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BÚCSÚ 
 
 
A karácsony mindig az ünnepi készülődés, a várakozás, az ajándékozás, az öröm ün-
nepe. A 2015. év karácsonya a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Orszá-
gos Szövetség életébe nagy veszteséget hozott. Mihály János, Szövetségünk elnökhe-
lyettese, 2015. december 18-án itt hagyott bennünket. Magas kora ellenére, szinte az 
utolsó napig dolgozott, utazott Nagymaros és Budapest között, szervezte a Szövetség 
tagjainak üdülését. Októberben került kórházba, majd amikor az ápolása az otthoná-
ban folytatódott, reménykedtünk a felgyógyulásában. Sajnos, a feleségétől érkező hí-
rek kevés reményt adtak.  
 
Mihály János neve összefonódik a Szövetség életével. Alig van az országnak olyan tele-
pülése, ahol ne ismernék a nevét, ahol ne találkoztak volna vele. Míg ereje, egészsége 
engedte, járta az országot, kereste a nyugdíjasoknak legmegfelelőbb üdülési lehetősé-
geket, megnyitotta a rendezvényeket, mindenkihez volt egy kedves szava. A szállás-
adók ismerték, kedvelték a derűs személyiségű Mihály Jánost. Később telefonon tartot-
ta velük a kapcsolatot.  
Egyszer valaki azt mondta nekem, soha nem találkozott vele, de a telefonbeszélgeté-
sek alatt mindig egy mosolygó, idős urat látott a telefon túloldalán. Mi, a Szövetség 
tagjai tudjuk, János ilyen volt. Hosszú éveken keresztül aktív, kezdeményező szerepe 
volt a nagymarosi idősek körében, Pest megye közgyűlésében, Pest megye „Életet az 
éveknek” közösségében és az országos elnökségben. János most az égi vasútvonalakon 
jár – mert hiszen örök vasutas volt -, és lenézve ránk … mosolyog. Hiányozni fogsz, 
drága János!       
 
„Keresheted őt, nem leled, hiába, 
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, 
a múltba sem és a gazdag jövőben 
akárki megszülethet már, csak ő nem. 
Többé soha 
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya. 
Szegény a forgandó tündér szerencse, 
hogy e csodát újólag megteremtse. 
 
Édes barátaim, olyan ez éppen, 
mint az az ember ottan a mesében. 
Az élet egyszer csak őrája gondolt, 
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...”, 
majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt, 
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...” 
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, 
mint önmagának dermedt-néma szobra. 
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. 
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.” 
 
Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd 
 
Nyugodjál békében!   
 
 

Hegyesiné Orsós Éva, elnök 
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2015. évének értékelése 
kirándulásaink és a Richter Gedeon Gyógyszergyár vetélkedőjének tükrében 

 
Nagyon mozgalmas és szép élményekkel teli éve volt a Pász-
tó Környéke Postás Nyugdíjasklubnak 2015.  
Kirándulásaink: 
Tavasszal Nógrád megye nagyjai (Madách, Mikszáth, Tolnay 
Klári) szülő, illetve tartózkodási helyét kerestük fel. Így jutot-
tunk el Csesztve, Mohora, Horpács helységekbe. Majd a Nóg-
rádi vár romjai között sétáltunk és gyönyörködhettünk a kör-
nyező tájban. Mindenhol idegenvezető várt bennünket és ily 
módon az ott látottak érdekesebbek lettek és több ismerettel 
is gazdagodhattunk.  
Következő kirándulásunk célja Heves és a borsodi tájak vol-
tak. Első állomásunk Klubvezetőnk Oroszné Juditka szülőfalu-
ja, Mátraderecske volt. Itt egy egészségcentrumot látogat-
tunk meg. Ezután Feldebrőn megcsodálhattuk az eredeti 
szépségű templomot, melynek a templom alatti része is láto-
gatható. Nagyon sok díszes oszlop található, s ezek ívekben 
kapcsolódnak a boltozathoz. A falakon az eredeti freskók jó 
állapotban maradtak meg. Itt van Aba Sámuel sírhelye is.  

Majd Kisnána nagyon szépen helyreállított vára következett. Elhagyva Heves megyét Borsodba érve nagy sétát tet-
tünk Lillafüreden. A vízesésnél megölelgettük Petőfi szobrát, gyönyörködtünk a kilátásba, a Palotaszállóban és a Há-
mori-tóban. Visszaérve Heves megyébe megnéztük Visontán a külszíni fejtést, leírhatatlanul óriási élmény volt. 
Kora nyáron, Budapesten ellátogattunk a Zwack Unikum Gyárba. Idegenvezető segítségével betekintést nyerhettünk a 
család történetébe, amely összefonódott a magyar történelemmel. Megcsodálhattuk Európa legnagyobb palack gyűj-
teményét. A pincében óriás tölgyfahordókban szilva ágyon érlelődik a királyi nedű. Nevét II. Józseftől kapta. Dr 
Zwack, az udvari orvos a királyt a gyomor bántalmai gyógyítása céljából megkínálta az általa több mint 50 gyógynö-
vényből készült italával, aki így kiáltott fel: ez Unikum (egyedi, különleges). Ezután a Benczúr székházba látogattunk 
el. Itt megebédeltünk és megtekintettük a Posta Múzeumot. A bútorzat, az okiratok, a telefonközpontok, a csőposta 
felidézte bennünk az 1960-as éveket.  
Ősszel kastélylátogatások következtek. A Pest megyei Turán, valamint a Heves megyei Hatvanban található kastélyo-
kat tekintettük meg. 
Összegezve, nagyon sok szép helyre jutottunk el, amelyekre egyénileg a közlekedés, valamint a fizikai erőnlét miatt 
sem lett volna lehetőségünk. Ezeket a szép élményeket a klubvezetőnknek, Oroszné Juditkának köszönhetjük, aki 
bravúrosan megszervezte. Mindig volt bérelt busz és minden helyszínen idegenvezető várt ránk. 
Már hagyományosan minden évben Schott Katika szervezésében karácsony előtt meglátogatjuk a pásztói Idősek Ott-
honát. Az ott élő 60 embernek mintegy 480 szelet általunk sütött süteménnyel és déligyümölccsel kedveskedtünk. Kis 
műsorunk után világi és egyházi karácsonyi énekeket énekeltünk az ott élőkkel együtt. 
2015. nagy eseménye volt a Richter Gedeon Gyógyszergyár Borsod, Heves, Nógrád megyék nyugdíjas klubjainak 
vetélkedője, amelynek témája, azok a betegségek, amelyek az idősödő embereket fokozottan érintik: magas vérnyo-
más és a csontritkulás. A vetélkedő 3 fordulóban bonyolódott le. Kaptunk segédanyagot, de a gyógyszertár és a házi 
orvos segítségét is igénybe kellett vennünk. Még az internet oldalait is felkerestük. Új ismeretekkel gazdagodtunk. A 
díj átadó az egri Hotel Flórában volt. Ott az egri színház színészei szép műsora után megnéztük Richter Gedeon életé-
ről szóló megható filmet. Finom ebéd várt ránk. A díjátadón kiderült, hogy az 53 klub közül első helyen végzett a 
Pásztó és Környéke Postás Klub, amely minden várakozásunkat felül múlta. Ezért, mint az elején írtam szép éve volt 
2015. a Pásztó és Környéke Postás Nyugdíjasoknak.           Begella Lászlóné 

