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JEGYZŐKÖNYV 
 

az  EZÜSTNET–Internetező Idősek Országos Egyesülete taggyűléséről 
 
Időpont: 2013. október 8. napján 13:30 óra  
Helyszín: Budapesti Művelődési Központ (BMK) 1115. Budapest, Etele út 55. 
Jelenlévő tagok létszáma: 35 fő (mellékelt aláíró ív alapján) 
Levezető elnök: Takács Márta 
Jegyzőkönyvvezető: Arleth Györgyi 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Patonáné Faragó Zsuzsa 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Marton Gézáné 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló az elmúlt egy hónap eseményeiről, élményeiről, az egyesületi 
feladatokról 

 
Takács Márta tájékoztatta a tagságot arról, hogy a Fővárosi Törvényszékre beadott 2013. 
májusában módosított Alapszabályra 2013. október első napjaiban érkezett meg 
hiánypótlásra felszólító végzés, amelynek teljesítési határideje a kézhezvételtől számított 
45 nap. A megfelelő változtatások végrehajtásához feltehetőleg szakmai segítséget kell 
majd igénybe vennünk, és a következő taggyűlésen – amely 2013. november 5.-én lesz - 
a módosított és javított alapszabályt a tagsággal el kell majd fogadtatni. 
 
Az egyesületi tagok száma 1 fő új belépővel gyarapodott Farkas Ágnes személyében, aki 
néhány szóval bemutatkozott, a tagság szeretettel üdvözölte. 
 

2. Újbuda Önkormányzat szociális pályázat teljesítésének alakulása 
 

Az Egyesület elnöke ismertette az eddig elvégzett feladatokat. A nyár folyamán már több 
helyszínt bejártunk, a dokumentálást igazoló fotók elkészültek, amelyekkel az 
akadálymentesség feltételeinek megléte vagy hiánya is követhető. A Feneketlen-tó és a Budai 
Arborétum, a Lágymányosi öböl és a Kopaszi gát, a Füvészkert, a Hűvösvölgyi Nagyrét, Tác-
Corsium valamint a nádasdladányi Nádasdi-kastély felméréséről szóló korrekciós és új 
helyszínre vonatkozó leírások részben elkészültek, illetve folyamatban vannak a fényképek 
válogatásával együtt.  Terveink szerint legközelebb Érden a Földrajzi Múzeumba és az Érdi 
Minarethez, a Természettudományi Múzeumba látogatunk el, továbbá szervezés alatt áll 
Százhalombattán a Matrica Múzeumba és a Régészeti Parkba tervezett látogatás. 
Az elkészült anyagokat, fényképeket a BMK www.kirandul.hu internetes oldalára kell 
feltölteni, illetve átadni. 2013. november elején beszámolóval és az utófinanszírozású 
pályázati összeg felhasználásával számolunk el az Önkormányzat felé, a szerződésben 
foglaltak szerint.  

 
3. Önkéntes feladatok 

 
A BMK-val kötött Együttműködési megállapodás alapján a következő feladatunk – október 
15.-én megtartásra kerülő Pályaválasztási fórum lebonyolításának elősegítése, amelyhez 8 fő 
önkéntes munkájára lesz szükség. Az elvégzendő feladatokat Fülöp Melinda a BMK Képzési 
Osztályának munkatársa ismertette.  
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4. Oktatási, ismeretterjesztési témák 
 

 
Hétfő, szerda és pénteki napokon 9 – 17 óráig az Egyesületünk tagjai használhatják a 21. 
termet. Hétfőn és pénteken különböző ismeretek átadására, gyakorlásra van lehetőség, szerdán 
ezen kívül a nyelvet tanulók számára biztosított a helyiség. A számítástechnikai oktatások 
beindultak, néhány témában még zajlik az egyeztetés. 

 

5. Kulturális programok  
 

Marton Gézáné számos kulturális javaslatot tett. A tagság, pedig több konkrét ötlettel járult 
hozzá, hogy milyen helyszíneket válasszunk még a „pályázati program teljesítéséhez. 
Kultúrfelelősünk ismertette azt a lehetőséget, amely alapján részt vehetnénk a „Gobbi-100” 

színházi vetélkedőn. Több tagunk is kifejezte részvételi szándékát, így összeállt a versenyre 
induló csapat: Farkas Ági, Patona Zsuzsi, Tóth Ági, Papp Zsóka és Dús Éva személyében. 
 
2013. szeptember 26.-án tartott klubfoglalkozáson, a nyáron bejárt pályázati területekről és 
Delényi Évi Erdélyben tett útjáról tekinthettünk meg élménybeszámolót. 
Október 3.-án pedig 13 tagunk látogatott el a Magyar Nemzeti Galériába. 

 
 
 
 
 
Arleth Györgyi                      Patonáné Faragó Zsuzsa                            Marton Gézáné 
    jkv. vez.      jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő 
 
 
 
  Takács Márta 
  levezető elnök 


