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JEGYZŐKÖNYV 
 

Az EZÜSTNET – Internetező Idősek Országos Egyesülete összejöveteléről 
 

Időpont: 2014. június 17.   

Helyszín: Budapesti Művelődési Központ (BMK) 1115. Budapest, Etele út 55. 

Jelenlévő tagok létszáma: 34 fő (mellékelt aláíró ív alapján) 

Levezető elnök: Takács Márta 

Jegyzőkönyvvezető: Arleth Györgyi 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Juhász Istvánné 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Marton Gézáné 

 

 

Napirendi pontok: 

  

1. Tájékoztató a 2014. I. félévi tevékenységről, legújabb információkról   

 

Takács Márta tájékoztatta a tagságot az aktuális taglétszámról, rendes tag 80 fő, támogató tagi 

státuszban 5 fő. Ebben az évben 9 új tag lépett be az egyesületbe. 

Buliczka Lászlóné, Parola Marianna újonnan belépő tagok bemutatkoztak, bekapcsolódtak az 

egyesület életébe, az önkéntes munkákba. 

 

Néhány statisztikai adat és azok tartalma:  

BMK részére 253 óra önkéntes munkát végzett a tagság, a legaktívabbaknak az elnökség 

köszönetet mondott. 

A Bölcső utcai programközpontban 7 fő biztosította keddenként a számítógépes 

teremfelügyeletet, nyújtott informatikai, számítógép használati segítséget, amelyet július 

hónapban is végezni kell. Az érintett önkéntesek vállaltak a feladatot. 

 

Az Újbuda „60+” kerületi lakosok részére 2 alkalommal került nyilvános kulturális program 

meghirdetésre, amelyek iránt az az idősek érdeklődése várakozáson felüli volt. A Seuso 

kincsek megtekintéséhez közel 40 fő, a Tabáni Tanösvényen pedig 20 fő csatlakozott az 

egyesületi tagokhoz.  

Az I. félévben 16 különböző kulturális program került megszervezésre, amelyeken különböző 

szórással 50 tag vett részt. A programokról a honlapon lehet tájékozódni a beszámolók és 

fotók által. 

Változatlanul folytatódtak a nyelvi oktatások, gyakorlások hetente az önkéntes nyelvtanárok 

által. (2 angol, 1 német kiscsoport) 

Informatikai oktatás, ismeretterjesztés 17 témában került megszervezésre, különböző 

érdeklődők részvételével. Az ismeretterjesztő foglalkozások mellett hasonló arányban volt 

lehetőség a gyakorlásra is az önkéntesek támogatásával. A tagság közel 70 %-a érdeklődött 

valamilyen téma vagy gyakorlás iránt, 20 %-a, (kb. 16 fő) 10-20 alkalomnál is több 

foglalkozáson vett részt, ebből néhányan 40-60 alkalommal is megfordultak a 

programjainkon. 

Sikeresnek bizonyult a két „Tudáspróba” teszt kiküldése, 35, ill. 27 tagunk válaszolt a 

kérdésekre, amelyek utána kiértékelésre kerültek. Folytatjuk! 
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A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzathoz benyújtott pályázat sem járt 

sikerrel, a Budapest Banki pályázat után. 

 

Május 29.-én meghívást kapott az Egyesület a Pécsi Net-Nagyi Egyesület 10 éves évfordulója 

alkalmából rendezett „Szép korúak a világhálón” című konferenciára. 4 tag képviselte az 

egyesületet a színvonalas programon, amelyről szintén tájékozódni lehet a honlapon. A pécsi 

Egyesület vezetőjével, Nemes Krisztinával megállapodás történt a szorosabb kapcsolat 

folytatására.  

 

2. Hivatalos információk 

 

Takács Márta tájékoztatott mindenkit arról, hogy a BMK épülete július 14. – augusztus 20.-ig 

tart zárva, addig van lehetőség helyi programok szervezésére. A BMK-val további 

Együttműködési megállapodás még folyamatban van.  

3. Június – július – augusztusi kulturális programok egyeztetése 

A Tatabányai NetNagyi Klub meghívására június 23.-án Tatára, illetve Tatabányára 24 fő 

látogat el. 

Július 18.-ára Tóalmáson az Andrássy Kastély megtekintése van szervezés alatt, 

A júliusi XI. kerületi 60+ tagokkal esetleg dunai hajút van tervezve, Margit-szigeti sétával.  

A konkrét programtervek e-mail értesítésekben és a honlapon kerülnek megjelentésre. 

A „Díva, Színész, Nő” című vetélkedő döntőjébe bejutott kultúrcsoport már a június 19-i 

megmérettetésre készül. Gratulálunk! 

 

 

Arleth Györgyi                               Juhász Istvánné                                  Marton Gézáné 

    jkv. vez.      jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő 

 

 

 

  Takács Márta 

  levezető elnök 