*** 
 

Tisztújítás a Nyugdíjasklubok „Életet az éveknek” Pest Megyei Egyesületében 

2015. november 23-án Budapesten a Láng Művelődési Központ 
Színháztermében tisztújító közgyűlést tartott a Nyugdíjasklub-
ok „Életet az éveknek” Pest Megyei Egyesülete. 

A Közgyűlés először az alapszabályt módosította, majd a Jelölő 
Bizottság beszámolóját, a jelöléseket, a jelöltek bemutatkozá-
sát követően sor került a tisztségviselők megválasztására. 

A Szavazatszámláló Bizottság a szavazás végén kihirdette a 
választás eredményét, mely szerint az Egyesület:  
Elnöke: Bodnár Gábor (Dabas), elnökhelyettesek: Balázs János 
(Bag), Palánkai Imréné (Pomáz), Szabó Károly (Nagykáta). 
Gazdasági bizottság elnöke: Szabó Imréné (Úri). Kulturális 
bizottság elnöke: Korponai Lászlóné (Sülysáp). Szociális bizott-
ság elnöke: Wágner Árpádné (Tápiószecső). Ellenőrző bizottság 
elnöke: Móri Lászlóné (Tura), tagjai: Benedek Lászlóné 

(Őrbottyán), Szabó Sándor (Gyömrő). Gratulálunk, jó, és eredményes munkát kívánunk a megválasztott tisztségviselőknek. 
       Katica Nyugdíjas Klub (Nagykáta) 
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30 éves a Mezőkeresztesi „Jóbarátság” Nyugdíjasklub 
 

A Mezőkeresztesi „Jóbarátság” Nyugdíjasklub 2015. november 23-
án ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Az ünnepség kezde-
tén a klubvezető, Kovács Károlyné üdvözölte a megjelenteket. A 
rendezvényen jelen volt az „Életet az éveknek” Országos Szövet-
ség Borsod megyei elnöke Szőnyi Gáborné, a NYOSZ Borsod me-
gyei elnöke Jurkó István, a Város Polgármestere és vezetői, vala-
mint a korábbi klubvezetők és az alapító tagok. A köszöntő szavak 
után a jubiláló Nyugdíjasklub tagjai jó hangulatú verses, dalos 
műsorral szórakoztatták a megjelent vendégeket. Ez után az uno-
kák táncos műsora következett, majd a vendégekkel együtt közö-
sen elénekelték a nyugdíjas indulót. 
A klub tagjai egy kis ajándékkal köszöntötték a klub egykori és 
jelenlegi vezetőit és mindazokat, akik valamilyen szinten támogat-
ták a klub létrejöttét és működését. Minden megjelent vendégnek 
a klub életéről szóló prospektust ajándékoztak. A rendezvényen 
közel 80 fő vett részt, akiket egy finom vacsorával, valamint házi 
készítésű süteménnyel és születésnapi tortával vendégelt meg az  
ünneplő klub. Az ünnepség tombolázással, baráti beszélgetéssel és nótázással zárult. Egy jó hangulatú délutánt töltöt-
tek együtt és remélik, hogy még hosszú éveken át fog működni a „Jóbarátság” Klub.  Kovács Károlyné klubvezető 

                                                                                *** 
 

Győr-Moson-Sopron megyei „Életet az éveknek” Klubtanács 2015. évi programjainak értékelése 
 
Az "Életet az éveknek" Klubszövetség Győr-Moson-Sopron 
megyei Klubtanácsa eseménydús és sikeres évet zárt. Feb-
ruárban a Rába Klub szervezésében került megrendezésre a 
megyei kártyaverseny. 2015. márciusában Gyarmaton ren-
deztük meg a közlekedési vetélkedőt, amelyet a megyei 
Rendőrkapitánysággal közösen szerveztünk. Évek óta sok a 
jelentkező a tekeversenyünkre és ezért már 2 helyszínen 
rendezzük meg. Mosonszolnokon a szigetközi klubok csapa-
tai, míg Kapuváron a rábaközi klubok csapatai tekézhettek. 
Külön öröm számunkra, hogy az országos tekeversenyen is 
sikeresen szerepeltek a megyei győzteseink. A Tőzike virág-
zásának idején szívesen sétáltak tagjaink a Csáfordjánosfai 
védett tőzikésben. Természetőrök kíséretében tettünk meg 
kb. 8 km-t. A kellemes séta után a Répceszemerei Klub látta 
vendégül a résztvevőket. Áprilisban a Költészetnapi Szavaló-
versenyünk házigazdája a Szerecsenyi Idősek Klubja volt. A 
verseny helyezettjeit beneveztük az Országos Szavalóver-
senyre, ahol eredményesen képviselték megyénket. Beled-
ben került megrendezésre a Nyugdíjasok Olimpiája 14 csapat 
részvételével. Évek óta szervezünk sétákat a Cuha völgyébe 
és a Nyúli dombokra. Örülünk annak, hogy minden évben 
többen vesznek részt ezeken a programokon is. A Margaréta 
Nyugdíjasklub szervezésében került megrendezésre a Kultu-
rális Fesztiválunk Mosonmagyaróváron. A házigazdák a tánc-
csoportokat és a kórusokat hívták meg. A műsorszámok 
bemutatása után fehérasztal mellett kellemes délutánt töl-
töttek el a fellépők. A Fogyasztóvédelemről szerveztünk 
Fórumot a Kapuvári Nyugdíjasklubbal közösen májusban. Itt 
hasznos tanácsokat kaptunk többek közt a bankkártya hasz-
nálatáról, a hitelekről és a fogyasztóvédelemről. A 
fertőszentmiklósi Rozmaring Klubbal együtt rendeztük meg a 
Richter Egészségnapot. A szűrővizsgálatok mellett értékes 
előadásokat hallgattunk meg. Június 15-én Vitnyéden került 
megrendezésre az a Fórum, amelyre a klubvezetők mellett 
meghívtuk a települések polgármestereit és a megyei Köz-
gyűlés elnökét, valamint az Országos Szövetségünk elnök 
asszonyát. Hasznos és eredményes tanácskozás volt, ahol a 
települések vezetői büszkén mondták el azt, hogy milyen 
fontos szerepet töltenek be a települések életében a nyugdí-
jasklubok. A himodi Nyugdíjasklub szervezésében 
Dalostalálkozót rendeztünk, amelyet nyugdíjas amatőr mun-
kák kiállításával tettünk színesebbé. Szeptemberben immár 
kilencedik alkalommal szerveztük meg Kunszigeten a Nagy-
anyó Mesél Mesemondó Versenyt. A zsűri értékelte a részt-

