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A korábbi hagyományok folytatásaként közös kulturális és szakmai programon
találkozott a két - internetező időseket összefogó - egyesület Budapesten.
A 16 tagú vidám pécsi küldöttséget a pályaudvarról egy rövid XI. kerületi sétára
invitáltuk a Bartók Béla úton, ahol minden háznak története van.
Megmutattuk a kerület múltjáról, épületeiről, azokhoz kapcsolódó híres irodalmi,
művészeti, tudományos, történelmi személyiségekről előzetesen összeállított és
megküldött részletesebb információkhoz kapcsolódó gyönyörű szecessziós épületeket,
helyszíneket.
A múlt emlékei mellett a jelenben kialakított, mai Bartók Béla út pezsgő kulturális életét
is megmutathattuk a Gárdonyi Géza tértől a Gellért térig tartott sétánk során.
Kiemelkedő élmény volt a Próféta Galériában bemutatásra került Munkácsy kiállítás
megtekintése, Galyó János társunk remek ismertetője nagy festőnk életéről,
munkásságáról, az ott kiállított műveiről.
Villámlátogatást tettünk a Gellért Hotel és Gyógyfürdő előcsarnokában is, ahol Buliczka
Jutka mesélt a patinás fürdő épületéről, fürdőjéről.
A kellemes őszi napsütésben pompázó városra tekintve továbbhaladtunk a következő
állomásunkra a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár épületéhez. Itt szakértő idegenvezető
kíséretében csodálhattuk meg a könyvtárnak otthont adó Wenckheim-palotát és a Zenei
Gyűjtemény részére berendezett Pálffy-palotát is.
A szebbnél szebb és tartalmas kulturális élményektől feltöltődve tértünk vissza
kelenföldi székhelyünkre, ahol tagjaink által előkészített frissítőkkel, harapnivalókkal
vártuk kedves vendégeinket. Megpihenve folytattuk a személyes ismerkedést, a múltbéli
találkozók emlékeinek felidézését.
Örömmel és nagy érdeklődéssel hallgattuk meg a pécsi egyesület elnökének Nemes
Krisztinának és Kovács Erzsébetnek köszöntőjét, bemutatkozását, néztük meg az
immár 10 éves Egyesület életéről szóló összeállítást.
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Komolyabb témára váltva bemutattuk az “Internet biztonságról, zaklatásról” készített
prezentációnkat, osztottuk meg e fontos témákra vonatkozó gondolatébresztő
információkat, megoldási javaslatokat.
Mindkét szervezet elhatározta a ma egyre aktuálisabbá váló probléma további
feldolgozását, tagjai és ismeretségi köreikben történő figyelem felkeltést.
E sok szép és tartalmas program kellemes és nagyon hasznos volt minden résztvevő
számára. Élményekben gazdag napot töltöttünk együtt, és természetesen elhatároztuk,
hogy tovább folytatjuk e szép hagyományt, jövőre újra találkozunk!
A fotókból is készült az élménybeszámolónk, amely a fényképekkel együtt a szokásos
helyen megtekinthető.
Lejegyezte: Takács Márta
(EZÜSTNET Egyesület)
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