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Tisztelt Szenior Hallgatóink! Tisztelt Érdeklődők! 

 

Az alábbiakban a Milton Friedman Egyetem Folyamatos Tanulás Projektközpontja által 

hirdetett, 50 pluszosoknak szóló, 2023 tavaszán indítandó képzéseket bemutató listáját 

olvashatja. 

A képzéseken mindenki részt vehet, aki 1973. április 3-a előtt született. 

A képzések két formában zajlanak majd: on-line és jelenléti kurzusokként. A kurzusok 

legkorábban a 2023. április 3-ai héttel kezdődnek. A jelenléti órák Egyetemünk épületében 

(1039 Kelta u. 2.), az on-line kurzusok a Google Meet-rendszeren keresztül zajlanak majd. 

Önnek jelenleg nincs más dolga, mint: 

1. Az alábbi, részletes listából kiválasztani az Önnek tetsző kurzust, és kitölteni a mellékelt 

Jelentkezési/Regisztrációs lapot, s elküldeni a jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu címre. 

Amennyiben a Jelentkezési/Regisztrációs Lapot személyesen hozza be, úgy a Hallgatói 

Információs Központban (HIK) kell leadnia. 

2. Amennyiben 4 (négy) kurzust választ, akkor 16.000 forintot kell utalnia a K&H Bank 

10403370-49535552-51491004 számlaszámra. Amennyiben 1 kurzust választ, akkor 10.000 

forintot kell utalnia a K&H Bank 10403370-49535552-51491004 számlaszámra. (Kérjük a 

megjegyzésben tüntesse fel a nevét és írja oda: szenior akadémia) 

 

Személyes befizetésre is van mód, egyetemünk könyvelési osztályán (1039 Kelta u. 2. A 

épület, I. emelet). 

Minden további kérdésben kollégáim és jómagam is szeretettel állunk rendelkezésére! 

 

„Never too late...” 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: KÉK ÉS FEHÉR - GÖRÖG ORSZÁGISMERET 

Vetítettképes előadássorozat tájképekkel, épületfotókkal, néprajzi felvételekkel és zenével 

illusztrálva, egy magyarországi görög előadásában. 

 

Képzés oktatója: BAKIRDZI KALLIOPÉ 

 

Minimális létszám:  

Tematika:  

1. Tájegységek és híres látnivalók 1.     A szárazföld Trákiától  

                                                                            Közép-Görögországig 

2. Tájegységek és híres látnivalók 2.     Attika, Athén és Pelopponészosz 

3. Tájegységek és híres látnivalók 3.     Égei és Jón tengeri szigetek 

4. Görög konyha és táplálkozás az ókortól napjainkig 

                                  Mediterrán diéta és mai finomságok 

                                  Miért felejtettek el meghalni az emberek Ikaria szigetén? 

5. A görög zene és hangszerek világa  

                                                   Ókor, középkori és mai egyházi zene, népzene 

                                                   rembetiko, műdalok, mai szerzők 

6. Ünnepek, szokások              Nemzeti ünnepek, hiedelmek 

                                                   Az ortodox húsvéti és karácsonyi ünnepkör 
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7. Kommunikáció turistáknak  A görög nyelv és írás  

                                                     Gesztikuláció:  Mit mutogassunk és mit ne… 

 

Időpontok: 

1.  Április 4., 11., 18., 25., május 2., 9., 16.  

Mindig 12:15-13:45-ig 
 

Egyéb megjegyzések: 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára: 

kalliopebakirdzi@gmail.com  
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe:  

AZ ISTENEK KÖZÖTTÜNK JÁRNAK – GÖRÖG MITOLÓGIA 

Vetítettképes előadássorozat a mitológia legizgalmasabb és legszebb történeteiből 4000 év 

képzőművészeti ábrázolásaival körítve 

Képzés oktatója: BAKIRDZI KALLIOPÉ 

 

Minimális létszám:  

Tematika:  

1. Származás és magánélet         A kezdetek; Zeusz zűrös szerelmi élete 

2. Származás és magánélet         Déméter, Hesztia, Aphrodité 

                                                       Héphaisztosz, Árész, Apollón 

3. Származás és magánélet         Artemisz, Hermész, Pallasz Athéné 

                                                       Poszeidón, Hádész, Dionüszosz 

4. Héroszok tettei            Perszeusz, Héraklész  

5. Héroszok tettei            Oidipusz, Thészeusz 

6. Héroszok tettei            Iászón; A trójai háború és előzményei 

7. Héroszok tettei            A hősök hazatérnek Trójából, Odüsszeusz kalandjai 

 

Április 4., 11., 18., 25., 
Május 2., 9., 16. 
Mindig 14:00-15:30-ig 

Egyéb megjegyzések: 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

kalliopebakirdzi@gmail.com  
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Visszatekintések – Magyarország és a nehéz huszadik század. ( 

Ismeretterjesztő történelmi előadások) 

 

Képzés oktatója: Dr. Jávor Miklós  

 

Minimális létszám: 3fő 

Tematika:  

1. Bevezető előadás: "Boldog békeidők" –Társadalom, politika, gazdaság és 

mindennapok a századfordulós Magyarországon.  

2.  A háború sodrában. – Magyarország az első világháborúban. 

3.  Zavaros idők: Magyarország sorsa az első világháború után. (Békeszerződés, 

Károlyi-kormány, Tanácsköztársaság, Trianon) 

4.  A Horthy-korszak születése és első évei. Társadalom, politika, gazdaság és 

mindennapok a húszas évek Magyarországán. (A Bethlen-féle konszolidáció)  

5.  Gyülekező viharfellegek – Magyarország és a harmincas évek. (Nyilas előretörés, 

nemzetközi környezet: nyugatról náci, keletről kommunista veszély.)  

6. A háború pokla – Magyarország a második világháborúban. (Hadbalépés, Don 

kanyar, német megszállás, holokauszt, nyilas terror, bombázások, Budapest ostroma.)  

7.  Nincs megnyugvás: a berendezkedő kommunista terror és az ötvenes évek 

Magyarországa. 

 

 

Időpontok: 

1. előadás: 2023. április 6., csütörtök 14:30  

2. előadás: 2023. április 19., szerda 14:30 

3. előadás: 2023. április 28. péntek 14:30 

4. előadás: 2023. május 5. péntek 14:30 

5. előadás: 2023. május 12. péntek 14:30 

6. előadás: 2023 . május 22. hétfő 14:30 
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7. előadás: 2023. május 31. szerda 14:30 

 

 

Egyéb megjegyzések: 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára: javormiklos1@gmail.com 

 

  

mailto:javormiklos1@gmail.com
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Számítástechnika (Kezdő) 

Képzés oktatója: Lévai István 

Minimális létszám: 10 

Tematika:  

Kezdő számítástechnikai tanfolyamon a hallgatók megismerkednek a számítógépek 

alapszintű felépítésével, magabiztos és önálló működtetéséhez elengedhetetlenül 

szükséges készségekkel. Megismerik és elsajátítják az internetes világ alapfogalmait, 

továbbá gyakorlatot szereznek az internetes böngészésben, keresési technológiákban. 

Továbbá bemutatásra kerülnek az internet hatékony használatához szükséges 

információs (időjárás, hírek, stb.), tudományos és térképes (Google Maps), 

útvonaltervezéssel foglalkozó oldalak, s még sok más érdekesség a virtuális világunk 

gyöngyszemeiből (Google Föld, YouTube, stb.). 

 

Időpontok: 

1. 2023. április 6., csütörtök, 15:30 - 17:00 

2. 2023. április 13., csütörtök, 15:30 - 17:00 

3. 2023. április 20., csütörtök, 15:30 - 17:00 

4. 2023. április 27., csütörtök, 15:30 - 17:00 

5. 2023. május 4., csütörtök, 15:30 - 17:00 

6. 2023. május 11., csütörtök, 15:30 - 17:00 

7. 2023. május 18., csütörtök, 15:30 - 17:00 

 

Egyéb megjegyzések: 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára: levai.istvan@uni-milton.hu 

mailto:levai.istvan@uni-milton.hu


jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

Javasoljuk azoknak, akik teljesen kezdők, vagy bizonytalanok még a számítógép 

használatában, kezelésében. 

Csak azok jelentkezhetnek, akik még nem vettek eddig részt ingyenes (Richteres) 

számítástechnikai tanfolyamon! 

A tanfolyam elindulását követően nincs lehetőség becsatlakozásra! 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Olasz középhaladó 

 

Képzés oktatója:  Nagy Dóra 

 

Minimális létszám:  

Tematika:  

libro: Nuovo progetto Italiano 1b unità 9. 

 

Időpontok: 

2023. május - június 

péntek 16-17:30 

 

 

Egyéb megjegyzések: 

A kurzus pontos indulását február elején tudom megadni, tanulmányi utazás 

szervezése miatt (ami érinti az esetleges áprilisi kezdést) 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

 

professoressadoranagy@gmail.com 

 

  

mailto:professoressadoranagy@gmail.com
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: ZENEHALLGATÁS SZENVEDÉLLYEL - Felejthetetlen zenei 

előadókkal 

Képzés oktatója: Nhancale Zsuzsanna Rózsa 

Minimális létszám: 15 fő 

Tematika:  

 
1. ÖSSZEFOGLALÓ. A zenehallgatás személyre szóló módszere és érzelmi élménye. 

     Zenei kíséret: Legendássá vált zeneszámok 

     A középpontban: Beatles, Supremes, Abba a popkultúra varázsos évtizedei 

 

2. Élethelyzetek zenéi, a bölcsőtől a sírig 

    Zenei kíséret: A szakrális zene öt évszázada. 

    A középpontban: Berlini Filharmónikus Zenekar 2023-as évadának témája: "Ki vagyok      

én? Ki akarok lenni?”  

 

3. A Te zenei történeted, újraértelmezve… 

     Zenei kíséret: A crossover zene világa. 

     A középpontban: Buena Vista Social Club, a kubai zene népszerűvé válása 

 

4. A zenei ízlés változásai az élet harmadik szakaszában 

     Zenei kíséret: Az elektronikus zene rendkívüli jelensége és mentális hatása 

     A középpontban: David Bowie és az előadói identitás végtelen lehetőségei 

 
5. A legnagyobb emberi próbatételek zenéi 

    Zenei kíséret: A klasszikus rockzene világa 

    A középpontban: Pink Floyd és a gondolatgazdag zene felemelkedése 
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Időpontok: 

 
1. 2023. április 3. 15:00-17:05 
2. 2022. április 11. 15:00-17:05 
3. 2022. április 18. 15:00-17:05 
4. 2022. április 25. 15:00-17:05 
5. 2022. május 2. 15:00-17:05 
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Egyéb megjegyzések: 

 

Egy interaktiv és közös zenehallgatással bővízett előadás sorozat a zenehallgatás 
érzelmi élményéről. 
 