vevőket és a helyezetteket értékes jutalomban részesítette. 
Az első három helyezett mesemondó részt vett az országos 
versenyen is. A tavalyi évben először szerveztünk asztalite-
nisz versenyt Tápon. A résztvevők egy kellemes napot töltöt-
tek el a házigazdákkal. Az október sem maradt program 
nélkül. Jánossomorján szerveztünk Népdalköri Találkozót Dr. 
Barsi Ernő emlékére. A nyúli Nefelejcs Nyugdíjasklub szerve-
zésében Anyanyelvi Vetélkedőt rendeztünk Lőrincze Lajos 
halálának 100. évfordulója alkalmából, melyen 13 csapat 
mérte össze tudását. Értékes jutalmat kapott minden részt-
vevő. A jutalmakat a házigazda klub és az önkormányzat 
ajánlotta fel. Második alkalommal került megrendezésre 
Csornán a Rábaközi Kulturális Seregszemle. 28 fellépő műso-
ra bizonyította be, hogy idős korban is lehet hasznosan és 
értékesen eltölteni az időt. Tizedik alkalommal szervezte 
meg a Beledi Ezüstfenyő Nyugdíjasklub a Kórustalálkozóját. 
A találkozó a „retró” jegyében került megrendezésre. Sláge-
rek, filmdalok szerepeltek a műsoron. Előkerültek a régmúlt-
ban divatos ruhák és kiegészítők. Nagy sikert arattak a fellé-
pők.  
Klubtanácsunk öt klubvezetői értekezletet tartott az elmúlt 
évben. Januárban Petőházán találkoztunk, ahol az éves 
programunkat állítottuk össze. Májusban a Levéli Klub volt a 
tanácskozásunk házigazdája. Augusztusban a 
Bakonyszentlászlói klubvezető és a település polgármestere 
meghívásának tettünk eleget. Bemutatták a településükön 
átadott Élményparkot. A bátrabb klubvezetők ki is próbálhat-
ták a pályát. Októberben a szerecsenyi klubok meghívását 
fogadtuk el tanácskozásunk megtartására. A munka mellett 
jutott idő a kötetlen beszélgetésre és a település megtekin-
tésére is.  
Az évzáró klubvezetői tanácskozásunkat Győrben tartottuk. 
Megemlékeztünk két klubvezetőnkről, akik váratlanul távoz-
tak körünkből. Molnárné Erzsike, a Jászai László Klub vezető-
je volt Rábatamásiban és Simon Ambrus, a 
Mosonszentmiklós Gyártelepi Klub vezetője volt. Haláluk 
mélyen megrendített bennünket. Emlékük örökre a szívünk-
ben él. Köreinkben köszönthettük három leköszönő klubve-
zetőnket: a lébényi Wesztergom Viktornét, a koroncói Juhász 
Istvánnét és a veszprémvarsányi Bognár Jenőnét. Ők egész-
ségi állapotuk és koruk miatt nem vállalták tovább a klubjaik 
irányítását. Virággal és bonbonnal köszöntük meg eddigi 
munkájukat. 

Zsámbokiné Buday Anna megyei elnök 
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Negyven éves a Szécsényi Őszi Alkony Nyugdíjasklub 
 
Megható percekkel kezdődött a születésnapi ünnepség. A 
színpadon félhomályban, mécsesekkel a kezükben álltak az 
ünnepeltek. Felcsendült Demjén Ferenc „Mindazokért, akik 
nincsenek már régen… mindazokért egy-egy gyertya égjen” 
refrénű dala, amivel a négy évtized alatt elhunyt nyugdíjas 
társakra emlékeztek. Kiss Lajosné, a klub elnöke köszöntötte 
a nézőtéren helyet foglaló balassagyarmati, pásztói, szur-
dokpüspöki, kisterenyei, nógrádmegyeri, mohorai, 
mátraszőlősi, nagylóci és a három nagybátonyi klub tagjait. 
Ezt követően Stayer László, Szécsény polgármestere és 
Garanvölgyi Andrea, a Szécsényi Közművelődési Nonprofit 

Kft igazgatója köszöntötte a megjelenteket, és az ünneplő 
klub tagjainak emléklapot és egy szál virágot adtak át. 
Mesterné Molnáry Mária, az „Életet az éveknek” Klubszövet-
ség Nógrád megyei szervezetének az elnöke, az Országos 
Szövetség elismerő Díszoklevelét nyújtotta át a klubnak 
munkájuk elismeréseként. A rendezvény végén a klub tagja-
inak vidám, szórakoztató műsora zárta a jó hangulatú jubile-
umi ünnepséget. A program egy „csattanóval” fejeződött be. 
A klub elnöke minden társának a következő negyven évre 
egy „túlélőcsomagot” adott át.  

