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Megünnepeltük az Ezüstnet Egyesület megalakulásának 10 éves évfordulóját
Tavasz óta tartó előkészületeink után végre elérkezett a várva-várt nap, amikor
is e rendezvénnyel magunkat ünnepeltük.
Tagjaink ~ 63 %-ának nemcsak jelenlétével, hanem sokuk közreműködésével
tartottuk meg évfordulós tanácskozásunkat, amelynek témája „Közösségi élet
az aktív időskorért„ volt.
Az eseményen részt vettek az Újbuda Önkormányzat képviselője - Farkas
Krisztina képviselő, a BMK jelenlegi és korábbi igazgatói - Pordány Sarolta,
Margittai Katalin, a BMK Képzési és nemzetközi osztály korábbi vezetője,
Brenner Zsuzsanna, akik tartalmas előadásukkal járultak hozzá a téma
feldolgozásához.
Meghívott előadó volt Dr. Hegyesiné Orsós Éva az” Életet az éveknek” Országos
Szövetség elnöke, aki elhivatottan ismertette programjukat és az idősek előtt
álló lehetőségeket.
Szabóné Vékony Andrea - korábban “Kattints rá Nagyi” tanfolyami oktató -,
„Modern infó-kommunikációs technológiák az aktív időskor szolgálatában„ c.
előadásában elsősorban a számítógép használatának jelentőségéről beszélt az
idős kor szellemi képességeinek fenntartásában.
Társszervezeteink nevében elsőként Dr. Nemes Krisztina a Pécsi Net-Nagyik
Egyesület elnöke, a pécsi tapasztalatokat adta át „Hogy a szépkorúak is
otthonra leljenek a világhálón” címmel.
Másik testvérszervezetünktől Szilassi Andrea a Tatabányai NetNagyi Klub
vezetője pedig érdekes prezentációjával betekintést nyújtott nemzetközi
viszonylatban az idősek internetezési szokásaiba „SeniorNet klubok a
világban”címmel.

Az Egyesület részéről Takács Márta elnök nyújtott összefoglalót az eltelt 10 év
munkájáról, eseményeiről, az elért eredményekről, majd ennek bizonyításaként
levetítésre került Győrfiné Dr. Buzási Anna által készített „Szemelvények az
idősek aktív életéből” c. videó, amely az egyesület eltelt 10 évében készített
fotókból került összeállításra.
Az alapítók nevében Patonáné Faragó Zsuzsa mesélt a kezdeti évek emlékeiről
érdekes történeteket.
Csatlakozott az egyesületi beszámolókhoz Marton Gézáné, aki a különleges,
kuriózumnak számító kulturális eseményeket foglalta össze dióhéjban.
Az ünnepség fényét emelték Gyula Zsuzsa Radnóti díjas versmondó szavalatai,
és a születésnapi torta tűzi játéka, amelyet egyesületi tagunk készített.
Köszönettel tartozunk minden előadónak az értékes és hasznos előadásáért és
minden megjelent résztvevőnek (összesen 80 fő) a megtisztelő jelenlétéért, a
szervezőknek az önkéntes, lelkes munkájukért.
Az Ezüstnet Egyesület további tevékenységéhez nagyban hozzá fog járulni ez a
sikeres rendezvény.
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