
„Életet az éveknek” programok 
fiataloknak, idősödőknek, időseknek  

 

december 1. (csütörtök) 10.00-13.00 Indul a Rummikub Klub!  

Ez a társasjáték az egész családot átfogja, a kicsik (6 évestől) a nagyikkal (99 évesig és még 
tovább) tudnak stratégiai, logikai, kombinációs készséget fejlesztő, fenntartó játékot játszani. 
Gyorsan elsajátítható a játék alapja és nincs olyan leosztás, ami megismétlődik. A játéknak 
szinte mindenhol velejárója a barátságok kialakulása, a közös örömszerzés.  

Ezt egy dominószerű kövekkel, egy asztalon (ideális a 90x90 centiméteres terület) kell játszani, 
4 főnek. 

*************************************** 

·december 2. (péntek) 10:30-11:30 Az Irka Kör Téli Zsongás c. irodalmi műsora 

Az Irka Kör 2004-ben alakult a Batthyány-Strattmann László Idősek Akadémiája szárnyai alatt. 
Az ötletadó az akadémia fővédnöke és lelke, Iván László professzor volt, aki az ezüstkor 
hasznos eltöltése és megszépítése érdekében javasolta, aki csak tud, írjon verset. A Kör tagjai 
a költészet kincseit ápoló nyugdíjasok, akik szeretik  a magyar verseket. Köztünk vannak versírók, de 
ami mindenkire igaz, szeretnek szavalni, új versekkel megismerkedni, és a kedvenceket közreadni. 

A közel 20 év alatt többszáz előadásukkal szereztek meghitt pillanatokat, örömteli órákat 
időseknek és fiataloknak. Ezúttal téli (azaz havas) és könnyed hangvételű irodalmi összeállítás 
készülnek.  

művészeti vezető: Remes Ferenc 

december 2. (péntek) 11:30-12.00 Bemutatkozik a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az 
éveknek” Országos Szövetsége 

előadó: a Szövetség elnöke, Hegyesiné Orsós Éva 

december 2. (péntek) 12.00-14.00 Évértékelő megyei elnöki – a Nyugdíjas Klubok és 
Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége (zártkörű rendezvény) 

********************************************************** 

december 5. (hétfő) 13:00-21:00 között 

*********************************************************** 

december 6. (kedd) 16.00-18:00 között Lévai Katalin most megjelent regényéről Pataki 
Éva írónővel beszélget 

Krúdy Rózsája - Egy kurtizán írónő története  
.  



Vajon hogyan fonódott össze Krúdy Gyula, a zseniális író és Madame Rose, a gyönyörű és 
merész gondolkodású írónő és kurtizán története? 
 
Lévai Katalin bravúros technikával és költői szépséggel megírt regénye nemcsak erre keresi a 
választ. A szerző két páratlan egyéni sorsot tár elénk a párhuzamosan futó történetekben, 
amelyeket átsző az emlékezés, az emlékekre való folytonos reflektálás, az élénk elmélkedés 
életről, halálról, szerelemről.   
 
Ebben az érzékletesen megírt könyvben megismerhetjük az arisztokraták, írók, művészek, sok 
különféle rendű és rangú ember életmódját és gondolkodását, és a virágkorát élő 19.századi 
Budapest színes életét.  

**************************************************** 

december 8. (csütörtök) 10:00-13:00 között Indul a Rummikub Klub! 

Ez a társasjáték az egész családot átfogja, a kicsik (6 évestől) a nagyikkal (99 évesig és még 
tovább) tudnak stratégiai, logikai, kombinációs készséget fejlesztő, fenntartó játékot játszani. 
Gyorsan elsajátítható a játék alapja és nincs olyan leosztás, ami megismétlődik. A játéknak 
szinte mindenhol velejárója a barátságok kialakulása, a közös örömszerzés.  

Ezt egy dominószerű kövekkel, egy asztalon (ideális a 90x90 centiméteres terület) kell játszani, 
4 főnek. 

december 8. (csütörtök) 15:00-16.00 Boldog karácsonyt! - Soltész Rezső ünnepi előadása 

A Vár reánk az ünnep és az Érzem, jön a karácsony c. lemezek után az idén megjelenik Soltész 
Rezső karácsonyi trilógiájának harmadik darabja Boldog karácsonyt! címmel. Az előadáson 
elhangzó legszebb karácsonyi dalok a közelgő ünnep hangulatát idézik. A műsor után 
személyes találkozó keretében lehetőség nyílik az ünnepi CD-k megvásárlására és 
dedikálására. 

******************************************************** 

 

december 13. (kedd) 14:00-16:00 között Karácsonyi Hangulat - Orbán Bori és Pánczél Kristóf 
karácsonyváró koncertje 

Orbán Bori (ének) és Pánczél Kristóf (zongora, ének) francia és magyar sanzonokkal varázsolja 
el a közönséget. A fiatal énekesnő, aki színpadon már eljátszotta a világhírű sanzonénekes, 
Edith Piaf szerepét, most Karády, Piaf és más francia előadók bőrébe bújva idézi föl azt a kort, 
amikor ez a műfaj mindent elmondott az érzelmek, a szeretet és a szerelem világáról. Közben 
ízelítőt kapunk Orbán Bori tavaly megjelent Ma chanson című albumából is, amely egy fiatal 
lány zenei életrajzát meséli el. 

Orbán Bori és Pánczél Kristóf vidám, zenés műsora, melyben elhangzanak Karády Katalin, 
Edith Piaf és mások dalai. És persze, lesz közös éneklés is! Várjuk szeretettel azokat is, akik 
szeretnek táncolni 

***************************************************************** 



december 19. (hétfő) 9:00-13:00 között 

**************************************************************** 

december 20. (kedd) 9:00-13:00 között 

 

 