*** 

A kapuvári Hagyományőrző Egyesület 2015-ös évéről röviden 
 
Nagyon mozgalmas évük volt, sok helyen szerepeltek, spor-
toltak, tanultak, túráztak, stb. Tizenhat helyen szerepeltek: 
néhány a sok közül: Győrben Ki Mit Tud?-on, Pécsen Kultu-
rális Vetélkedőn, költészetnapi műsorban, Hajdúszoboszlón 
Ki Mit Tud?-on, falunapokon, Csornán kulturális seregszem-
lén léptek fel. Iskolásokkal közösen karácsonyoztak. A kapu-
vári Szabadegyetemen két szemesztert hallgattak meg. 
Kártya versenyen voltak Győrben. Tájékoztatót hallgattak 
meg a Fogyasztóvédelemről. Rábaközi Tekebajnokságot 
rendeztek. Kerékpártúrán is voltak és a megszervezett két 

kirándulás még emlékezetesebbé tette az évet. A névnapo-
kat közösen ünnepelik. A nőnapot és a férfinapot is megtart-
ják. Karácsonyoznak, szilvesztereznek, farsangi bált is szer-
veznek. Egészségünkre is odafigyelnek. Egészségnapokon 
voltak, szűrővizsgálatokkal összekötve. Karitatív tevékeny-
séget is végeznek: a Máltai Szeretetszolgálat önkénteseiként 
ruhát osztanak, adományokat gyűjtenek, karácsony előtt 
csomagokat osztanak, műanyag kupakokat gyűjtenek beteg 
gyerekek megsegítésére.               Mihályi Sándorné klubtag 

*** 
Emlék a jászladányi Arany Ősz Nyugdíjasklubtól 

A klubban vezető váltás történt, Kun József helyett 
Zana Józsefné lett az új klubvezető. Gratulálunk! 
 

 
 
 

 KLUBRÓL-KLUBRA 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 

Meghívó a III. Karcagi Országos Nyugdíjas Művészeti 
Fesztiválra, 2016. május 7-8. Helyszín: Karcagi Akácliget 
Gyógy- és Strandfürdő.  
Jelentkezési határidő: 2016. április 10.  
További Információ kérhető: Márkus Ica Napsugár Nyugdí-
jasklub vezetőjétől: 06/20/575-6096, vagy Andrási István 
Akácliget Fürdő ügyvezető igazgatójától: 06/59/503-011 

A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” 
Országos Szövetsége tisztelettel várja az 

SZJA 1 % felajánlásokat.  

A felajánlott összeget országos, megyei rendezvényeink 
támogatásához szeretnénk felhasználni. 

Adószámunk: 19012377-2-41 

 

Kettős ünnepet tartott 2015. decemberében a Lovászi Olajbányász Nyugdíjas Klub Egyesület 
 
December 9-én ünnepeltük a klub megalakulásának 5. évfordulóját, valamint településünk életében betöltött jelentős 
változásokat hozó évfordulót, a 75 éves Lovászi olajmezőt. 
Először talán erről szólnék: A magyar olajipar bölcsőjének tartott Bázakerettye után, l940. december 1-én termelésbe 
állt a Lovászi olajmező 1-es számú kútja. Ezzel elindult egy jelentős változás településünkön, hisz az addig csak sötét 
Zalának nevezett térségben egy új iparág honosodott meg. Igaz, hogy csak a másodikak voltunk, de egyben több mint 
10 évig az ország legnagyobb termelő olajmezője. Ennek eredményeként sok 100 millió tonna nyersolajjal és sok 100 
milliárd m3 földgázzal láttuk el az ország gazdaságát és a lakosságot.  
Néhány gondolat ezután a klubunkról: Mint már említettem 5 éve megalakítottuk klubunkat az Önkormányzat hatékony 
segítségével és támogatásával. Kezdetben 50 fővel, jelenleg 60 főre növekedett létszámunk. Rendezvényeink finanszíro-
zásához éves tagdíjat fizetünk. Programjainkat októbertől következő év júniusáig tervezzük (nyáron unokázunk). Téli-
tavaszi időszakban előadásokon veszünk részt, ezek többnyire egészségügyi, kulturális, kertészeti előadások. Minden 
évben megszervezzük a farsangi, nőnapi, Márton-napi vigasságokat, valamint minden tavasszal a klubtagok borainak 
bírálatát. 2013-ban első ízben megszerveztük a megyei nyugdíjas klubok találkozóját. Ennek apropóján megalakítottuk 
klubunk énekkarát 12 fővel. Ez a rendezvény olyan jól sikerült, hogy azóta minden év tavaszán megismételtük. Dalkö-
rünk a nyári időszakban meghívásoknak tesz eleget, így mintegy 10-12 dalos találkozón vettünk részt. Tavaszi időszak-
ban gyalogtúrákat szervezünk piknikezéssel egybekötve, amik igen jó hangulatban telnek. Minden év májusában és 
június elején kirándulást szerveztünk, egyet belföldre és egyet külföldre. 2014-ben léptünk be a Nyugdíjasklubok és 
Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségbe, hogy ezáltal is több kapcsolatra, ismertségre tegyünk szert. 
                                                                   Tóth Károlyné 
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M E G H Í V Ó 
 

„Életet az éveknek” 
Nyugdíjas Amatőr Művészeti Együttesek és Szólisták 

III. Soproni Fesztiváljára 

a Soproni Szieszta Hotelbe (Sopron, Lővér krt. 37.) 
2016. szeptember 11-13. (vasárnap-hétfő-kedd) 3 nap/2 éj 

Sopron Magyarország nyugati határa mellett, az Alpokalján, Bécstől 60 km-re, Budapesttől 220 km-re 
található. A Soproni-hegység és Fertő tó melletti Balfi-dombság között, az Ikva patak völgyében épült. 
A környék mikroklímája kedvez a bortermelésnek; Sopron a „kékfrankos fővárosa”.  
 
A FESZTIVÁLRA JELENTKEZHETNEK: 
 
1./ szóló énekek (népdal, nóta, operett, sanzon 
     stb.) 
2./ vers, próza, mesemondók 
3./ hangszeres szólisták, együttesek 
4./ népdalkörök, énekkarok 
5./ tánccsoportok (néptánc, moderntánc,  
     szalontánc, hagyományőrző táncok, stb.) 
6./ színjátszó körök (jelenetek, kabaré stb.) 
 
MŰSORIDŐ:  

- egyéni szereplőknél 5 perc,  
- csoportoknál 10 perc 

NEVEZÉS:  
 
A jelentkezéseket 2016. március 30-ig várjuk a 
nevezési lapon, mely letölthető a 
www.eletetazeveknek.hu honlapról is. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a csoportok és a szó-
listák részére külön-külön nevezési lapot kell 
kiállítani. 