Az előadás sorozat témáin keresztül együtt haladunk végig a zeneirodalom számos 
műfaján, különös tekintettel a ma is legnagyobb népszerűségnek örvendő művekre. 
 
A tematikában megjelölt elődások/beszélgetések betekintést engednek egy újfajta 
zenehallgatási szokásrendszer kialakításába amit a résztvevők a kurzust követően 
önállóan is alkalmazhatnak a hétköznapokban.  
Az érzelmi életet támogató, a senior életszakasz kihívásait segítő és 
ismeretterjesztő kurzust, válogatott zenék kísérik, melyeket közösen hallgatunk 
meg alkalomról alkalomra, a zene világának egy új területét megismerve:  
 
A ZENEHALLGATÁS ÚJ MÓDSZERÉRŐL: 
 
Minden élethelyzetet, amivel találkozol, egy egyéni zenei történetként kezelhetnél, 
ha tudnád, hogyan fordítsd a javadra a hangokat - most megismerheted ennek a 
módját. 
A zenehallgatás segíti az életfordulók közötti átmeneteket, támogatja a 
megváltozott helyzethez való alkalmazkodást. 
Szokatlan módját mutatom meg a zenehallgatásnak, hogy ezután olyan 
helyzetekben támogasson téged a zene, amikben korábban sosem. 
 
Azért lehetséges, hogy ennyi féle élethelyzetben tud a partnered lenni egy olyan 
zenei gyűjtemény, ami kifejezetten a te és a csoport igényeidre van szabva, mert 
ezúttal nem a zenei ízlésed van a középpontban, hanem az aktuális érzelmi 
szükségleteid. 
 
A tudományos alapokon kialakított, senior életvezetést támogató zenehallgatás 
során, többet értesz meg abból az élethelyzetből amiben vagy, rövidebb idő alatt 
jutsz el a megoldásig, egészségesebb és biztonságosabb körülmények között 
léphetsz tovább és várhatóan kevesebb személyes konfliktussal fogsz 
felülkerekedni a nehézségeken. 
Az irányított zenehallgatás képes erre, sőt ennél sokkal többre is, ha úgy döntesz, 
hogy elkötelezed magad a zene mellett. 
 
Az esemény előadója Nhancale Zsuzsanna Rózsa, társadalom-kutató, andragógus, 
zenei kurátor, a zenehallgatási módszer létrehozója.  
www.rosasusannanhancale.com/hu 
rosa@rosasusannanhancale.com 
 
MIRE SZÁMÍTHATSZ? 
 
• Az eseményen zenehallgatásra is sor kerül, az interaktív ismeretbővítő előadás és 
beszélgetés mellett. 

http://www.rosasusannanhancale.com/hu
mailto:rosa@rosasusannanhancale.com


jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

• A kurzuson való részvétel vagy a kurzus tartalmának élvezhetősége nem igényel 
előzetes zenei képzettséget. A kurzus célja a közös élmények megélése a zenében 
és az ismeretterjesztés. 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Csak Nőknek Tánc és Mozgás – kezdő, újrakezdő 

 

Képzés oktatója: Gruber Márta tánctanár, koreográfus 

 

Minimális létszám:  

Tematika: Minden órát az ízületek teljes átmozgatásával kezdjük. Utána  megtanítok 

egy koreográfiát, mellyel átmozgatjuk a teljes testet és zenére gyakoroljuk. A 

fennmaradó időben az alábbi táncokból megtanítok néhány figurát, amikből rövid 

koreográfiát csinálunk és zenére gyakoroljuk:  - Bécsi keringő balra forgás / jobbra 

ford. és séta lépés ismétlése /       - Rumba ,    

                        - Görög csoportos tánc gyors zenei része,                                                                                 

- Vonaltánc    és pontozott swing ismétlése, folytatás 

 

 

 

Időpontok: mindig keddenként 10,30-12 óráig 

1.2023. április 4. 

2.     „        „    11. 

3.     „       „     18. 

4.     „       „     25. 

5.     „    május 2. 

6.     „        „     9. 

7.    „         „    16. 
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Egyéb megjegyzések: mindenki hozzon magával folyadékot, valamint könnyű lábbelit 

és lehetőség szerint váltáshoz felső ruházatot. Javaslom, hogy akik már régóta járnak 

ide, nyugodtan jöjjenek át a haladók közé! 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára: 06204410028, gruber.marta51@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Csak Nőknek Tánc és Mozgás - haladó 

 

Képzés oktatója: Gruber Márta tánctanár és koreográfus 

 

Minimális létszám:  

Tematika: Minden órát az ízületek teljes átmozgatásával kezdjük. Utána megtanítok 

egy rövid koreográfiát, mellyel átmozgatjuk a teljes testet és zenére gyakoroljuk. A 

fennmaradó időben az alábbi táncokból megtanítok néhány figurát, amikből 

koreográfiát csinálok és zenére táncoljuk: - Görög csoportos tánc folytatása / gyors 

zenei részre/ - Csa-csa-csa / alapok ismétlése + további figurák tanulás /  - Foxtrott,  - 

Tangó eddig tanultak ismétlése + új figura 

       

 

 

 

Időpontok: mindig keddenként 9-10,30 óráig 

1.2023.április 4. 

2.     „       „     11. 

3.     „       „     18. 

4.     „       „     25. 

5.     „    május  2. 

6.    „        „        9. 

7.    „        „       16. 
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Egyéb megjegyzések: minden órára hozzatok folyadékot, könnyű lábbelit és váltó 

felső ruházatot.  

Az oktató elérhetősége a hallgató számára: 0620441008, gruber.marta51@ gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Az öregedés művészete 

 

Képzés oktatója: Prof. dr. Semsei Imre 

 

Minimális létszám:  

Tematika:  

1. A nagy hármas (négyes?) – mi ebben a művészet?! 

2. Kezelni vagy megelőzni? 

3. Gumi, ember, társadalom 

4. A négy nagy: másképp 

5. Öregedés – egy kicsit holisztikusan 

6. Fűben-fában vagyon… 

7. Az öregedés tízparancsolata 

 

 

Időpontok: 

 

1. április 5, 13:45-15:15 

2. április 12, 13:45-15:15 

3. április 19, 13:45-15:15 

4. április 26, 13:45-15:15 

5. május 3, 13:45-15:15 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

6. május 10, 13:45-15:15 

7. május 17, 13:45-15:15 

 

 

Egyéb megjegyzések: 

Valamit csinálni, vagy nem csinálni – óriási különbség. Valamit csinálni és jól csinálni, 

szintén. De ha valamit igazán jól csinálunk az már művészet. Az öregedést is lehet jól 

„csinálni”, s akkor bárki élhet 120 évig egészségben. Nem hiszed, akkor gyere el a 

kurzusra?! 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára: imre.semsei@outlook.hu 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Öregedés – bölcsesség 

 

Képzés oktatója: Prof. dr. Semsei Imre 

 

Minimális létszám:  

Tematika:  

1. Az öregedésről 

2. Az érzelmekről 

3. A legismertebb mondásokról 

4. Az életvezetésről 

5. Az emberi viszonyokról 

6. A tévedésekről 

7. Az élet humora 

 

Időpontok: 

1. április 5, 12:00-13:30 

2. április 12, 12:00-13:30 

3. április 19, 12:00-13:30 

4. április 26, 12:00-13:30 

5. május 3, 12:00-13:30 

6. május 10, 12:00-13:30 

7. május 17, 12:00-13:30 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

 

Egyéb megjegyzések: Az öregedéssel kapcsolatban mindig arról beszélünk, hogy minden 

rosszabb, kisebb, kevesebb, lassabb stb. … lesz. Az ember pszichéje viszont még öregkorban 

is több és jobb lehet (ha nem betegséggel terhelt). Magyarán, az ember idősebb korban 

bölcsebb lehet (persze nem mindenki…:-). 

Ez az előadássorozat az élet különböző területeivel kapcsolatban (öregedés, érzelmek, 

legismertebb mondások, éltvezetés, emberi viszonyok, tévedések és humor) egy olyan 

interaktív beszélgetéssorozat lesz, melyben mindenki kifejtheti, hogy ő mit is ért egy-egy 

bölcs mondás, aforizma, szállóige alatt – hiszen nem vagyunk egyformák, esetenként 

ugyanaz mást és mást jelenthet különböző embereknek. Sokszor rácsodálkozunk: ezt én is 

tudom, máskor pedig rádöbbenünk, hogy ez tényleg így van és hogy én erre nem is 

gondoltam. Tehát a kurzus után mindenki bölcsebb lesz egy kicsit… 

 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára: imre.semsei@outlook.hu 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Sürgősségi betegellátás érthetően 

 

Képzés oktatója: Baji Anikó 

 

Minimális létszám: 10 fő 

Tematika:  

A tantárgy átfogja a hazai sürgősségi betegellátás múltját jelenét és részben a jövőképét.  

Az előadás hallgatói megismerhetik, hogy a társadalom igényei mentén miként alakult ki a 

sürgősségi betegellátás, honnan erednek a gyökerei és miként fejlődött egyetemes 

ellátórendszer szinten működő önálló ágazattá hazánkban és külföldön. Előadások 

alkalmával külön részletezzük a sürgősségi egységek feladatrendszerét, szakmai 

kompetenciáit, a betegutakat és a szakember-beteg találkozásakor kialakuló 

kommunikációt, kommunikációs helyzeteket. 

 

 

Időpontok: 

Március 8. A sürgősségi betegellátás történelme 

Március 22. SBO – Szakemberek a sürgősségin 

Március 29. STROKE ellátás és betegutak 

Április 5.  Triage (triázs) – triage-kommunikáció 

 

 

 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

Baji Anikó 

e-mail: akutszakasz@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: A barlangrajztól a mobilfényképig 

 

Képzés oktatója: Varga László, a Nemzeti Fotótár archívumi menedzsere, 

szerkesztője 

Minimális létszám: 3 fő 

Tematika:  

1. A képi ábrázolás kezdetei, a fényképezés megszületése.  

2. A kezdetek, portréfényképezés, első műtermek, műfajok születése, a világ képi 

bemutatása. 

3. Piktoralizmus a fotográfiában, vagy fotószecesszió, festői stílus, fényképek nézzenek 

ki úgy, mint a fényképek, a szociófotó megjelenése. 

