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Tisztelt Kollégák!
A KMDSZ vezetése folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyek mind idősebb, mind
pedig fiatalabb kollégáink számára segítséget nyújthatnak szabadidős tevékenységük
eltöltéséhez, a nyugdíjon túli aktív élet megőrzéséhez, csatlakozva az Európai Unió számos
országában e téren megnyilvánuló gyakorlathoz. Közismert tény, hogy gyorsan változó
világunkban a tudás, a már megszerzett ismeretek folyamatos megújítására van szükség
ahhoz, hogy ne csupán megérteni, követni tudjuk, de alkalmasint kreatív ötleteinkkel elébe
mehessünk a kihívásoknak, akár hivatali feladataink, akár magánéleti problémák megoldása
legyen a cél. Nyilvánvaló, hogy e cél eléréséhez az oktatáson keresztül vezet az út.
Olyan új programokat kerestünk, amelyek bevezetése egyaránt válhat hasznossá fiatalok és
idősebbek, szakszervezeti tagok vagy akár szakszervezeten kívüli aktív munkavállalók
számára is, hiszen legalább egy közös pont mindenkiben megtalálható: a szakma iránti
elhivatottság és az ebből eredő múlhatatlan szakmai érdeklődés!
A megújulást kereső, kutató tevékenységünk során jutottunk el az óbudai oktatási
intézményhez, a 2016-ban egyetemi rangot kapott Zsigmond Király Egyetemhez, amely
Magyarországon az egyik élenjáró intézmény az idősképzés területén. 50+-os szenior oktatási
programja által nyújtott népszerű képzései 2017 februárjában a 12. új félévhez érkeztek.
Jelenleg 3600 fő vesz részt a meghirdetett tanfolyamokon. Ehhez kapcsolódik a Nyugdíjasok
Óbudai Akadémiája néven ismert plenáris előadás-sorozat, amely a legkülönbözőbb
témaköröket öleli fel; az előadók az egyes témák kiemelkedő szakértői.
Miután a kapott információk felkeltették érdeklődésünket, látogatást tettünk az egyetem
rektoránál, dr. Szatmári Péternél, hogy személyes beszélgetést folytassunk esetleges
együttműködési lehetőségeinkről. Mivel a Zsigmond Király Egyetem alapítása óta (alapítva:
2000-ben) elkötelezett híve a magas színvonalú akadémiai oktatásnak - egyik kiemelt területe
a nemzetközi kapcsolatok oktatása -, s ezt alátámasztja az intézmény szakmai műhelyeiben
végzett tudományos kutató tevékenység is, rektor úr nagy nyitottságot mutatott speciális
előadások megtartására az egyetem épületében, amelyek témáit előzetes kiválasztanánk.
Amennyiben érdeklődés mutatkozik, az első ilyen szakmai plenáris előadásra áprilisban
kerülne sor, a téma - az aktualitások jegyében - lehetne például a két Korea helyzete,
viszonya, perspektívák; előadónak javasolhatnánk Csoma Mózest, az ELTE Koreai
Tanszékének vezetőjét.
Fentieket összegezve jelenleg két különböző programcsomagot tudunk Önöknek felajánlani.
1.) Plenáris előadások havi vagy negyedéves rendszerességgel a Zsigmond Király Egyetemen
(1039 Budapest, Keve u.2.) Témakörök: külpolitika, külgazdaság; de bármi más is lehet,
javaslat alapján. Az első előadás érinthetné a koreai válsághelyzet hatásait a világpolitikára és
a világgazdaságra; előadó (amennyiben a felkérést elfogadja: Csoma Mózes, az ELTE Koreai
Tanszékének vezetője).

2.) Szenior kollégák részére bekapcsolódási lehetőség az 50+ képzési formába (ennek tandíjas
és ingyenes kurzusai is vannak)
A tanfolyamokról és a feltételekről tájékoztató külön mellékletben csatolva, vagy olvasható az
alábbi linken:
http://www.uni-zsigmond.hu/nyugdijasok_akademiaja/akademiarol
Ugyancsak csatlakozni lehet a már folyamatban lévő, korábban meghirdetett, havi
rendszerességgel tartott, ingyenes plenáris előadásokhoz. Tájékoztató az időpontokról és a
helyszínről a következő linken:
http://www.uni-zsigmond.hu/nyugdijasok_akademiaja/akademiarol
Kedves Kollégák! Örömmel vennénk visszajelzéseiket arra vonatkozóan, hogy érdekelné-e
Önöket a fentiekben részletezett két programajánlat, illetve az 1.) pontban jelzett plenáris
előadásokon milyen témákról hallanának, beszélgetnének szívesen.
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