NEVEZÉSI DÍJ:  
 
„Életet az éveknek” Klubszövetséghez tartozók 
részére, akik a szállodai szolgáltatást is igénybe 
veszik (két éjszakát a Hotelben töltenek):  
 - szólistáknak  1500 Ft/fő 
 - csoportoknak: 2500 Ft/csoport 
 
Más nyugdíjas szervezethez tartozóknak, akik a 
szállodai szolgáltatást is igénybe veszik (két éj-
szakát a Hotelben töltenek):  
 - szólistáknak  2500 Ft/fő 
 - csoportoknak: 3500 Ft/csoport 
 
Azok a csoportok és szólisták, akik a szállodai 
szolgáltatást nem veszik igénybe (nem töltenek 
a Hotelben éjszakát), azoknak a NEVEZÉSI DÍJA: 
 - szólistáknak:  3500 Ft/fő 
 - csoportoknak 4500 Ft/csoport 

Kérjük, hogy a jelentkezést minél előbb tegyétek meg, ne várjátok meg a jelentkezési határidő végét, 
hogy a feldolgozás folyamatos lehessen. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében vesszük figye-
lembe. 

KEDVEZMÉNYES SZÁLLÁSLEHETŐSÉG: 
 

Mind a nevezési díjat, mind a szállodai szolgáltatás díját a visszaigazolásunkat követően 
kell befizetni. Visszaigazolásunkkal egy időben fogjuk megküldeni a befizetéshez szükséges 
csekket.  

Felhívjuk a figyelmeteket, hogy a nevezési- és szállodai részvételi díjakat legkésőbb 
2016. május 30-ig  kell majd befizetni. 

Nagyon szeretnénk, ha minél többen részt tudnátok venni Sopronban, hogy együtt tölthessünk néhány 
vidám napot, ezért is hirdetjük meg minél hamarabb a programot, hogy a részvételi díj összegyűjtése 
ne jelentsen gondot.  

FOLYTATÁS A 8. OLDALON 

   KULTÚRA 
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FOLYTATÁS A 7. OLDALRÓL 
 

SOPRONI HOTEL SZIESZTÁBAN 
részvételi díj két éjszakás foglalás esetén: 

3 nap/2 éjszaka  19.500,- Ft/fő/2éj  kétágyas szobában 

3 nap/2 éjszaka  23.500,- Ft/fő/2éj egyágyas szobában 

3. felnőtt pótágyon 17.000 Ft/fő/2 éj 

Az ár tartalmazza a szállást félpanzióval (svédasztalos reggelivel és büfé vacsorával), a szálloda 
wellness részleg használatát (beltéri medence, pezsgőfürdő, finn szauna, gőzfürdő, fitness terem), 
alamint az ÁFA-t és IFA-t, illetve BELÉPŐT A KÖZELI LŐVÉR USZODÁBA. 

Fürdőköpeny bérelhető: 1.000,- Ft/igényelt db/tartózkodás. 
A szobákat szeptember 11-én 11.00 órától lehet elfoglalni.  

2016. szeptember 12-én (hétfőn) reggeli (9.00 óra) indulással és esti érkezéssel (18.00 -
19.00 óra) külön autóbuszos fakultatív kirándulást szervezünk idegenvezető kíséretében.  
A kirándulás 57 fő jelentkezése esetén kerül megrendezésre.  

Utazás Fertőrákosra. Először meglátogatjuk a megújult Kőfejtőt, majd a Mithras szentélynél megte-
kintjük a Mithras barlang titka című programot. Ezután továbbutazunk a fertőrákosi hajóállomásra 
és hajóra szállunk, hajókázunk a Fertő tavon. Érkezés hajóval az ausztriai Mörbischre, a hajóállo-
másra, ahol vár bennünket az autóbuszunk. Ezután tovább utazunk Rustra, a hajdani Monarchia 
legkisebb szabad királyi városába. Városnézés a csodaszép városkában, majd rövid szabadprogram. 
Ezt követően utazás vissza Sopronba a Hotelbe.  

A fakultatív kirándulás részvételi díja 5.000 Ft/fő, mely a belépődíjakat nem tartalmazza. 

Belépődíjak, melyet a helyszínen kell fizetni: 
- Fertőrákosi Kőfejtő: nyugdíjasoknak 1.200,- Ft/fő 
- Mithras barlang: nyugdíjasoknak 800,- Ft/fő 
- Hajókázás: Fertőrákos – Mörbisch útvonalon 1.800,- Ft/fő, kapitányi ismertetővel. 

Fontos információ: Ausztriában a magyar TB igazolvány nem érvényes. Az esetleges ingyenes orvosi 
ellátáshoz javasolt kiváltani az EU Kártyát, melyet személyesen lehet igényelni a területileg illetékes 
(OEP) Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervtől ügyfélfogadási idő alatt. Személyes ügyintézés 
során azonnal kiállítják az EU kártyát, mely ingyenes (a kiváltáshoz szükséges a személyi igazolvány, 
a TB kártya, a lakcímkártya). 
Ugyanakkor az EU kártya kiváltása mellett javasoljuk, hogy a lakóhelyhez legközelebbi utazási irodá-
nál kössenek beteg- és balesetbiztosítást. 

A fakultatív kirándulásra is a mellékelt jelentkezési lapon kell jelentkezni és annak árát 
(kivéve a belépődíjak árát) is előre, a nevezési díjjal és a szállodai szolgáltatás részvételi 
díjával együtt kell majd befizetni. Visszaigazolásunkkal egy időben fogjuk megküldeni a 
befizetéshez szükséges csekket.  

 
További programjainkban szerepel: Sopron nevezetességeit bemutató gyalogos kirándulás és 
kisvonatos városnézés idegenvezetővel, zenés, táncos ismerkedési est, stb. 

 
A programra szeretettel várunk családtagokat, kísérőket, szurkolókat is, ugyanezért az árért. 

Jelentkezés és információ kérhető: 
 

Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége 
Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.  Tel/fax: 06/1/327-0118 

nyugszov@hu.inter.net www.eletetazeveknek.hu 
 

FOLYTATÁS A 9. OLDALON 

 KULTÚRA 
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FOLYTATÁS A 8. OLDALRÓL 

Kérjük, olvashatóan töltse ki! 
Beküldési határidő: 2016. március 30.  
Beküldési cím: „Életet az éveknek” Klubszövetség, Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3. 
 

