 
Általános Iskolában dolgozik, a Bliss Alapítványnál 
halmozottan hátrányos gyermekekkel foglalkozik, 
valamint a Terézvárosi Gondozó Szolgálat Idősek 
klubjában vezet foglalkozásokat.

Zene és természet
,,A lélek alapja a természet" ─ ezt vallotta Carl 
Gustav Jung, akinek elméleti rendszereire épül-
ve jöttek létre a művészetterápiák és az egyházi 
pasztorálpszichológia. A zene már akkor az emberi-
ség része volt, amikor teljes harmóniában, a termé-
szet részeként éltünk. Az első törzsekben élő embe-
rek énekelve fejezték ki érzéseiket, s hangszereket 
találtak fel, hogy utánozni tudják a madarak, a szél 
vagy épp a szívdobogás hangját.

A zene közvetítő közeg ember és természet között, 
minden diszharmóniát képes harmonikussá alakíta-
ni. A muzsika egyszerre része az erdő világának, de 
az emberi természetnek is, elég, ha csak a népze-
nénkre gondolunk, mely Bartók Béla szerint tiszta 
forrás, a természet tüneménye. 

A zenében és a természetben külön-külön, de 
együtt még inkább felfedezhető a legnagyobb tit-
kunk: a létélményünk, a hála az életért. Ahogy John 
Lennon mondaná: „Isten azért teremtette a zenét, 
hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni."

Mire számíthatnak azok, akik szívesen részt 
vennének ezeken a programon? Álljon néhány 
programgondolat!

MEGHÍVÓ

az „Életet az éveknek” Zene és Természet című 
élményprogramjára

2022. október 10-13., Parádfürdő, Erzsébet Park Hotel ***

(Parádfürdő, Kossuth Lajos utca 372.)
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1. Előadás a zeneterápiáról (sok érdekesség van a 
természet törvényei és a zenei törvények párhuza-
mában)
2. Hangfürdő-relaxáció
3. Aktív zeneterápia ─ zenés játékok ORFF hang-
szerekkel (majd megtudjátok, milyen hangszerek-
ről van szó!), és közös koncertélmény, híres és imp-
rovizált darabok oboán, fuvolán, zongorán, gitáron 
közönség improvizációkkal
4. Mozgás-TÁNC-RGM zenei mozgásterápia korta-
lanul
5. Kiegészítés: Zenés-festés ─ Receptív terápia
6. Filmvetítés

Ezúttal számíthattok a Richter által szervezett 
vetélkedőre!
Vendégeink lesznek helyi termelők is. 

Utazás: egyénileg 

Részvételi díj a Szövetség klubjaihoz tarto-
zóknak:
Egyágyas szobában 63.500 Ft/fő/4 nap (3 éjszaka)
Kétágyas szobában 43.000 Ft/fő/4 nap (3 éjszaka)

Részvételi díj a nem a Szövetségünkhöz tar-
tozóknak:
Egyágyas szobában 65.000 Ft/fő/4 nap (3 éjszaka)
Kétágyas szobában 45.000 Ft/fő/4 nap (3 éjszaka)
Az ár tartalmazza:
Standard egy-, illetve kétágyas szobában a szál-
lást félpanzióval (bőséges büféreggeli, svédasztalos 
vacsora), az ÁFÁ-t, az idegenforgalmi adót, a szál-
loda wellness részlegének használatát (29 Cº-os 
élménymedence, finn szauna, bioszauna, finn sza-
una, gőzfürdő, fürdőköpeny ingyenes használatát). 
A zárt parkoló használata a résztvevőknek ingye-
nes. Tartalmazza továbbá a filmvetítésen, a Szövet-
ség által szervezett játék- és zenei programokban, 
valamint az élő zenés partin való részvételt. 
Szobák elfoglalása az érkezés napján 14.00 órától, 
a szobák elhagyása az elutazás napján 10.00 óráig. 

Fakultatív program:

Kirándulás Parádsasvárra, az Üvegmanufak-
túrába és a Kristálygalériába
Kétszer egyórás program, a közlekedés autóbusz-
szal történik, rövid sétával egybekötve, a részvételi 
díj tartalmazza a belépőt is ─ részvételi költsége: 
4.200 Ft/fő
Maximum: 50 fő vészvételével indulhat a csoport

Kirándulás a Piszkéstetői Obszervatóriumba
Mivel az intézménynek elsődlegesen a tudományos 
kutatás a főfeladata, a csillagászati megfigyelé-
sekre és kutatásokra kialakított speciális működési 
rend mellett ezért meghatározott szabályok mellett 
fogadhat látogatókat.

Egy nap csak egy csoportot tudnak fogadni 14 órai 
kezdettel, több csoport fogadására nincs lehetőség 
egy napon belül. Csoportos látogatás esetén 30 fő 
látogatót tudnak csak fogadni!
A résztvevők rövid sétát tesznek a telephelyen 
szakcsillagász szakvezetésével, mely program 
1-1,5 órát vesz igénybe, s melynek részvételi díja: 
4.500 Ft/fő

A település gyalogosan is látogatható neveze-
tességeinek ─ Cifra istálló, tájház stb. ─ meg-
tekintéséről a helyszínen részletes tájékozta-
tást adunk. 

