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JEGYZŐKÖNYV 
 

az  EZÜSTNET – Internetező Idősek Országos Egyesülete összejöveteléről 
 
Időpont: 2014. január 14. napján 13:30  
Helyszín: Budapesti Művelődési Központ (BMK) 1115. Budapest, Etele út 55. 
Jelenlévő tagok létszáma: 44 fő (mellékelt aláíró ív alapján) 
Levezető elnök: Takács Márta 
Jegyzőkönyvvezető: Arleth Györgyi 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Patonáné Faragó Zsuzsa 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Marton Gézáné 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Rövid tájékoztató az előző év utolsó időszakának főbb eseményeiről, 
beszámoló a 2014. január 7.-i elnökségi megbeszélésről 

Takács Márta bemutatta Simonné Nagy Ágnest, a BMK új önkéntes koordinátorát, aki az 
aktuális konkrét feladattal megerősítette, hogy önkéntes munkára a jövőben is szüksége 
van a BMK-nak.  
Keddi és csütörtöki napokon folytatódik a Tanulópont a 21-es teremben, illetve szükség 
van a BMK első emeleti galériáján lévő kiállítások felügyeletére is hétfő, szerda, péntek 
délután 15 órától 19 óráig.   
Az Egyesület elnöke tájékoztatta a tagságot arról, hogy megérkezett a Fővárosi 
Törvényszéktől a módosított alapszabály, egyesület rövid nevének és közhasznú státusz 
bejegyzésére vonatkozó végzés. (2013.12.12.) Várjuk a hatályba léptető végzést. 
A módosított Alapszabály a Honlapunkon a dokumentumok rovatban olvasható. 
Beszámolt arról, hogy 2013-ban taglétszámunk 2 kilépő, 2 elhunyt és 4 támogató 
státuszba vonuló taggal szemben 10 új belépővel gyarapodott, így 2013. év végén 
taglétszámunk 75 rendes tagból + 4 fő támogató tagból állt. Kassai Mihályné Sári 
visszatér rendes tagsági státuszba. A tagsági jogviszonyokat a módosított Alapszabály 
előírásai szerint kell rendezni.  
A 2014. évre vonatkozó (2013.11.03./1.sz.Határozat alapján) 4000 Ft tagdíj befizetési 
határideje az SZMSz szerint 2014. március 31. napja. 
 
Arleth Györgyi gazdasági felelős röviden értékelte az egyesület gazdasági helyzetét.  A 
2013 évet pozitív eredménnyel zártuk. A közhasznúsági követelményeknek több ponton is 
megfelelünk  
Az Újbuda Önkormányzati pályázaton elnyert összeg még nem került átutalásra, de 
információnk szerint 2014. januárra várható. 
 

2. Tájékoztató a BMK – EZÜSTNET Egyesület együttműködési helyzetéről, 
kapcsolatokról 

2014. január 1. napjával a BMK új vezetője Pordány Sarolta. Megtörtént az első ismerkedő, 
egyeztető megbeszélés Előkészítés alatt áll a 2014. I. félévre vonatkozó Együttműködési 
Megállapodás.  
Elnök, a tagság részéről önkéntes munkavégzésre vonatkozó szándék-nyilatkozatok aláírását 
kérte a közreadott íveken, amely az egyedi önkéntes szerződéskötések alapja lesz. A részletes 
teremhasználati igényt is el kell készíteni. 
A közeljövőben személyes ismerkedés is várható az Igazgató asszony és önkénteseink között.  
A jövőben, várhatóan szorosabb kapcsolat kiépítésére kerül sor a kerületi önkormányzat és 
szervezetek irányában. 
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3. A 2014. évi oktatási, közösségi tevékenységeink közeli és távolabbi tervezése, 
javaslatok, kérések megbeszélése 

Juhász Zsuzsa összefoglalta a 2013. évben tartott oktatási-ismeretterjesztési témaköröket. Ez 
év első felében is folytatódnak a nyelvoktatások, a megszerzett számítógépes ismeretek 
gyakorlására is van további lehetőség. A tagság igénye szerint kerülnek programozásra újabb, 
ismétlésre, bővítésre különböző számítógépes ismeretek, tervezzük a tatabányai kapcsolatunk 
révén Holló József által tartott fotó tanfolyam folytatását. Felmerült újabb igények: Windows, 
Office programra átállás, gyorsolvasás elsajátítása, az okos telefonok használatának jobb 
megismerésére. A jelentkezési lehetőségekről, az eddigi gyakorlat szerint elsősorban email 
üzenetben kerülnek megküldésre a tájékoztatók. 
 
Patona Zsuzsa az aktuális önkéntes munka igényekre kérte a vállalkozók jelentkezését.  A 
önkéntes szerződések megkötéséhez email üzenetben kérjük a szükséges adatszolgáltatást. 
 
Egészségünk megőrzése érdekében a BMK-ban indult Gold Zumba tanfolyam vezetője 
tájékoztatott a lehetőség előnyeiről, feltételeiről.  
 
Arleth Györgyi a Nyéki Imre uszodában folyó vízi gimnasztikafoglalkozásokat ajánlotta a 
tagságnak, illetve az Összefogás Újbudáért Egyesület szervezésével zajló, de bárki számára 
igénybe vehető Nordick Walking túrákat a Kamaraerdőben, az Omnivagus Túra- és szabadidő 
Egyesületet túravezetőjével. 
 

4. Kulturális programok, javaslatok egyeztetése 

Marton Gézáné, Lici ismertette, hogy megalakult az egyesületi kultúrcsapat a programok 
szervezése és teljesítése érdekében. Tájékoztatott a 2014. évre vonatkozó kulturális program 
javaslatokról (kastély-túrák, a Józsefvárosi paloták, Budapest szecessziós emlékei, múzeum-,  
hangverseny-látogatások stb.). A programokról email üzenetben és a Honlapon / Fórumon is 
rendszeres tájékoztatást fognak közzétenni.  

A Gobbi 100 vetélkedőn szereplő csapatunk 2014-ben Tolnay Klári születésének 100 éves 
évfordulója alkalmából rendezett programokat is figyelemmel kíséri. 

Legközelebbi programok:  
Január 23.-án Caravaggio kiállítás a Szépművészeti Múzeumban,  
Január 30.-án Budavári De la Motte Palota, Budapesti Történeti Múzeum látogatása.  Februári 
előzetes program: Alcsúti Arborétum.  
 

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