4. Fotótechnika fejlődéstörténete, mindenkinek elérhető lesz a fényképezőgép, 

színesben a világ, analóg fotótól a digitális fényképig. 

5. Mindennapok képi felfedezése, „Tiszta Fotográfia”, az utcai (street) és 

sztárfényképezés, sajtófotó szerepe. 

6. Magyar fotósok helye, szerepe a világban, a magyaros stílus. 

7. Magyar progresszív fotóművészet, dokumentarizmus, új szociófotó megjelenése. 

Merre tovább fotográfia, vizuális környezetszennyezés, képben tárolt információ, régi 

képek értékmentése. 

 

Időpontok:  

1. 2023. április 6., csütörtök, 15.30-17.00 óra 

2. 2023. április 13., csütörtök, 15.30-17.00 óra 

3. 2023. április 20., csütörtök, 15.30-17.00 óra 

4. 2023. április 27., csütörtök, 15.30-17.00 óra 

5. 2023. május 4., csütörtök, 15.30-17.00 óra 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

6. 2023. május 11., csütörtök, 15.30-17.00 óra 

7. 2023. május 18., csütörtök, 15.30-17.00 óra 

 

Egyéb:  

A vágy, hogy képekben örökítsük meg a környezetünket, a történéseket, egyidős az 

emberiség történetével. Ez kezdetben a barlangrajzok voltak, majd a 

képzőművészeten át a fotográfia 19. századi megjelenésével folytatódott. Azóta is a 

társadalom minden szintjén tömeges igény van a valóságot a legteljesebben 

megközelítő ábrázolás rögzítésére, amit a mobiltelefonokba épített kamerák 

robbanásszerűen fokoztak. A fotó minden más képfajtánál hitelesebb vizuális 

dokumentum. 

 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára: varga.laszlo958@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Közgazdaságtan könnyedén II. („haladó”) 

 

Képzés oktatója: Dr. Szabó Imola 

 

Minimális létszám: 3 fő 

Tematika:  

A Közgazdaságtan könnyedén II. az előző félévben meghirdetett Közgazdaságtan 

könnyedén c. kurzus témaköreire épül. Az előadásokon az aktuális gazdasági 

környezetet vizsgáljuk, nemzetközi kitekintéssel, alternatív megoldási lehetőségekkel.  

A jelentkezésnek NEM feltétele a Közgazdaságtan könnyedén kurzus elvégzése, 

minden előadáson kicsit visszatekintünk az őszi órák témáira a közérthetőség erejéig. 

Időpontok: 

2023. április 4.     kedd 12:15-13:45 

2023. április 11.   kedd 12:15-13:45 

2023. április 18.   kedd 12:15-13:45 

2023. április 25.   kedd 12:15-13:45 

2023. május 2.     kedd 12:15-13:45 

2023. május 9.     kedd 12:15-13:45 

2023. május 16.   kedd 12:15-13:45 
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Egyéb megjegyzések: 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

szabo.imola@uni-milton.hu  
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Rák(el)térítő, avagy hogyan másszunk ki a rákból? 

 

Képzés oktatója: Markovits Ferenc 

 

Minimális létszám: az egyetem által megszabott 

Tematika: Az előadó „képzett betegként” maga is átélte a daganatbetegséget, s most 

gyógyultként, hírességek-, civilek- és orvosaik szép számú sikertörténetével 

tabudöntésbe fog. Érdekes, drámai, olykor humoros, de mindig tanulságos esetekkel, 

praktikus, könnyen használható tanácsokkal, szűrésre buzdítással, kíméletlenül 

őszinte beszélgetésekkel igyekszik oszlatni e rettegett betegséget övező félelmet, 

ismerethiányt. Cserhalmi György, Dévai-Nagy Kamilla, Epres Attila, Szombathy 

Gyula, Haumann Petra, Bródy János, Grecsó Krisztián, Vári Éva és még sokan 

mások pozitív példáján át erőt, ismereteket, életreszólóan mély történeteket 

kaphatunk az interjúkból. A szakszerű és alapos orvosi, tudományos értékelés sem 

maradhat el, mindvégig közérthető, népszerű formában. Legkiválóbb onkológusaink, 

sebészeink, az onkoteam tagjai, genetikusok, pszichiáterek elemzik a konkrét túlélő 

történeteket, s ráktípusonként, nemzetközi kitekintéssel megismerhetjük a legújabb, 

egyre pontosabb kezelési, műtéti technikákat, melyekkel ma már egyre több a hosszú 

távú túlélő, vagy akár a teljesen gyógyult beteg is. Az előadó személyes története, 

önironikus megközelítése tovább hitelesíti a sokszor szégyellt, elhallgatott betegség 

ismeretlen részleteit.   

 

Időpontok: szerda délután 
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Egyéb megjegyzések: 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára: fmarkovits@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

ON-LINE KURZUS 

Tanfolyam címe: Miért gond az, ha sokáig élünk? Demográfiai problémákról 

játékosan 

 

Képzés oktatója: Dr. Kerülő Judit 

 

Minimális létszám: 3 fő 

Tematika:  

Kik is az öregek a demográfia szerint? 

Mit jelent az öregedő társadalom? 

Miért csökken a születések száma? 

A házasságok demográfiai jellemzői 

A hosszú élet előnyei és nehézségei a társadalom számára 

Miért élnek tovább a világ valamennyi országában a nők? 

Amiről keveset szeretünk beszélni, demográfiai adatok és tendenciák 

Minden témához játékos tesztek és feladatok is kapcsolódnak majd, ezek segítségével 

dolgozzuk fel a fenti kérdéseket!  

 

 

Időpontok: 

2023. 04.04. (kedd) 18.30-20.00 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

2023. 04.11. (kedd) 18.30-20.00 

2023. 04.18. (kedd) 18.30-20.00 

2023. 04.25. (kedd) 18.30-20.00 

2023. 05.02. (kedd) 18.30-20.00 

2023. 05.09. (kedd) 18.30-20.00 

2023. 05.16. (kedd) 18.30-20.00 

 

 

Egyéb megjegyzések: 

A kurzus az egyetem Google Meet-rendszerén zajlik majd, ezért mindenkit kérünk, 

hogy regisztráljon egy gmail-fiókot.  

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

keruloj@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

ON-LINE KURZUS 

Tanfolyam címe: Hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket? 

 

Képzés oktatója: Dr. Kerülő Judit 

 

Minimális létszám: 3 fő 

Tematika:  

A figyelem jellemzői 50 év felett.  

Figyelemfejlesztő gyakorlatok.  

Figyelemzavaró tényezők. 

Az emlékezet jellemzői 50 év felett. 

Memória a gyakorlatban, a memória bővítése. 

Számok és dátumok memorizálása. 

Fantáziadús gondolkodás, a képzelet és a kreativitás szerepe, fejlesztési lehetőségei 

  

 

Időpontok: 

2023. 04.04. (kedd) 17.00 – 18.30 

2023. 04.11. (kedd) 17.00 – 18.30 

2023. 04.18. (kedd) 17.00 – 18.30 

2023. 04.25. (kedd) 17.00 – 18.30 

2023. 05.02. (kedd) 17.00 – 18.30 

2023. 05.09. (kedd) 17.00 – 18.30 
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2023. 05.16. (kedd) 17.00 – 18.30 

 

 

Egyéb megjegyzések: 

A kurzus az egyetem Google Meet-rendszerén zajlik majd, ezért mindenkit kérünk, 

hogy regisztráljon egy gmail-fiókot.  

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

keruloj@gmail.com  
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

ON-LINE KURZUS 

Tanfolyam címe:  GYÓGYÍTÓ JÓGA 

 

Képzés oktatója: Máté Erika 

 

Minimális létszám:  

Tematika:  

Ezt a félévet a klasszikus és a tantrikus jóga elemeinek az összehasonlításának szenteljük, 

elsősorban a gyakorlatban. 

Elméleti bevezető a témába az első órán lesz, utána, rövid - az elcsendesülést szolgáló - 

vezetett meditációt követően a főbb ízületeket „beolajozó” és a gerincet finoman átmozgató 

gyakorlatokat végzünk.  

A többi óra menete (a korábbi félévekhez hasonlóan): 

Elcsendesüléssel, a tüdő átlélegzésével – rövid, vezetett meditációval kezdünk. Majd - a 

régebb óta járók számára már megszokott - gyakorlatainkat a „meditáció a cselekvésben” 

szellemében végezzük. Ebben a félévben is sor kerül az ízületek, a nyak, a vállak, a csípő 

és a hátgerinc átmozgatására minden órán, és lesz egy-egy alkalom, amikor az emésztés 

javítása, illetve az energiablokkok oldása kerül majd fókuszba. Az órákat vezetett 

relaxációval zárjuk.  

Időpontok: szerdánként 9 – 10.30 online 

1. 2023. április 5., szerda 9.00 – 10.30 

2. 2023. április 12., szerda 9.00 – 10.30 

3. 2023. április 19., szerda 9.00 – 10.30 

4. 2023. április 26., szerda 9.00 – 10.30 

5. 2023. május 3., szerda 9.00 – 10.30 

6. 2023. május 10., szerda 9.00 – 10.30 

7. 2023. május 17., szerda 9.00 – 10.30 
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Egyéb megjegyzések:   

A kurzus eszközigénye: jógamatrac / polifoam / vastag szőnyeg – bármi, amire 

bizalommal le tudsz feküdni, és a gerincre, térdekre, vérkeringésre legjótékonyabb 

hatású gyakorlatokat is végezni tudod.  

A kurzus az egyetem Google Meet-rendszerén zajlik majd, ezért mindenkit kérünk, 

hogy regisztráljon egy gmail-fiókot.  

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

Tel.: +36 20 590 6599 

E-mail: materika3@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

ON-LINE KURZUS 

Tanfolyam címe:  AZ ŐSÖK NAGY CSARNOKA I. 

 

Képzés oktatója: Máté Erika 

 

Minimális létszám:  

Tematika:  

Hamvas Béla Az ősök nagy csarnoka című műve nyomán bepillantást nyerünk a Védák 

szellemébe, a hat tradicionális indiai iskola közül a szánkhja és a jóga filozófiájába, végül 

Buddha tanításaiba. Első félévünk témája: az ősi India bölcsessége lesz. 

Különösen ajánlom azok figyelmébe, akik részt vettek az Anthologia humana – Ötezer év 

bölcsessége című kurzusaim valamelyikén, de nagy szeretettel várom a létszemléleti 

kérdésekre nyitott új hallgatókat is! 