N E V E Z É S I    L A P 
A Sopron Hotel Sziesztában  megrendezésre kerülő 

„ÉLETET AZ ÉVEKNEK” FESZTIVÁLRA 
2016. szeptember 11-13-án (vasárnap-hétfő-kedd) 

 
CSOPORTOK RÉSZÉRE 

 

Művészeti csoport neve: ………………………………………………………………………………………………………..………………. 
Klubja neve: ………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………. 
Klubja címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Csoport vezetőjének neve:………….…………………………………………………………………..…………………………………….. 
Csoportvezető lakcíme: ………………..……………………………………………………………………………………………………….. 
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
Email címe: ………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
 
„Életet az éveknek” Klubszövetség tagja:      igen     nem    (A megfelelő választ, kérjük húzza alá!) 
Fellépők száma: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Kísérők, vendégek száma:………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
Kategória megnevezése: ……………………………………………….………………………………………………….………………….. 
Műsorszám címe, szerzője: ….………………………………………………….……………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………… 
Betanítója (koreográfus, karvezető, stb.) ………………………………………………………………………..………………….. 
Kíséret típusa (élőzene, CD): ………………………………………………..……………………………………….…………………….. 
Szükséges technika (asztal, szék, CD lejátszó, mikrofon, stb.): ………………………….…………................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
Műsorszám időtartama (maximum 10 perc lehet!!!): ……………………………………….………………………………… 
 
Szállás igény:    szállást kérek:   igen     nem           (A megfelelő választ, kérjük húzza alá!) 
Szállást …………... fő részére  kérek:  ………………………………………(éjszakára) 
 …………….. db egy ágyas szobát 
 …………….. db két ágyas szobát 
 ……………… db két ágyas szobát + pótággyal (3 ágyas) 
Érkezés ideje (nap, óra):……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Távozás ideje: (nap, óra): ………………………………………………………………………………………………..………………….. 
Utazás módja (vonat, busz, gépkocsi) ……………………………………………………………..………………………………….. 
Egyéb kérés: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2016. szeptember 12-én (hétfőn) megrendezésre kerülő külön autóbuszos fakul-
tatív kiránduláson részt kívánunk venni: …………………………. fő részvételével. Tu-
domásul veszem, hogy a fakultatív kirándulás árát (5.000,- Ft/fő) a nevezési díj és a 
szállodai szolgáltatás részvételi díjával egy időben kell előre a Szövetség által megküldött 
csekken befizetnem. 
 
Dátum: …………………………………..       …………………………………… 
               klubvezető aláírása 

FOLYTATÁS A 10. OLDALON 

KULTÚRA 

 
 

 



 

 

Életet az éveknek            10                          2016. február 

 
FOLYTATÁS A 9. OLDALRÓL 

Kérjük, olvashatóan töltse ki! 
Beküldési határidő: 2016. március 30.  
Beküldési cím: „Életet az éveknek” Klubszövetség, Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3. 
  
 

N E V E Z É S I    L A P 
A Sopron Hotel Sziesztában  megrendezésre kerülő 

„ÉLETET AZ ÉVEKNEK” FESZTIVÁLRA 
2016. szeptember 11-13-án (vasárnap-hétfő-kedd) 

 
SZÓLISTÁK RÉSZÉRE 

 
 

Szólista neve: …………………………………………………………………….………………………………………..………………….... 
Lakcíme (irányítószámmal):………………………………………………………………………………….……………………………. 
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Email címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Klubja neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Klubja címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
„Életet az éveknek” Klubszövetség tagja:    igen     nem    (A megfelelő választ, kérjük húzza alá!) 
Kísérők, vendégek száma:…………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 
Kategória megnevezése: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Műsorszám címe, szerzője:…………………………………………………………………………………………………………………. 
Szükséges technika (asztal, szék, CD lejátszó, mikrofon, stb.): 
......………..……………..……………………….……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Műsorszám időtartama (maximum 5 perc lehet!!!): …………………………………………………………………………. 
 
Szállás igény: szállást kérek:   igen      nem            (A megfelelő választ, kérjük húzza alá!) 
Szállást …………... fő részére  kérek:   ………………………………….. éjszakára 
 …………….. db egy ágyas szobát 
 …………….. db két ágyas szobát 
 ……………… db két ágyas  szobát + pótággyal (3 ágyas) 
 
Érkezés ideje (nap, óra):……………………………………………………………………………………………………………………… 
Távozás ideje (nap, óra): ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Utazás módja (vonat, busz, gépkocsi):………………………………………………………………………………………………. 
Egyéb kérés: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
2016. szeptember 12-én (hétfőn) megrendezésre kerülő külön autóbuszos fakul-
tatív kiránduláson részt kívánunk venni: …………………………. fő részvételével. Tu-
domásul veszem, hogy a fakultatív kirándulás árát (5.000,- Ft/fő) a nevezési díj és a 
szállodai szolgáltatás részvételi díjával egy időben kell előre a Szövetség által megküldött 
csekken befizetnem. 
 
 
Dátum: …………………………………. 
 

……………………………………… 
                                  aláírás 

KULTÚRA 
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  Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 
Örömmel tájékoztatjuk, hogy folytatjuk közkedvelt kirándulás sorozatunkat, amely kevésbé 
ismert területeket érint a vadregényes Somogyországban. A minden korosztály számára megfelelő 
kényelmet, kikapcsolódást biztosító nagyatádi Hotel Solar barátságos személyzete családias han-
gulattal, és vendégszeretettel várja régi és új látogatóit!  
Az alábbi érdekes látnivalókat, hangulatos programokat ajánljuk Önöknek. 
 
 

Program 
 
1. nap:  
- Érkezés a Hotel Solarba, városnézés Nagyatádon. 
- Délután fürdési lehetőség a szállodával szemben lévő gyógyfürdőben. 
 
2. nap:  
- Délelőtt fürdési lehetőség 
- Kirándulás Zsippóra és Kadarkútra (kb. 40 km) 

- Zsippó: Madár- és élménypark, ahol közel 100 fajta madarat láthatunk 
- Kadarkút: Magán arborétum, ahol országos viszonylatban is ritkaságnak számító 
  növényfajokkal ismerkedhetnek meg. 

 
3. nap:  
- Segesdi kirándulás 

- Múzeum (régészeti kiállítás, könyvtár) 
- Barokk stílusú, római katolikus templom  
- Romantikus stílusú kastély és parkja 

- Délután fürdési lehetőség 
- Zenés-táncos est a szállodában. 
 
