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„Szépkorúak a világhálón” 

Országos szakmai tanácskozás 

2014. május 29-30. 

PÉCS VOKE Vasutas Művelődési Ház 

 

10 éve alakult a pécsi NET- Nagyik Egyesülete, ebből az alkalomból került megrendezésre a 

magas színvonalú és nagyon érdekes konferencia. 

 

A VOKE Vasutas Művelődési Ház igazgatója, Szentgyörgyváry Péter nyitotta meg a 

konferenciát, örömét fejezte ki, hogy a házban kezdetektől itt működik az Egyesület. 

. . . 

Pécs M.J. Város Önkormányzatától Kővári János, a Természeti és Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket. Beszélt arról, hogy milyen eredendő 

igény van az időskorúak világhálón történő kommunikációjára, hogyan formálódott 

közösséggé az informatikai érdeklődés mentén, e pécsi időskorúaknak egy része, és jött létre 

az első, internetező civil szervezet Magyarországon, a NET- Nagyik Egyesülete. Ma már egy 

szépen felújított, mozgáskorlátozottak számára is elérhető, 16 férőhelyes teremben, heti 68 

órás nyitvatartási időben használhatják a számítógépeket. 

. . . 

A kezdetekről, a 2000-ben indult első tanfolyamról, és a folytatásról Dr. Nemes Krisztina, az 

Egyesület elnöke beszélt. Hogyan kezdődött az időskorúak oktatása, mi volt a tananyag, a 

tematika, hiszen nem volt előttük még példa. Viszont adva volt az időskorúak motiváltsága, és 

elszántsága a tanulásra. Napjainkig 2500 főre nőtt azoknak a száma, akiket a VOKE Vasutas 

Művelődési Házban folytatott képzésekkel hozzásegítettek ahhoz, hogy otthonosan 

mozogjanak a világhálón. Az akkori célközönség, vagy digitális írástudatlanok az információs 

társadalom tagjaivá váltak, összetartó közösséggé, szinte baráti társasággá alakultak. Ma már 

a kezdőkből sokoldalú számítógép használók lettek, amit a nap folyamán többen be is 

mutattak. A digitális esélyegyenlőség, az életminőség javítása a számítógép segítségével 

valóra vált, ahogy azt célul tűzték ki a közösség számára. 

Egy Internetes Etikai Kódex létrehozásának szükségességét és minél több támogatás igényét 

jelölte meg a további fejlődés feltételének. 

. . . 

Dr. Kovács Kálmán egyetemi docens, BME-EIT, igazgató, prezentációjában „A jövő 

Internete mindennapjaink szolgálatában” címmel - a 10 évvel ezelőtti és a mai viszonyokat 

hasonlította össze az időskorúak oktatásában. Kiemelte, a tanítás és tanulás kölcsönhatása, az 

ifjabb generációk bevonása a tanításba, a generációk egymásra találása fontos kapcsolódási 

pontok. A tiszteletbeli NET- Nagyi az "eMagyarország Pontok" jelentőségéről is beszélt. 

. . . 

Dr. Csepeli György szociálpszichológus, szociológus, egyetemi tanár, DSc. ELTE-TáTK, 

előadásának már a címe is figyelemfelkeltő volt, „Behálózva – Kiszervezve” (Az internet 

behatolása életünkbe) 

Az emberi kommunikáció evolúciója az internet. Régebben a számítógép az adatkezelés és 

tárolás eszköze volt, ma az internet a kommunikáció eszköze lett, a privát élet megváltozott. 