 

Időpontok: hétfőnként 9 – 10.30 online 

1. 2023. április 3., hétfő 9.00 – 10.30 

2. 2023. április 17., hétfő 9.00 – 10.30 

3. 2023. április 24., hétfő 9.00 – 10.30 

4. 2023. május 8., hétfő 9.00 – 10.30 

5. 2023. május 15., hétfő 9.00 – 10.30 

6. 2023. május 22., hétfő 9.00 – 10.30 

7. 2023. május 29. hétfő 9.00-10.30 

Egyéb megjegyzések: 

A kurzus az egyetem Google Meet-rendszerén zajlik majd, ezért mindenkit kérünk, 

hogy regisztráljon egy gmail-fiókot.  

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

Tel.: +36 20 590 6599 
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E-mail: materika3@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

ON-LINE KURZUS 

Tanfolyam címe: AZ ÉLETERŐ NÖVELÉSE CSIKUNG GYAKORLATOKKAL 

 

Képzés oktatója: Máté Erika 

 

 

Minimális létszám:  

Tematika:  

A CSI-KUNG az életenergia művelésének, fejlesztésének, növelésének, azaz az egészség 

megtartásának művészete. (CSI=életerő, életenergia, KUNG=művelés, fejlesztés)  

A gyógyító csikung a hagyományos kínai gyógyászat egyik ága, melyet kifejezetten az 

egészség megőrzése és helyreállítása érdekében, és az idő előrehaladtával csökkenő életerő 

(csi) pótlására fejlesztettek ki. Ez az ősi módszer egyesíti a testmozgást, a légzéstechnikát, 

a mentális koncentrációt és a képzelet teremtő erejét a testi-lelki-szellemi egyensúly 

megtalálásának érdekében.    

A gyakorlatokat állva végezzük. Rövid bemelegítést követően természeti képekről 

elnevezett, egész testünket megmozgató és energetizáló gyakorlatsort végzünk, s közben 

alaposan kiszellőztetjük a tüdőnket is.  

A foglalkozásokon megismerkedünk a kínai létszemlélet (taoizmus) és a kínai 

hagyományos orvoslás néhány, a gyakorlásunkat segítő alappilléreivel is. 

Időpontok: április 14-től, péntekenként 9 órától, online 

1. 2023. április 14., péntek 9.00 – 10.30 

2. 2023. április 21., péntek 9.00 – 10.30 

3. 2023. április 28., péntek 9.00 – 10.30 

4. 2023. május 5., péntek 9.00 – 10.30 

5. 2023. május 12., péntek 9.00 – 10.30 

6. 2023. május 19., péntek 9.00 – 10.30 

7. 2023. május 26., péntek 9.00 – 10.30 
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Egyéb megjegyzések: 

A kurzus az egyetem Google Meet-rendszerén zajlik majd, ezért mindenkit kérünk, 

hogy regisztráljon egy gmail-fiókot.  

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

Tel.: +36 20 590 6599 

E-mail: materika3@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

ON-LINE KURZUS 

Tanfolyam címe: ASZTROLÓGIA – AZ ELEMEK VIZSGÁLATA ÉS 

ÉRTELEMEZÉSE SAJÁT KÉPLETÜNKBEN  

 

Képzés oktatója: Máté Erika 

 

Maximális létszám: 16 fő 

Tematika:  

1. Az asztrológia, mint önismereti út  –  Miben, hogyan tud a segítségünkre lenni? Az 

asztrológia elvi alapjai. A hermetikus tradíció. A horoszkóp jelentése, elemei, hogyan épül 

föl? Melyik szimbólum mit jelent benne? A „körök” és „rekeszek” jelentései az ábrában. 

Megtanuljuk a horoszkóp olvasásához szükséges ábécét. Ismerkedés az őselemekkel. 

2. A négy őselem és a három minőség. Az elemek és megnyilvánulási formáik 

rendszerezése. Hogyan nyilvánulnak meg az elemek a zodiákus jegyeiben és a 

planétákban? A 12 archetípus (zodiákus jegy) és a 10 planéta legkarakterisztikusabb 

jellemzői.  

Ezen a kurzuson csak annyira tekintjük át ezeket, hogy értelmezni tudjuk majd a következő 

alkalom elemi dinamikát vizsgáló műhelymunkájának eredményeit, melyben kurzusunk 

kicsúcsosodik. 

 

3. MŰHELYMUNKA Az elemi és a minőségi eloszlás vizsgálata a saját képletben. Ez a 

csoport témában való jártasságától függően több-kevesebb időt vehet igénybe. Azért 

limitáltam a létszámot, hogy mindenkinek segíteni tudjak a saját elemi dinamikája 

elkészítésében, melyből kiderül, mely elemek dominálnak és milyen módon nyilvánulnak 

meg a születési képletben, azaz a személy alapkarakterében. Megbeszéljük azt is, milyen 

alapvető életmódbeli változtatásokat érdemes tenni egy-egy elem kibillentsége esetén. Az 
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utolsó alakalom esetleg tovább tarthat, ezért kérlek, lehetőség szerint ne szervezzetek 

programot közvetlen mögé!  

 

Időpontok: április 28-tól kéthetente pénteken 14 – 18.00 online, összesen 3 alkalom 

1. 2023. április 28., péntek 14.00 – 18.00 

2. 2023. május 12., péntek 14.00 – 18.00 

3. 2023. május 26., péntek 14.00 – 18.00 

Egyéb megjegyzések: Az egyes alkalmak fél óra szünetet is tartalmaznak. 

Kezdők számára is érthető és követhető lesz a kurzus. 

A kurzus az egyetem Google Meet-rendszerén zajlik majd, ezért mindenkit kérünk, 

hogy regisztráljon egy gmail-fiókot.  

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

Tel.: +36 20 590 6599 

E-mail: materika3@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

ON-LINE KURZUS 

Tanfolyam címe:  ARC- ÉS SZEMJÓGA 

 

Képzés oktatója: Máté Erika 

 

Minimális létszám:  

Tematika:  

Az órák három komponense: 

 

ARCJÓGA 

Az arc területén található több mint 50 izom erősítő, nyújtó- és masszázstechnikáiból áll. 

Jótékony hatású számos egészségügyi probléma, első sorban stressz, tenziós fejfájás, nyak- 

és vállfájdalmak, mélyharapás, fogszorítás és -csikorgatás, megereszkedett szemhéj okozta 

látásproblémák, koncentrációzavar és levert lelkiállapot esetén. Javítja a bőr vér- és 

tápanyagellátását, egészséges arcszínt kölcsönöz, serkenti az elasztin- és kollagén termelő 

sejtek működését, természetes arcliftingként megemeli és teltebbé teszi az arcot, ezért 

sokan kozmetikus helyett is alkalmazzák. Javítja a fejbőr és a haj állapotát is. Bár a 

gyakorlatokat a test egy kicsinyke területén végezzük, az arcjóga lazító és energetizáló 

hatásait egész testünkben-lelkünkben érezzük. A gyakorlatokat követően arcszínünk 

élénkebb, bőrünk feszesebb, egész közérzetünk órákon át fittebb. Tartósabb hatás 

rendszeres gyakorlással érhető el. 

 

SZEMJÓGA 

A szemjógagyakorlatok a külső- és belső (fókuszváltásért felelős) szemizmokat 

megmozgató és ellazító gyakorlatokból, valamint a szemszárazságot enyhítő technikákból 

állnak. Javítják a szem tápanyag és oxigén ellátottságát, segítenek egy-egy pontra 

fókuszálni a tekintetet, frissítik és tonizálják, ugyanakkor el is lazítják a túlfeszített 

szemmozgató izmokat, melynek következtében a szemizom rugalmasabbá válik. 
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Jótékonyan hatnak, ha szúr, éget, könnyezik vagy viszket a szem. Rendszeresen végezve a 

gyakorlatokat, segítségükkel látásjavítás is elérhető. A legtöbb pozitív visszajelzés a 

szemszárazság elmúlása kapcsán érkezik. 

 

A gyakorlatokat légzésszinkronnal végezzük, és a különböző kartartások és 

mellkasnyitásoknak köszönhetően a gyakorlatsor során a tüdő teljes átlélegzésére is sor 

kerül. A gyakorlatsor két, a jógában tradicionálisan használt meditációt előkészítő technikát 

(mudrát) is tartalmaz. 

Ellenjavallatok: súlyos szembetegségek, például zöldhályog, retinaleválás, szem-

értrombózis esetén az izommunkát igénylő gyakorlatok végzése nem vagy csak 

korlátozottan javasolt.  

 

KÍNAI SZEMMASSZÁZS    

Az arcon található akupresszúrás pontok masszírozásával segít megőrizni szemünk és az 

érintett akupresszúrás pontokhoz kapcsolódó belső szerveink (epe, gyomor, máj, hólyag és 

a vastagbél) egészségét. A gyakorlatsort Kínában az egészség megőrzésének hatékony 

módszereként tanítják.   

 

Mindhárom komponens hatóköre jóval tágabb az adott területre közvetlenül kifejtett lokális 

hatásnál. Testi-lelki felfrissülésről, hangulatjavulásról számolnak be rendre utána a 

hallgatók. 

 

Időpontok: április 14-től, péntekenként 9 órától, online 

1. 2023. április 14., péntek 11.00 – 12.30 

2. 2023. április 21., péntek 11.00 – 12.30 

3. 2023. április 28., péntek 11.00 – 12.30 

4. 2023. május 5., péntek 11.00 – 12.30 

5. 2023. május 12., péntek 11.00 – 12.30 

6. 2023. május 19., péntek 11.00 – 12.30 

7. 2023. május 26., péntek 11.00 – 12.30 

Egyéb megjegyzések:  

A kurzus az egyetem Google Meet-rendszerén zajlik majd, ezért mindenkit kérünk, 

hogy regisztráljon egy gmail-fiókot.  

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

Tel.: +36 20 590 6599 

E-mail: materika3@gmail.com 

mailto:materika3@gmail.com
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

ON-LINE KURZUS 

Tanfolyam címe: Szenior Torna- Egyensúly Tréning 

 

Képzés oktatója: Csordás-Novák Marcsi 

 

Minimális létszám: 10 

Tematika:  

A tanfolyam középpontjában az optimális testhelyzetek tréningezése, a mozgássorok 

helyes végrehajtása, megtanulása, és a sérülések megelőzése, valamit az egyensúly 

fejlesztése áll.  