4. nap: 
- Délelőtt fürdési lehetőség 
- Hazautazás 
 
 
Részvételi díj: 25.900 Ft/fő + IFA, amely tartalmazza a 3 éjszaka szállást, svédasztalos félpanziós 
ellátással és 2 darab kirándulással (idegenvezető, programköltség). 
Belépődíjak: Kadarkút: 500 Ft/fő, Zsippó: 500 Ft/fő 
 
 
Általános információk: 

• Ajánlatunk 2016. április 01. – június 30-ig, minimum 25 fő esetén érvényes. 
• Ha a jelentkezők száma nem éri el a fenti létszámot, részvételi szándékukat akkor is jelezzék. 
• Régi programjaink választása esetén kérjen külön ajánlatot. 
• Csoportkedvezmények: Minden 16. fő számára a részvétel ingyenes. 
• Az árak a Nagyatádra történő utazás és a hazautazás költségét nem tartalmazzák. 
• Igény esetén a Nagyatádra történő utazást és a hazautazást különjárattal megszervezzük. 
• IFA: 400 Ft/fő/éj, Egyágyas felár: 2.000 Ft/éj. 
• Fürdőbelépő (nyugdíjas): 850 Ft/fő. 

 
 
 

ÜDÜLÉS 

JELENTKEZÉS ÉS INFORMÁCIÓ KÉRÉS: 
 

Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége 

Budapest, 1053 Királyi Pál u 20. I/3.  Tel/fax: 06/1/327-0118  
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EGYEDÜL NEM MEGY… 
…a krónikus sebek kezelése sem 

 
Miért ajánlott, hogy a hozzátartozó elkísérje a beteget az orvosi vizitre? 
 
 
Miért is kell erről  
beszélnünk? 
 
A krónikus sebek kialakulá-
sáról, kezelésükről számos 
helyen olvashatunk. Azon-
ban biztató eredményre 
csak akkor számíthatunk, ha 
a manapság széles körben 
elfogadott korszerű módsze-
reket alkalmazzuk és a ned-
ves sebkezelés elvét követ-
jük. 
Amikor átgondoljuk a felté-
teleket, és számba vesszük 
mennyi tényező együttes 
jelenléte szükséges a 
gyógyuláshoz, észre kell 
vennünk, hogy bizony mi-
lyen gyakran megfeledkezünk egy régi nagy 
slágerről: „Egyedül nem megy…” 
 
Miért fontos ez? 
 
A krónikus sebektől szenvedők gyakran érzik 
a társadalomból kirekesztve magukat. Ezt a 
kirekesztettség érzését nagymértékben rontja, 
ha még a családon belül is egyedül kell meg-
küzdeniük betegségükkel. Azon túl, hogy se-
bük ellátása minden nap egy-egy hosszadal-
mas procedúra, a sebkezeléshez szükséges 
kötszerek, egyéb készítmények beszerzése is 
igen jelentős anyagi terhet ró a családi kasz-
szára.  
 
Vizsgáljuk meg részletesen, miért ajánlott, 
hogy a család, a barátok, az ismerősök ne 
hagyják magára a beteget, kísérjék el az or-
voshoz, legyenek ott a kötésének cseréjekor, 
vállalják azt, hogy megtanulják a sebellátás 
elemi lépéseit, és segítsenek megjegyezni az 
orvosi viziteken elhangzó ezernyi utasítást,  

javaslatot, kérést, a beteg gyógyulása érde-
kében. 
Hiszen a beteg stresszhelyzetben van a rende-
lőben, nem tud mindenre figyelni, minden elő-
írást pontosan megjegyezni.  
Emellett a beteg az orvosánál legtöbbször 
többet ígér, mint amennyit könnyen be tud 
tartani. SEGÍTENI KELL NEKI az elhangzottak 
végrehajtásában, és figyelemmel kísérni, hogy 
a beteg következetesen betartsa az előírt te-
rápiát. 
 

Vegyük sorra azokat a technikai problémá-
kat, amelyek megoldásában a beteg csak se-
gítséggel boldogul, különösen akkor, ha szá-
mára nehezen elérhető helyen van a 
kezelendő seb: 
 

● A sebeket minden kötéscserénél fertőtlení-
teni kell a seben lévő lepedék eltávolításával 
és a sebkörnyék alapos letisztításával kiegé-
szítve. Ez gyakran FÁJDALOMMAL JÁR!   Nem   
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várható el, hogy a beteg jelentős fájdalmat érez-
ve is ugyanolyan alaposan tisztítsa sebeit. De ha 
a gondos tisztítás napról napra elmarad, vagy 
csak részleges, a néhány hét alatt jelentkező 
baktériumszaporulat akadályozni fogja a gyógy-
ulását. 
 
● A következő kihívás a sarjadó és a hámosodó 
sebek esetén javasolt hialuronátot tartalmazó 
hidrogél sebre és a seb környékére való elhelye-
zése. Előnyös, ha olyan készítményt használunk, 
amelynek összetevője antibakteriális hatású, 
például cinket tartalmaz.  
 
● A gyakran nehezen elérhető sebeket még nagy 
nehézségek és pazarlás árán egyedül talán meg 
is tud tisztítani, de sem ülve, sem pedig egyéb 
testhelyzetben nem egyszerű a gél szabályos 
felvitele a szükséges mennyiségben, főleg pazar-
lás nélkül.  
 

● A harmadik lépés a fedőkötések felhelyezése. 
Egy seb esetén esetleg elegendő lehet a kettő 
kéz is, ha jól elérhető helyen van a seb. De nagy 
területen elhelyezkedő, vagy több seb esetén 
még akár a négy kéz is kevés lehet. 
 

● A sebfedések rögzítése, és az azt követő 
kompressziós pólyázás már a pozitívabb hangu-
latú fázishoz tartozik, ezért még fontosabb 
hangsúlyozni, hogy a végtagokon lévő krónikus 
sebek kezelésének elengedhetetlen része a 
kompressziós terápia. Sem kényelemből elhagy-
ni, sem pedig helytelenül felhelyezni nem sza-
bad. Elengedhetetlen figyelni arra is, hogy csak 
a nyújtott láb mellett feltekert rugalmas pólya 
eredményezi a megfelelő keringésjavítást. Mivel 
senki sem képes saját magát szabályosan, a 
lábujjaktól a comb felé haladva, felemelt, nyúj-
tott lábbal, és a szükséges nyomással bepólyáz-
ni, így ez újabb pont, amikor EGYEDÜL NEM 
MEGY…! 
 