Nagyon érdekes és fontos - kialakult és várható - jelenségeket elemzett, úgy, mint - 

mindennek nyoma marad, függőségek alakulnak ki, sebezhetőség, védtelenség, 

kiszolgáltatottság állapota jöhet el. Beszélt a globális elérhetőségről, a társadalmi 

egyenlőtlenségek felerősödéséről, generációk elszakadásról, újabb alkalmazásokról, amelyek 

újabb dimenzióikat hozhatnak be az elektronikus térbe, a lehetséges kontrollvesztésről, a 

határok fellazulásáról a jog és internetes társadalom viszonyáról. 
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Kreativitás és lelki egészség időskorban címmel - dr. Baráth Árpád egyetemi tanár, PTE-

BTK, előadásában az alábbi főbb témákat elemezte: 

1. A kreativitás természetrajza 

2. Változások időskorban 

3. Az időskor lelki erőforrásai 

Kíváncsiság Játék Kultúra Tudomány Humor Művészet, mint fontos állomások az időskori 

internetezésben. Az alkotó képességek fejlesztése, amihez szükséges a könnyedség, 

rugalmasság, eredetiség, újrafogalmazás, probléma érzékenység, esztétikai érzékenység. 

Új öregedési szakaszok meghatározása, ami napjainkban szükségessé vált. 

. . . 

A „Személyes adataink védelme a virtuális világban” című előadás, két pécsi PhD PTE-ÁJK, 

hallgatónak, dr. Kiss Attilának és dr. Böröcz Istvánnak köszönhetően nagyon érdekes volt.  

A témák: Személyes adat, mint a XXI. sz. olaja 

                Személyes adatok jogi védelme 

                Személyes adataink elleni számítógépes bűncselekmények  

A mindennapi élet során adódó, számítógép használat révén keletkező valós problémák 

kerültek előtérbe, amelyeket konkrét példák bemutatásával is színesítettek az előadók. A 

hallgatóság körében nagy tetszést arattak az ajánlások, javaslatok. 

. . . 

A TÁMOP „Idegen nyelvi és Informatikai kompetenciák fejlesztése” című előadás a projekt 

eredményeiről és tapasztalatairól szólt. Dr. Berencsi Judit, Nemzeti Információs Infrastruktúra 

Fejlesztési Intézet projektvezető prezentációja került bemutatásra.  

. . . 

A VOKE Vasutas Művelődési Ház nyugalmazott igazgatója, Molnár Géza nagy szeretettel 

emlékezett meg azokról az időkről, amikor még kezdő lépéseit próbálgatta – Nemes Krisztina 

vezetésével - az időskorúak első csoportja. Majd röviden összefoglalta a 10 év alatt elért 

mérföldköveket. 

. . . 

A tanácskozás záró részében, 2 szintén több éve működő, időseket összefogó Internetes 

szervezet mutatkozott be a jubiláló Egyesülettel.   

A budapesti Ezüstnet Internetező Idősek Országos Egyesülete képviseletében Takács Márta 

elnök számolt be a már 80 szép korú tagot számláló egyesület életéről, céljaikról, gazdag 

számítógépes és egyéb ismeretterjesztő programjaikról, kulturális, közművelődést támogató 

tevékenységükről, amelyeket fotókkal is illusztrált. 

A tatabányai NetNagyi Klub hasznos, jó szakmai gyakorlatait és tapasztalatait mutatta be 

Szilassi Andrea a Tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár informatikus 

könyvtárosa, egyben a klub vezetője. Kiemelkedő szerepük van néhány testvérszervezettel 

folytatott együttműködésüknek is, mindezeket remek képekkel alátámasztva láthattuk.  

Végül a vendéglátó – 10 éve működő – NET- Nagyi Egyesület elnökhelyettese, Kocsis 

Károlyné Erzsike foglalta össze, szintén fotókkal kísérve, széleskörű, sikeres 

tevékenységüket, közösségi életüket, amelyet Szerdahelyi Henrik és Vas Kálmán egyesületi 

tagok, konkrét programjaikról szóló lelkes ismertetése egészített ki.  

Mindhárom szervezet reményét fejezte ki a további hasznos, baráti együttműködés 

folytatására.  

Vendéglátóink vidám, további ismerkedéssel egybekötött estével és másnap városnézéssel 

tették emlékezetesebbé a programot.  

Köszönettel tartozunk a pécsi NET-NAGYIK Egyesületnek, Dr. Nemes Krisztina elnöknek és 

Mindenkinek, akik lehetővé tették ezt az igazán tartalmas, gazdag jubileumi ünnepet. 

 

Lejegyezte: Patonáné Faragó Zsuzsa 