A tréning célja a test harmonikus fejlesztése, hogy a mindennapi tevékenységek ne 

okozzanak gondot. A mozgásos tréning a testtudatosságra épül, a gyakorlások mindig 

valamilyen képesség fejlesztése köré épülnek, pl.: légzés, szemtorna, izomerősítés, 

nyújtás, kötőszöveti tréning, az egyensúlyozási képesség fejlesztése pedig különös 

figyelmet kap. 

Az órákon talajgyakorlatokat ritkábban végzünk, elsősorban állásban, vagy széken 

ülve végzett gyakorlatokkal helyettesítjük azokat, így egy biztonságosabb helyzetben 

dolgozhatunk és elkerüljük a sok helyzetváltoztatást. Az otthoni mozgás során olyan 

eszközöket is használunk, ami minden háztartásban megtalálható. Természetesen 

minden kurzus az adott csoportra, résztvevőkre van szabva. 

 

Időpontok: péntekenként 9:30-10:30 

2022. április 14. péntek 9:30-10:30 

2022. április 21. péntek 9:30-10:30 

2022. április 28. péntek 9:30-10:30 

2022. május 5. péntek 9:30-10:30 
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2022. május 12. péntek 9:30-10:30 

2022. május 26. péntek 9:30-10:30 

2022. június 2. péntek 9:30-10:30 

2022. június 9. péntek 9:30-10:30 

2022. június 16. péntek 9:30-10:30 

2022. június 17. szombat 9:30-10:30 

 

 

 

Egyéb megjegyzések: 

A kurzus az egyetem Google Meet-rendszerén zajlik majd, ezért mindenkit kérünk, 

hogy regisztráljon egy gmail-fiókot.  

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

https://www.fitnessmarcsival.hu/kapcsolat/ 

novak.marcsi91@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Szenior torna – Egyensúly Tréning, mozgásfejlesztés 

 

Képzés oktatója: Csordás-Novák Marcsi 

 

Minimális létszám: 10 

Tematika:  

A tanfolyam középpontjában az optimális testhelyzetek tréningezése, a mozgássorok 

helyes végrehajtása, megtanulása, és a sérülések megelőzése, valamit az egyensúly 

fejlesztése áll.  

A tréning célja a test harmonikus fejlesztése. A mozgásos tréning a testtudatosságra 

épül, a gyakorlások mindig valamilyen képesség fejlesztése köré épülnek, pl.: légzés, 

szemtorna, izomerősítés, nyújtás, kötőszöveti tréning, az egyensúlyozási képesség 

fejlesztése pedig különös figyelmet kap. 

Az órákon talajgyakorlatokat nem végzünk, állásban, vagy széken ülve végzett 

gyakorlatokkal helyettesítjük azokat, így egy biztonságosabb helyzetben dolgozhatunk 

és elkerüljük a sok helyzetváltoztatást. Természetesen minden kurzus az adott 

csoportra, résztvevőkre van szabva. Eszközöket nem kell hozni, ami szükséges, azt az 

oktató biztosítja. 

 

Időpontok: hétfőnként 10:00-11:15 

2022. április 3. hétfő 10:00-11:15 

2022. április 17. hétfő 10:00-11:15 

2022. április 24. hétfő 10:00-11:15 

2022. május 8. hétfő 10:00-11:15 

2022. május 15. hétfő 10:00-11:15 
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2022. május 22. hétfő 10:00-11:15 

2022. június 5. hétfő 10:00-11:15 

2022. június 12. hétfő 10:00-11:15 

 

 

Egyéb megjegyzések: 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

https://www.fitnessmarcsival.hu/kapcsolat/ 

novak.marcsi91@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

ON-LINE KURZUS 

Tanfolyam címe:   NUMEROLÓGIA I.   

SZEMÉLYISÉGÜNK ÉS NEVÜNK ENERGETIKÁJA, ÖNISMERET-EMBERISMERET 

Képzés oktatója: Máténé Papp Éva kineziológus 

Minimális létszám: 3 fő 

Tematika:  

 E kurzuson a Püthagoraszi számmisztika alapjaira épülően megismerkedünk a számok 

rezgéseinek minőségeivel, jelentésével. Saját születési dátumunk energetikai analógiáinak 

megismerésével gyors és egyszerű módon kapunk betekintést önmagunkba, kapcsolati és 

egyéb nehézségeink okaiba, sorsunk életfeladataiba, képességeinkbe és megoldási 

lehetőségeinkbe. 

 

1.Elméleti alapok, számháló, névháló, domináns minőségünk, sorsfeladatunk. 

 

2. A számoknak mint minőségeknek a megismerése elméletben és jelentésük   a saját 

születési képletünkben a gyakorlatban is. 

 

3. Az Egyes és a kettes, hármas szám rezgésének általános megismerése, meglétének és 

mennyiségének vagy hiányának a jelentése.  

4. Négyes, ötös, hatos rezgések és tulajdonságok. 

5. Hetes és nyolcas jelentései. 

6. Kilences és a kiemelt számok, tele és üres síkok jelentése. 

7. Nevek energetikája és jelentése   
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Időpontok: Április 04.-étől keddenként 11-12.30 óráig: 

1. ápr. 04.-én 11.00-12.30-ig 

2. ápr. 11.-én 11.00-12.30-ig 

3. ápr. 18.-án 11.00-12.30-ig 

4. ápr. 25.-én 11.00-12.30-ig 

5. május 02.-án 11.00-12.30-ig 

6. május 09.-én 11.00-12.30-ig 

7. május 16.-án 11.00-12.30-ig 

 

 

 

Egyéb megjegyzések: 

A kurzus az egyetem Google Meet-rendszerén zajlik majd, ezért mindenkit kérünk, 

hogy regisztráljon egy gmail-fiókot.  

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

Telefon: 06 203224944       e-mail: kinezevi@gmail.com 

www.kinezmag.wixsite.com/oldasok 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

ON-LINE KURZUS 

Tanfolyam címe:  NUMEROLÓGIA II. Haladó 

                                  SORSUNK A SZÁMOK ANALÓGIÁINAK TÜKRÉBEN.  

Képzés oktatója: Máténé Papp Éva kineziológus 

 

Minimális létszám: 3 fő 

Tematika:  

E kurzus a számmisztika segítségével további bepillantási lehetőséget nyújt életünkbe, 

sorsunk által meghatározott életciklusainkba évekre lebontva, ezek feladataiba, 

meghatározott és választható megoldási és fejlődési lehetőségeinkbe. A tudatosítás által 

lehetőségünk van egy harmonikusabb életre, hogy sorsunkból a legtöbbet hozzuk ki, amiért 

megszülettünk. 

1. Püthagorasz tanításai, születésnapszámunk jelentésének további részletei 

2. Évre szóló sors számunk jelentései 

3. Sors elemzés, az emberi élet ciklusai 

4. Gyerekkor-serdülőkor-ifjúkor rezgései 

5. A szellemi fejlődésünk piramisának megismerése 

6. A felnőttkor ciklusai évekre bontva  

7. Az idős korban visszatérő minőségek felismerése sors feladatunk megoldásához. 

Időpontok: Április 04.-étől keddenként 14.00-15.30 óráig 

1. ápr. 04.-én 14.00-15.30-ig 

2. ápr. 11.-én 14.00-15.30-ig 

3. ápr. 18.-án 14.00-15.30-ig 

4. ápr. 25.-én 14.00-15.30-ig 
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5. május 02.-án 14.00-15.30-ig 

6. május 09.-én 14.00-15.30-ig 

7. május 16.-án 14.00-15.30-ig 

 

Egyéb megjegyzések: E kurzus a Numerológia I.-es anyag folytatása, ezért kizárólag annak 

elvégzése után érdemes erre jelentkezni. 

A kurzus az egyetem Google Meet-rendszerén zajlik majd, ezért mindenkit kérünk, 

hogy regisztráljon egy gmail-fiókot.  

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

 Telefon: 06 203224944  

e-mail:kinezevi@gmail.com     www.kinezmag.wixsite.com/oldasok 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

ON-LINE KURZUS 

Tanfolyam címe: STRESSZ KEZELÉS-EGYENSÚLYTEREMTÉS 

                                   A MINDENNAPOKBAN KINEZIOLÓGIÁVAL 

 

 

Képzés oktatója: Máténé Papp Éva kineziológus 

Minimális létszám: 3 fő 

Tematika: A képzés nem kineziológiai szakképzés, hanem a stressz kezeléséhez a 

kineziológia szellemiségén és tapasztalatain alapuló stresszoldó-kiegyensúlyozó 

lehetőségek megismertetése. 

1. Stressz elmélet a kineziológia tükrében 

2. Energetikai alapok, az egészség háromszöge 

3. Kineziológiai megoldások, az érzelmek üzenetei 

4. Az izomtesztelés lehetőségei 

5. Egységes agy, agyintegráció 

6. Múltunk árnyainak feloldása 

7. Stressz kezelés-egyensúly 

 

Időpontok: Április 06.-tól csütörtökönként 11-12.30 óráig 

1. április 06.-án 11.00-12.30-ig 

2. április 13.-án 11.00-12.30-ig 

3. április 20.-án 11.00-12.30-ig 

4. április 27.-én 11.00-12.30-ig 
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5. május 04.-én 11.00-12.30-ig 

6. május 11.-én 11.00-12.30-ig 

7. május 18.-án 11.00-12.30-ig 

 

 

 

Egyéb megjegyzések: 

 

A kurzus az egyetem Google Meet-rendszerén zajlik majd, ezért mindenkit kérünk, 

hogy regisztráljon egy gmail-fiókot.  

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  Telefon: 06 203224944  

e-mail:kinezevi@gmail.com     www.kinezmag.wixsite.com/oldasok 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

ON-LINE KURZUS 

Tanfolyam címe: Energetikai öngyógyítás 

 

Képzés oktatója: Máténé Papp Éva kineziológus 

 

Minimális létszám: 3 fő 

Tematika: E kurzuson több tradicionális gyógyító rendszerbe történő alapvető 

betekintésen az elméleten túl konkrét energia gyakorlatok megismerésével tudunk gyors 

energetikai egyensúlyteremtés által a mindennapjainkban tenni egészségünkért, jobb 

közérzetünkért. Aktiválva öngyógyító rendszerünket segíthetjük gyógyulási 

folyamatainkat. 

1. Ismerkedés az emberi finom energiarendszerrel 

2.Energiapályák-meridiánok és egyensúlyuk  

  (a Tradicionális Kínai gyógyászati rendszer alapján)  

3. Szervekre ható kiegyensúlyozó pontok 

4. És komplex kiegyensúlyozási lehetőségek   

5. Energia központok –csakrák megismerése 

6. Energia feltöltő lehetőségei 

7. További kiegyensúlyozó energetikai gyakorlatok 

 

Időpontok: április 06.-ától csütörtökönként 14-15.30 óráig. 