● Figyelnünk kell a tisztaságra, a fertőtlenítő 
szerekre, szavatosságukra, a sterilitásra. 
A kötéscseréken túl szükség van a segítő család-
tagra az egész kezelés ideje alatt. Nagyon fon-
tos, hogy 1–3 naponta az érintett betegen kívül 
más is figyelemmel kísérje, ellenőrizze a válto-
zásokat, mivel gyakran tapasztaljuk, hogy a 
rosszabbodó seb ellenére is türelmesen várják a 
betegek a csodát.  A jól tájékoztatott családtag 
gyorsabban  hoz  döntést  a  soron kívüli sürgős  

 

vizit szükségességéről. 
Fontosak a havi orvosi ellenőrzések akkor is, ha 
a beteg gyógyul és csökkennek a panaszai. Az 
általában idős, nehezen mozgó betegek maguk-
tól könnyebben lemondanak, vagy halasztanak 
el szükséges vizsgálatokat. A havi egy alkalom-
mal történő orvosi konzultációk során a seb-
gyógyulás változó fázisait figyelembe véve sok-
szor változó sebellátási technikát kell alkalmazni, 
gyakran a kötszerek szabályszerű váltásával. 
A korszerű módszerek sokkal komolyabb felké-
szültséget igényelnek a gyógyítóktól is, és ez jól 
már csak csapatban művelhető.  
A fekélyes beteg a történelem hosszas évtizede-
in keresztül a kirekesztettség, és a „soha meg 
nem gyógyulok” érzés terheit volt kénytelen el-
viselni. Az utóbbi egy évtizedben megváltoztak a 
feltételek és biztatóak az eredmények is.  
 
 
Dr. Rozsos István PhD. MBA 
Theta Egészségközpont Pécs 
 
 

Az oldal a Richter Gedeon Nyrt. 
támogatásával készült. 
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További jogszabályi szigorítások a termékbemutatók területén 

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítést 
érintő legutóbbi változások, szigorítások az alábbi 
jogszabályokat érintették: 

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető fel-
tételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.); 

• a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozá-
sokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény to-
vábbiakban: Hpt.); 

• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tör-
vény (a továbbiakban: Kertv.). 

A további szigorítást jelentő jogszabályi változások 
árubemutatóval egybekötött termékértékesítésnek 
tekintik a kereskedő vagy a nevében, illetve javára 
eljáró személy által a termék bemutatása, illetve for-
galmazása céljából szervezett utazás vagy rendez-
vény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékeny-
séget. 

A Grtv. értelmében 2015. december 12–ét követően 
tilos az árubemutatóval egybekötött termékértékesí-
téshez kapcsolódóan ajándék juttatás, árengedmény, 
kedvezmény, vagyoni előny és ajándéksorsolás rek-
lámja. 

A Hpt. értelmében 2015. december 12-ét követően 
tilos az árubemutatóval egybekötött termékértékesí-
tés során pénzügyi szolgáltatás nyújtása, a kész-
pénz helyettesítő fizetési eszköz használatával össze-
függésben nyújtott pénzügyi szolgáltatás kivételével. 

A Kertv.-ben foglaltak értelmében 2016. január 25-ét 
követően az árubemutatóval egybekötött termékérté-
kesítést végző kereskedő a fogyasztók bejelentésének 
intézésére, panaszainak kivizsgálására és orvoslására, 
valamint a fogyasztók tájékoztatása céljából 

• székhelyén vagy telephelyén, valamint fiókte-
lepén; 

• az árubemutatóval egybekötött termékértéke-
sítés helye szerinti megyeszékhelyen; 

• a szervezett utazáshoz történő csatlakozásra 
a fogyasztók számára biztosított valamennyi 
indulási hely szerinti megyeszékhelyen; 

• az árubemutatóval egybekötött termékértéke-
sítés helyén, az árubemutató és a termékér-
tékesítés időtartama alatt 

köteles ügyfélszolgálat működtetéséről gondos-
kodni személyes, valamint írásban, telefonon és 
elektronikus úton történő ügyintézési lehető-
séggel az Fgytv. 17/B. § (3) bekezdésének megfele-
lően. 

Az ügyfélszolgálatnak a működési rendjét, a félfoga-
dási idejét a kereskedő úgy köteles megállapítani, és 
a működésének feltételeiről oly módon köteles gon-
doskodni, hogy az lehetővé tegye a fogyasztók jogai-
nak megfelelő érvényesítését. E kötelezettség kerete-
in belül a kereskedő köteles: 

• az ügyfélszolgálati irodát a hét minden mun-
kanapján legalább napi 6 órás, és - 5 munka-
napos hetet alapul véve – legalább heti 36 
órás nyitva tartással üzemeltetni -, valamint a 
hét legalább egy munkanapján 20 óráig – 
nyitva tartani, 

• elektronikusan és telefonon keresztül is lehe-
tővé tenni a fogyasztók számára a személyes 
ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalását. 

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítést 
végző kereskedő az értékesítés helyszínéről való visz-
szaszállítást – különösen a személykör és a díjazás 
tekintetében – ugyanolyan feltételekkel, ugyanarra a 
helyszínre köteles biztosítani, mint az árubemutató, 
illetve termékértékesítés helyszínére való szállítást. 

 Ulcz Miklós

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOGYASZTÓVÉDELEM 

Kiadja: Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az évek-
nek” Országos Szövetsége 
Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.  
Tel/fax: 06/1/327-0118 
Email: nyugszov@hu.inter.net    
www.eletetazeveknek.hu 
Lapzárta: minden hónap 14-én 
Főszerkesztő: Pirosné Dóczi Gabriella 
Felelős kiadó: Dr. Hegyesiné Orsós Éva elnök 

A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége tisztelettel várja  

az SZJA 1 % felajánlásokat.  

A felajánlott összeget országos, megyei rendezvényeink támogatásához szeretnénk felhasználni. 

Adószámunk: 19012377-2-41 

Kérjük kedves klubtagjainkat, hogy családtagjaikat, ismerőseiket is tájékoztassák, és kérjék meg őket, 
hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos 
Szövetsége részére ajánlják fel. A fenti adószámunk szükséges a felajánlás megtételéhez.  

Köszönjük! 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