Fellépések

A hely jellege miatt legfeljebb 6 hagyományőrző 
műsorszámra, moderntáncra, örömtáncra lesz le-
hetőségünk.
Nevezés: A jelentkezéseket 2022. július 15-ig 
várjuk a jelentkezési lapon. Kérjük, minél előbb je-
lentkezzetek, ne várjátok meg a határidő végét. 

Nevezési díj: 
Az „Életet az éveknek” Klubszövetséghez tartozó 
fellépők részére, akik 3 éjszakát a hotelben tölte-
nek: 
• csoportoknak: 2500 Ft/csoport
Más nyugdíjas szervezethez tartozóknak, akik 3 
éjszakát töltenek a hotelben, és azoknak, akik az 
„Életet az éveknek” Klubszövetséghez tartoznak, 
de nem vesznek igénybe szállodai szolgáltatást:
• csoportoknak: 3000 Ft/csoport
Más nyugdíjas szervezethez tartozóknak, akik nem 
igénylik a szállodai szolgáltatást: 
• csoportoknak: 3500 Ft/csoport

A nevezési díjat, a szállodai szolgáltatás díját 
a visszaigazolásunkat követően kell befizetni. 
A visszaigazolással egy időben küldjük meg a befi-
zetéshez szükséges számlaszámot. Kérünk benne-
teket, lehetőség szerint banki átutalással fizessétek 
be a részvételi díjat.

A visszaigazolásokat minden jelentkező 2022. jú-
lius 30-ig kézhez kapja. A részvételi díjakat leg-
később 2022. augusztus 31-ig kell befizetni. Tá-
jékoztatunk benneteket, hogy a szálloda befogadó 
képességével összefüggésben erre a rendezvényre 
csak 180 fő jelentkezését tudjuk elfogadni.

A rendezvényt az aktuális járványügyi intézkedések 
figyelembevételével szervezzük meg. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Az „Életet az éveknek” Országos Szövetség
programszervezői
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Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetség
Kérjük, olvashatóan töltsétek ki!

Beküldési határidő: 2022. július 15. 

J E L E N T K E Z É S I  L A P

az „ÉLETET AZ ÉVEKNEK” Zene és Természet élményprogramjára

2022.október 10-13. (hétfő-kedd-szerda-csütörtök) 

Parádfürdő, Erzsébet Park Hotel ***(Parádfürdő, Kossuth Lajos utca 372.)

Egyéni jelentkezés esetén:

Jelentkező személy neve: ……………….………………………………………………………….……………………………………………………….………………………

Jelentkező személy címe: ..……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

Email: ……………………..……………………………………………………… telefonszám: ……..…………………………………….………………………………………

Klub jelentkezés esetén:

Csoport, klub neve: …………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………

Csoportvezető neve: ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..…………

Csoportvezető levelezési címe: ……………………………………………………………….………………………………………………………………………….………..

Csoportvezető telefonszáma: …….………………………………………., e-mail címe: …………………..…………………………….……………………………….

„Életet az éveknek” Klubszövetség tagja: igen –nem (A megfelelőt kérjük, húzza alá!)

Jelentkezők száma: …………………fő   A klub kódszáma: …………………………………….

A program keretében szeretnél-e/szeretnétek-e bemutatni táncprodukciót? Ha igen, kérünk, válaszoljál az alábbi kérdésekre! 

Bemutató időtartama: max: 8 perc.

Fellépők száma: …………………… fő 

Műsorszám címe, szerzője és betanítója: ……………………..………………………………………………….…………………………………………………………..

Kíséret típusa (élőzene, CD): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szükséges technika (asztal, szék, CD lejátszó, mikrofon, stb.): ………………………………………………………………………………………………………

Szállást ……………………….fő részére kérek:

• ……………………...db egyágyas szobát

• ……………………… db kétágyas szobát

Az parádsasvári kiránduláson …..…………… fővel veszünk részt.*

A piszkéstetői obszervatóriumi kiránduláson…………………….fővel veszünk részt. 

A rendezvény megtartására a hatályos járványügyi szabályok szerint kerülhet sor!  

*Csak a megadott létszám határig tudjuk garantálni az autóbuszos kiránduláson a részvételt.

A jelentkezési lapot kizárólag a program szervezéséhez használjuk, az azon szereplő információt a rendezvényt követően megsemmisítjük.

Jelentkezés és információ itt kérhető:

Nyugdíjasklubok és Idősek ”Életet az éveknek” Országos Szövetsége (Budapest, 1094 Balázs Béla u. 18. II. em). Tel:06/1/327-
0118

eletetazeveknekfesztival@gmail.com, nyugszov@hu.inter.net)  A jelentkezési lap letölthető a www.eletetszeveknek.hu honlapról.

Dátum:…………………………………………………….                                                                                      
                                                                                                                                                                  ……………………………………………………….