1. április 06. 14.00-15.30-ig 

2. április 13. 14.00-15.30-ig 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

3. április 20.14.00-15.30-ig 

4. április 27. 14.00-15.30-ig 

5. május 04. 14.00-15.30-ig 

6. május 11.14.00-15.30-ig 

7. május 18.14.00-15-30-ig 

 

Egyéb megjegyzések:  

A kurzus az egyetem Google Meet-rendszerén zajlik majd, ezért mindenkit kérünk, 

hogy regisztráljon egy gmail-fiókot.  

Az oktató elérhetősége a hallgató számára: Telefon: 06 203224944  

e-mail:kinezevi@gmail.com     www.kinezmag.wixsite.com/oldasok 

 

 

 

 

 

  



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

028 

MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

ON-LINE KURZUS 

Tanfolyam címe: BELSŐ ÚTON 

-Relaxációs, meditációs harmonizáló foglalkozások 

 

Képzés oktatója: Máténé Papp Éva kineziológus 

 

Minimális létszám: 3 fő 

Tematika:  

A foglalkozások energia központjainkhoz  kapcsolódó  életterületeinket meghatározó 

tudati, érzelmi és energetikai belső rendezését célozzák meg, az elméleti betekintés 

után élvezetes kiegyensúlyozó belső folyamatok által. 

 

1. Életerő, egészség és biztonság célorientáció 

2. Családi és kapcsolati harmónia teremtés 

3. Kiegyensúlyozott énképviseletünk a világban 

4. Szeretet harmonizálás önmagunk és mások felé 

5. Egyedülálló lényünk kifejezése, kommunikáció 

6. Érzem, tudom, megmutatom, kreativitásunk felszabadítása 

7. Az én univerzumom –egységben 

 

Időpontok: április 14.-étől péntekenként 10.30-12.00-ig. 

1. április 14. 10.30-12.00-ig  

2. április 21.10.30-12.00-ig  



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

3. április28. 10.30-12.00-ig  

4. május 05. 10.30-12.00-ig  

5. május 12. 10.30-12.00-ig   

6. május 19. 10.30-12.00-ig 

7. május 26. 10.30-12.00-ig 

Egyéb megjegyzések: 

A kurzus az egyetem Google Meet-rendszerén zajlik majd, ezért mindenkit kérünk, 

hogy regisztráljon egy gmail-fiókot.  

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

Telefon: 06 203224944  

e-mail:kinezevi@gmail.com     www.kinezmag.wixsite.com/oldasok 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM 
NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 
23. FÉLÉV, 2022-23-as tanév, II. félév 

JELENLÉTI KURZUS 

A kurzus címe: MEMÓRIATRÉNING I. (nemcsak „kezdőknek”) szerda 
                             Játékos memóriafejlesztő feladatokkal 

A kurzus oktatója: Janzsóné Bolyóczki Éva  

A kurzus tervezett időpontjai: 

1. 2023. április 05. szerda 14.30 – 16.15 h 
2. 2023. április 12. szerda 14.30 – 16.15 h  
3. 2023. április 19. szerda 14.30 – 16.15 h  
4. 2023. május 03. szerda 14.30 – 16.15 h 
5. 2023. május 10. szerda 14.30 – 16.15 h 
6. 2023. május 17. szerda 14.30 – 16.15 h 

A mentális gyakorlatok javítják a kognitív működést, védik az agyat, a sejtek közötti 
kapcsolatok erősítésével. Különösen a közösségben végzett sokrétű, játékos 
memóriatréning gyakorlatok hatnak ránk nagyobb erővel.   
A foglalkozások célja: az emlékezet (vizuális memória és téri emlékezet), a 
koncentrációképesség, a beszéd és figyelem, a logikus gondolkodás, a gondolkodási 
sebesség hatékony javítása, fejlesztése. 
A kurzus tematikája: 

 „Use i tor lose it!” Használd vagy elveszíted! Miért fontos az agy karbantartása 

minden életkorban? 

 Játékos memóriafejlesztő feladatok, feladványok, rejtvények. 

 Agytorna – gondolkodtató, gyakorlatorientált változatos feladatok, nyelvi, 

vizuális, matematikai gyakorlati intelligenciafejlesztők, asszociációs játékok. 

 A kurzus folyamán röviden bemutatásra kerül: memóriatréning célja, hatása, 

eredmények; miként működik az agyunk, mi határozza meg az agyműködésünket; a 

korral hogyan változik a memóriánk; mitől függ a memória élessége; milyen 

változások zajlanak le az agyban a kor előrehaladtával; a neuroplaszticitás 

jelentősége; a kognitív tréning, a memóriajátékok fejlesztő hatásai az agyműködésre. 

Jobb és bal agyfélteke harmonizáló gyakorlatok. Az internet és az okos eszközök 

használata. Számítógépes és társasjátékok hatása a memóriára.  

 

Eszközigény: 2 db íróeszköz (toll/ceruza), rajzlap vagy füzet. 
Oktató elérhetősége: janzso.b.eva@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM 
NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 
23. FÉLÉV, 2022-23-as tanév, II. félév 

JELENLÉTI KURZUS  

A kurzus címe: MEMÓRIATRÉNING II. Haladó (hétfő) 
             Játékos, gyorsgondolkodást igénylő memóriafejlesztő feladatokkal 

A kurzus oktatója: Janzsóné Bolyóczki Éva 

A kurzus tervezett időpontjai: 

1. 2023. április 03. hétfő 14.30 – 16.15 h    
2. 2023. április 17. hétfő 14.30 – 16.15 h  
3. 2023. április 24. hétfő 14.30 – 16.15 h  
4. 2023. május 08. hétfő 14.30 – 16.15 h 
5. 2023. május 15. hétfő 14.30 – 16.15 h 
6. 2023. május 22. hétfő 14.30 – 16.15 h 

„Az emlékek olyanok, akár az agysejtek között tekergő ösvények. A jól kitaposott út 
megmarad, ahol csak néhányszor jártunk, ott az út újra benő, és végleg eltűnik.” Anders 
Hansen: Edzett agy 
A foglalkozások célja: az agy kognitív működésének javítása mentális, játékorientált 
gyakorlatokkal, az emlékezet (vizuális memória és téri emlékezet), a koncentrációképesség, 
a beszéd és figyelem, a logikus gondolkodás, a gondolkodási sebesség hatékony javítása, 
fejlesztése emelt szinten. 
A kurzus tematikája: 

 A rövidtávú memória – munkamemória edzése. Figyelem, 

figyelemösszpontosítás, koncentráló képesség fejlesztése. 

 A rutin szerepe, hatása a figyelemre, a memóriánkra. 

 Hosszú távú memória – szemantikus és epizodikus memória tesztelése, próbára 

tétele. Történetmesélés, történetalkotás. 

 Vizuális memória – képek és szavak. Név- és arcmemória.  

 Agytorna – gondolkodtató, gyakorlatorientált változatos feladatok, nyelvi, 

vizuális, matematikai gyakorlati intelligenciafejlesztők.  

 A kognitív/memória tréning, a memóriajátékok fejlesztő hatásai az 

agyműködésre. 

 Okos eszközökön játszható játékok jelentősége, fontossága, előnye, hátránya. 

Agyféltekék harmonizálása. 

 A közösségben végzett gyakorlatok előnyei és hatékonysága.    

Eszközigény: 2 db íróeszköz (toll/ceruza), rajzlap vagy füzet 
Az oktató elérhetősége: janzso.b.eva@gmail.com 
 

 

 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Írás, könyv és könyvtár (az emberi tudás története) 

 

Képzés oktatója: dr. Nyáry Gábor 

 

Minimális létszám:  

Tematika:  

1. Hieroglifáktól az ékírásig: az írás születése 

2. Rejtvényfejtők: az elfeledett írások titkának kutatása 

3. Minuszkula és glagolita: a középkori betűk színes világa 

4. Kódexek, pergamenek és papírok: a könyvek és oklevelek története 

5. A könyvnyomtatás Kínától Gutenbergig: az információtechnológia diadalútja 

6. Könyvtártól a szerver-farmokig: az emberi tudáskincs tárolása 

7. Digitális világ és az olvasás jövője 

 

Időpontok: 

1. április 06. 11:45-13:15 

2. április 20. 11:45-13:15 

3. április 27. 11:45-13:15 

4. május 04. 11:45-13:15 

5. május 11. 11:45-13:15 

6. május 18. 11:45-13:15 

7. május 25. 11:45-13:15 

 

 

Egyéb megjegyzések: 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

nyary.gabor@uni-milton.hu 

mailto:nyary.gabor@uni-milton.hu


jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Magyarország a nagyvilágban – az új geopolitikai világrend 

vajúdása 

 

Képzés oktatója: dr. Nyáry Gábor 

 

Minimális létszám:  

Tematika:  

 Hatalom, erőszak és kétszínűség: ami a világot mozgatja 

 Atomfegyverek árnyékában: a ketté osztott világ 

 Majdnem világvége – majdnem világbéke (a rendszerváltások kora) 

 NATO: miénk az egész világ! 

 Kína: az ígéretes kisdiák, aki fellázadt 

 Ukrajna, és ami utána jön 

 Mindenki mindenki ellen, mindenki magáért (a multipoláris világ) 

 

Időpontok: 

április 6. 10:00-11:30 

április 20. 10:00-11:30 

április 27. 10:00-11:30 

május 04. 10:00-11:30 

május 11. 10:00-11:30 

május 18. 10:00-11:30 

május 25. 10:00-11:30 

 

 

Egyéb megjegyzések: 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

nyary.gabor@uni-milton.hu 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Beszéd, érvelés, retorika 

 

Képzés oktatója: Dr. Szűcs Katalin Ágnes 

 

Minimális létszám: 5 

Tematika:  

Már a beszéd szavunk is többértelmű, cselekvésre és „tárgyra” egyaránt utal. De 

számtalanszor kell indokolni kéréseinket, észrevételeinket, lehetőleg minél 

eredményesebben – ez mind-mind érvelés. A címben szereplő három fogalom 

elválaszthatatlan egymástól – összefüggésüket vizsgáljuk a kurzuson, vitákat, 

beszédeket elemezve és generálva, értelmi és érzelmi hangsúlyt megkülönböztetve, s a 

lámpaláz leküzdésének módjait keresve – többek közt. 

 

Időpontok: 

 

2023. 04. 14. 10:15 – 11:45 

2023. 04. 21. 10:15 – 11:45 

2023. 04. 28. 10:15 – 11:45 

2023. 05. 12. 10:15 – 11:45 

2023. 05. 19. 10:15 – 11:45 

2023. 05. 26. 10:15 – 11:45 

2023. 06. 02. 10:15 – 11:45 

 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

Egyéb megjegyzések: 

Óraütközés esetén közös megegyezéssel az időpont módosítható. 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

szucs.katalin.agnes@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Játék a nyelvvel – szövegalkotási gyakorlatok 

 

Képzés oktatója: Dr. Szűcs Katalin Ágnes 

 

Minimális létszám: 5 

Tematika:  

Varázslatos kifejezőeszköz a nyelv, egyszersmind jó játék. A kurzus gyakorlati 

feladatokon keresztül ezt az élményt próbálja tudatosítani a hallgatókban. Mi minden 

juthat eszünkbe egy címről, hányféleképpen lehet ugyanazt a témát feldolgozni, 

hogyan lehet két látszólag nagyon távoli fogalmat egy írásban összefüggésbe hozni, 

szabad asszociációkat és közlendőt összehangolni, jelentésárnyalatokat érzékeltetni – 

cél az írás felszabadult örömét megízlelve s a nyelvi szabályok fegyelmező kötöttségeit 

szem előtt tartva a gondolatok pontos, érzékletes, szabatos megfogalmazása, illetve e 

szempontok alapján mások írásainak értelmezése, értékelése. 

 

Időpontok: 

 

2023. 04. 05. 12:15 – 13:45  

2023. 04. 12. 12:15 – 13:45 

2023. 04. 19. 12:15 – 13:45 

2023. 04. 26. 12:15 – 13:45 

2023. 05. 10. 12:15 – 13:45 

2023. 05. 17. 12:15 – 13:45 

2023. 05. 24. 12:15 – 13:45 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

 

 

Egyéb megjegyzések:  

Óraütközés esetén közös megegyezéssel az időpont módosítható. 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:  

szucs.katalin.agnes@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Színházértés, -értelmezés, avagy nézzük, mit látunk! 

 

Képzés oktatója: Dr. Szűcs Katalin Ágnes 

 

Minimális létszám: 5 

Tematika:  

Sokszor nehéz megfogalmazni pontosan, hogy a látott színházi előadás miért tetszett 

vagy nem tetszett. A kurzus a látottak értelmezéséhez, elemzéséhez ad szempontokat, 

s a vélemények artikulálásához, formába öntéséhez, ütköztetéséhez támpontokat.  

Felvételről vagy élőben közösen megnézett színházi előadásokat elemezve próbáljuk 

az élményt „feldolgozni”, esetenként ugyanarról a produkcióról szóló kritikákat 

összehasonlítva, s megvitatva az előadások kapcsán felvetődő társadalmi, művészeti 

kérdéseket is. 

 

Időpontok:  

2023. 04. 05. 10:15 – 11:45  

2023. 04. 12. 10:15 – 11:45 

2023. 04. 19. 10:15 – 11:45 

2023. 04. 26. 10:15 – 11:45 

2023. 05. 10. 10:15 – 11:45 

2023. 05. 17. 10:15 – 11:45 

2023. 05. 24. 10:15 – 11:45 

 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

 

 

 

Egyéb megjegyzések:  

Óraütközés esetén közös megegyezéssel az időpont módosítható. 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára: szucs.katalin.agnes@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Angol nyelv egyre rutinosabb  újrakezdőknek és igyekvő fontolva 

haladóknak 

 

 

Képzés oktatója: Kerényi Péter 

 

Minimális létszám:  3 fő 

Tematika:  

 

Ismeri a gyakori választ? „Már négyszer leszoktam a dohányzásról!”  

Nos, ilyen a rutinos újrakezdő! Már többször nekifogott az angolnak.  

Ő nekifogott, az angol pedig kifogott rajta. Ez alkalommal nincs „kifogás”. Akik 

ősszel vették a bátorságot, már tudják, hogy érdemes! 

Élvezetes formában, nem száraz nyelvtani, hanem szerkezeti megközelítéssel, szókincs 

-vadászattal, egy kis kultúrtörténettel és elegendő önbizalommal. Nem újrakezdeni 

kell, hanem folytatni! Hallgatóim a végén nem is értik, hogy lehetett ezt annak idején 

abbahagyni… 

 

Időpontok: keddenként 10.00-11.30 

 

április 11 

április 18 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

április 25 

május    2 

május    9 

május  16 

május  23 

 

 

Egyéb megjegyzések: 

Amennyiben további kérdésük van, elérhető vagyok a kerenyi.peter@gmail.com 

címen, forduljanak hozzám bizalommal  

 

 

 

  

mailto:kerenyi.peter@gmail.com
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Angol nyelvismeret – dalban elbeszélve 

 

Képzés oktatója: Kerényi Péter 

 

Minimális létszám:  3 fő 

Tematika:  Ez az ősszel megindult sokakat érdeklő sikeres kurzus új évfolyama – a régi 

módszerrel és új dalokkal. 

Jobbnál jobb angol muzsikákat hallgatunk, olyanokat, amelyeket annak idején szívesen 

énekeltünk, esetleg hallás után fonetikusan írtuk le a szövegét a luxemburgi rádióból még 

akkor is, ha nem tudtuk pontosan, hogy a szöveg mit is jelent. Még az is elképzelhető, hogy 

csak a bulikban táncoltunk rájuk szívesen annak idején 

S ahogy ismerkedünk a szövegekkel, kicsit elemezzük, bővítjük szókincsünket, s az is 

kiderül, hogy szép számmal van bennük többes szám, múlt idő. De még szenvedő szerkezet 

is. Olykor az is kiderül, hogy az előadók sem voltak anyanyelvük használatában teljesen 

otthon… 

A tanfolyam hallgatói e-mail címemen (kerenyi.peter@gmail.com) a kurzus kezdetéig 

javasolhatnak is számomra egyet-egyet kedvenc dalaik közül, amit felveszünk a 

tematikába.  

 

Időpontok: keddenként 11.30-13.00 

 

április 11 

április 18 

április 25 

május    2 

mailto:kerenyi.peter@gmail.com


jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

május    9 

május  16 

május  23 

 

 

Egyéb megjegyzések: 

Szeretettel várom jelentkezésüket. 

Ha további kérdésük van, forduljanak hozzám bizalommal a kerenyi.peter@gmail.com 

címen 

 

 

  

mailto:kerenyi.peter@gmail.com
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Barangolások Britanniában  II. 

Anglia, Skócia, Wales – újabb városok – régi és friss élmények 

 

Képzés oktatója: Kerényi Péter 

 

Minimális létszám: 3 fő 

Tematika:  

 

Vajon miként lehet az országot egyetlen szóval jellemezni? 

Izgalmas szubjektív utazás a szigetországban Londontól Edinburghig, a Temzétől a Loch 

Nessig, a régmúlt időktől napjainkig, a normann hódítástól a Brexitig, a Canterbury 

meséktől Harry Potterig. Ezúttal újabb városokba is ellátogatunk  

A résztvevők arra is választ kapnak, hogy az angolok valóban ilyen hagyománytisztelők, 

vagy csak a turisták kedvéért csinálják, mint a magyarok a gulyáspartit. 

A szeminárium alapját Élő panoptikum című brit riportkönyvem adja. 

A brit sziget szlogenje: „Ha leszáll a köd a Csatornára, Európa el van vágva…” 

Ha van kérdése, bátran kérdezzen: kerenyi.peter@gmail.com 

 

 

Időpontok: kedden 13.30-15.00 

 

április 11 

április 18 

mailto:kerenyi.peter@gmail.com


jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

április 25 

május    2 

május    9 

május  16 

május  23 

 

 

Egyéb megjegyzések: 

Szeretettel és számtalan érdekességgel várom hallgatóimat kurzusomra. 

Ha van kérdése, bátran kérdezzen: kerenyi.peter@gmail.com 

 

 

 

  

mailto:kerenyi.peter@gmail.com
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Azok a retro évtizedek– közös gondolkodás vezérszavakkal, sok 

filmmel és képpel 

 

Képzés oktatója: Kerényi Péter 

 

Minimális létszám:  3.fő 

Tematika:  

A huszadik század hatvanas és hetvenes éveiben számos olyan dologról beszélhetünk és 

beszélgetünk,  ami ma már talán nincs is, vagy ha van teljesen másképp.  Tudomány, 

politika, technika, életmód, zene – csak néhány azokból a területekből, amelyeket a kurzus 

érint. Azért kikacsintunk a nyolcvanas évekre is, hiszen azóta is sok dolog változott. S ami a 

legfontosabb ez nem egyszerűen a retro korszak, hanem sokunk fiatalsága. 

Igény esetén egy alkalommal közös látogatást szervezünk a Budapest Retro 

Élményközpontba 

Időpontok: keddenként 15.10-16.40 

    

 

április 11 

április 18 

április 25 

május    2 

május    9 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

május  16 

május  23 

 

 

Egyéb megjegyzések: 

Szeretettel és számtalan érdekességgel várom hallgatóimat kurzusomra. 

Ha van kérdése, bátran kérdezzen: kerenyi.peter@gmail.com 

 

 

 

 

  

mailto:kerenyi.peter@gmail.com


jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

040 

 

MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Szigetek kincse – Kincses szigetek 

 

Képzés oktatója: Kerényi Péter 

 

Minimális létszám: 3 fő 

Tematika:  

Izgalmas, tanulságos világjáró és kultúrtörténeti barangolás szigetről szigetre Korfutól 

Zanzibárig, Jamaicától Ciprusig, Kubától Krétáig, de eljutunk a Nagy-Kajmán szigetekre, kis 

St.Martin szigetre is, amelyen két ország osztozik. Idén szót kér:  Tenerife és Írország is. 

Mindez sok ismerettel, érdekességgel, az előadó személyes élményeivel, filmmel és 

zenével. 

 

Időpontok: szerda 10.00-11.30 

 

április 12 

április 19 

április 26 

május    3 

május  10 

május  17 

május  24 

 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

 

Egyéb megjegyzések: 

Szeretettel és számtalan érdekességgel várom hallgatóimat kurzusomra. 

Ha van kérdése, bátran kérdezzen: kerenyi.peter@gmail.com 

 

 

 

 

  

mailto:kerenyi.peter@gmail.com
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: NAPOS HETES, érdekes kalandozás a naptárban az ókortól 

napjainkig 

 

 

Képzés oktatója: Kerényi Péter 

 

Minimális létszám:  3 fő 

Tematika:  

Mi történt a héten Kleopátrától napjainkig? Történelmi, technikai, tudományos, 

zenei, művészeti érdekességek a tanfolyam adott hetének világtörténetéből. Sok 

történettel és mozgóképpel. Így aztán a tematika hétről hétre különleges 

újdonságokkal lesz színesebb a cipőfűző feltalálásától az ikertornyok katasztrófájáig, 

a középkori legendáktól az űrállomáson rendezett filmforgatásig. 

 

Időpontok: szerdánként 11.30-13.00 

 

április 12 

április 19 

április 26 

május    3 

május  10 

május  17 

május  24 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

 

 

 

 

Egyéb megjegyzések: 

Aki a résztvevők közül kíváncsi és szívesen megtudná, hogy mi történt a születése 

napján mondjuk Kr.e. 4000 és 2023 között, az előre elküldheti születési hónapját és 

napját  és ezzel beemelheti ezt a napot is a tematikába.  

Várom jelentkezésüket! kerenyi.peter@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: A Windsor Ház –Diana hercegnő előtt, alatt és után 

 

Képzés oktatója: Kerényi Péter 

 

Minimális létszám: 3 fő 

Tematika: A legendás „Király beszédétől” – II. Erzsébet életútján át napjaink 

uralkodójáig, III. Károlyig. Miként élte meg mindezt Lady Diana és hercegi 

gyermekei Vilmos és Harry? 

A témakör kutatójaként több mint negyven esztendeje foglalkozom a Royal Family 

történetével. Diana és Károly esküvője idején 1981-ben is ott voltam Londonban. 

 

Időpontok: szerda 13.30-15.00 

 

április 12 

április 19 

április 26 

május   3 

május 10 

május 17 

május 24 

 

 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

Egyéb megjegyzések: 

Szeretettel és számtalan érdekességgel várom hallgatóimat kurzusomra. 

Ha van kérdése, bátran kérdezzen: kerenyi.peter@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe:  

Valami Amerika – Szórakoztató barangolás az Újvilágban 

 

 

Képzés oktatója: Kerényi Péter 

 

Minimális létszám:  3 fő 

Tematika:  

Kolumbusz Kristóf eltévedt, viszont felfedezte Amerikát. Nekem már nem kellett ehhez 

eltévednem. Fedezzük fel együtt! Folytassuk barangolásunkat a 21. században. New 

Yorkot, Los Angelest, San Franciscot éppúgy bejárjuk, mint Hollywoodot, New Orleanst 

vagy Las Vegast. Eljutunk egy-egy nemzeti parkba és indián rezervátumba is. 

Az elmúlt három és fél évtizedben több mint tizenöt alkalommal jártam az amerikai 

kontinensen.  

Monroe amerikai elnök mondta: Amerika az amerikaiaké. A kurzuson bebizonyítom, hogy 

lehet egy kicsit a miénk is 

 

 

Időpontok: szerdánként 15.10-16.40 

 

április 12 

április 19 

április 26 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

május   3 

május 10 

május 17 

május 24 

 

 

Egyéb megjegyzések: 

Szeretettel és számtalan érdekességgel várom hallgatóimat kurzusomra. 

Ha van kérdése, bátran kérdezzen: kerenyi.peter@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM 

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

ON-LINE KURZUS 

Tanfolyam címe: Publikáljunk novellát! (Utolsó simítások) 

 

Képzés oktatója: dr. Soós Eszter Petronella 

 

Minimális létszám: 3 

Tematika: Az előző félévben elkezdett novelláskötetünket szerkesztjük véglegesre két 

nagy leülésben. 

 

 

Időpontok: 

2023. április 14. 8:30 – 10:00, 10:15 – 11:45, 12:15 – 13:45, 14:00 – 15:30 

2023. április 21. 8:30 – 10:00, 10:15 – 11:45, 12:15 – 13:45 

 

Egyéb megjegyzések: 

A kurzus az egyetem Google Meet-rendszerén zajlik majd, ezért mindenkit kérünk, 

hogy regisztráljon egy gmail-fiókot. 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára: soos.eszter@uni-milton.hu 

 

 

 

 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Olasz módra 

 

Képzés oktatója: Dr. Jászberényi József 

 

Minimális létszám:  

Tematika:  

A kurzuson Itália kulturális és turisztikai nevezetességeit tekintjük át – 

megismerkedvén az „olasz életérzésekkel”.  

Bár a kurzus folytatása az előző félévinek, bárki becsatlakozhat, mivel mindig új és új 

témákat veszünk majd.  

 

Időpontok: 

2023. április 4. kedd, 12:00-13:30 

2023. április 11. kedd, 12:00-13:30 

2023. április 18. kedd, 12:00-13:30 

2023. április 25. kedd, 12:00-13:30 

2023. május 2. kedd, 12:00-13:30 

2023. május 9. kedd, 12:00-13:30 

2023. május 16. kedd, 12:00-13:30 

 

 

 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

Egyéb megjegyzések: 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára: jaszberenyij@gmail.com  
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Magyar művészettörténet a 19-20. század fordulóján 

 

Képzés oktatója: Dr. Jászberényi József 

 

Minimális létszám:  

Tematika:  

A kurzuson a 19-20. század fordulójának magyar képzőművészete kerül górcső alá, 

jelentős magyar életművek (pl. Mednyánszky László) munkáinak részletes, közös 

értelmezéseivel. Arra a kérdésre is megpróbálunk válaszolni, hogy vajon az idősebb 

korunk hatására változnak-e műértelmezéseink? 

Időpontok: 

2023. április 6. csütörtök, 10:00-11:30 

2023. április 13. csütörtök, 10:00-11:30 

2023. április 20. csütörtök, 10:00-11:30 

2023. április 27. csütörtök, 10:00-11:30 

2023. május 4. csütörtök, 10:00-11:30 

2023. május 11. csütörtök, 10:00-11:30 

2023. május 18. csütörtök, 10:00-11:30 

 

 

 

Egyéb megjegyzések: 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára: jaszberenyij@gmail.com  
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM  

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

JELENLÉTI KURZUS 

Tanfolyam címe: Az időstudomány csodálatos gazdagsága 

 

Képzés oktatója: Dr. Jászberényi József 

 

Minimális létszám:  

Tematika:  

A kurzuson a saját gerontológiai tárgyú videóim és cikkeim közös elemzését, 

megbeszélését végezzük el. A videók és a cikkek az időstudomány (gerontológia) 

legszélesebb területeit ölelik fel. Garantáltan nem fogunk unatkozni! 

Időpontok: 

2023. április 6. csütörtök, 12:00-13:30 

2023. április 13. csütörtök, 12:00-13:30 

2023. április 20. csütörtök, 12:00-13:30 

2023. április 27. csütörtök, 12:00-13:30 

2023. május 4. csütörtök, 12:00-13:30 

2023. május 11. csütörtök, 12:00-13:30 

2023. május 18. csütörtök, 12:00-13:30 

 

 

 

Egyéb megjegyzések: 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára: jaszberenyij@gmail.com  

mailto:jaszberenyij@gmail.com


jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM 

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

ON-LINE KURZUS 

Tanfolyam címe:Családfakutatás kezdőknek és haladóknak 

 

Képzés oktatója:dr. Tóth Eszter Zsófia 

 

Minimális létszám:nincs 

Tematika:  

Hogyan kutassuk családfánkat? 

Nemesi családok kutatása 

Online adatbázisok 

Német nemzetiségi családok kutatása 

Zsidó családok kutatása 

Új utak a családfakutatásban (DNS) 

Polgárcsaládok kutatása 

 

 

Időpontok: 

április 3. 8.30-10.00 

április 17. 8.30-10.00 

április 24. 8.30-10.00 

május 1. 8.30-10.00 

május 8. 8.30-10.00 

május 15.8.30-10.00 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

május 22. 8.30-10.00 

 

Egyéb megjegyzések: 

A kurzus az egyetem Google Meet-rendszerén zajlik majd, ezért mindenkit kérünk, 

hogy regisztráljon egy gmail-fiókot. 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:kadarleanyai@gmail.com 
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM 

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

ON-LINE KURZUS 

Tanfolyam címe:Önismeret veszteségeink tükrében 

 

Képzés oktatója:dr. Tóth Eszter Zsófia 

 

Minimális létszám:nincs 

Tematika: Életünk során számos veszteség ér bennünket, költözés, közeli hozzátartozó 

halála, kisállat elvesztése, szakítás. A kurzus során választható, játékos feladatok 

segítségével oldjuk ezen élményeket, segítünk egymásnak a harmonikus élet 

vezetésében.  

 

 

Időpontok:április 19.13.30-15.00 

április 26. 13.30-15.00 

május 3. 13.30-15.00 

május 10. 13.30-15.00 

május 17. 13.30-15.00 

méjus 24.13.30-15.00 

május 31. 13.30-15.00 

 

 

 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

Egyéb megjegyzések: 

A kurzus az egyetem Google Meet-rendszerén zajlik majd, ezért mindenkit kérünk, 

hogy regisztráljon egy gmail-fiókot. 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára: kadarleanyai@gmail.com  
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MILTON FRIEDMAN EGYETEM 

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA 

24. FÉLÉV, 2022/23-as tanév, II. félév 

 

ON-LINE KURZUS 

Tanfolyam címe: A magyar könnyűzene történet kezdőknek és haladóknak 

 

Képzés oktatója:dr. Tóth Eszter Zsófia 

 

Minimális létszám:nincs 

Tematika:Könnyűzene 1945-1989 között 

Illés, Metro, Omega 

Budai Ifjúsági Park 

Táncdalfesztiválok 

Könnyűzene és állambiztonság 

Edda, P. Mobil, Beatrice 

kedvenc együttesek megbeszélés szerint. 

 

Időpontok: április 3. 10.00-11.30 

április 17. 10.00-11.30 

április 24. 10.00-11.30 

május 1. 10.00-11.30 

május 8. 10.00-11.30 

május 15.10.00-11.30 

május 22. 10.00-11.30 

 



jaszberenyi.jozsef@uni-milton.hu 
 

Egyéb megjegyzések: 

A kurzus az egyetem Google Meet-rendszerén zajlik majd, ezért mindenkit kérünk, 

hogy regisztráljon egy gmail-fiókot. 

Az oktató elérhetősége a hallgató számára:kadarleanyai@gmail.com 

 

 

 


