JEGYZŐKÖNYV
Az EZÜSTNET – Internetező Idősek Országos Egyesülete összejöveteléről
Időpont: 2015. január 13.
Helyszín: Budapesti Művelődési Központ (BMK) 1115. Budapest, Etele út 55.
Jelenlévő tagok létszáma: 37 fő (mellékelt aláíró ív alapján)
Levezető elnök: Takács Márta
Jegyzőkönyvvezető: Arleth Györgyi
Jegyzőkönyv hitelesítő: Juhász Istvánné
Jegyzőkönyv hitelesítő: Marton Gézáné
Napirendi pontok:
1. Rövid tájékoztató az előző év utolsó időszakának főbb eseményeiről,
együttműködések helyzetéről, kapcsolatokról.
Takács Márta ismertette a tagsággal hogy a BMK vezetőségével az együttműködés
folytatására vonatkozó megbeszélés megtörtént, a szerződés megkötése megtörtént.
Az Újbuda Önkormányzat is számít a további együttműködésre, és köszönetüket fejezték ki
önkénteseink eddigi munkájáért.
A testvéregyesületekkel (pécsi és a tatabányai net nagyik) is várható a közös programok ez
évi szervezése.
Új egyesületi tag - Tánczos Ferencné Ágnes - bemutatkozott, 2 tag jelezte eddig a kilépését.
(Dús Éva és Mandzsú Ferencné)
Fővárosi Törvényszék még nem hozott végzést a beadott változásbejegyzési kérelmünkre.
Az Újbuda Programközpontban vállalt számítógépes támogató tevékenységre Parola Mariann
is vállalkozott, így megoldódott a betegség miatt kieső tagunk pótlása.
2. A 2015. évi oktatási, közösségi tevékenységeink közeli és távolabbi tervezése,
javaslatok, kérések megbeszélése stb. /Juhász Istvánné/
Az elmúlt évben megkezdett számítógépes és nyelvi ismeretterjesztések tovább folytatódnak.
Az egyik angol csoport önkéntes oktatója - Kiss Ildikó - egyéb elfoglaltsága miatt ebben az
évben már nem tudja vállalni az oktatásokat, Galyó János és Riesz Bence vállalta
önkéntesként heti 1-1 órában, két kis csoportra osztva a foglalkozások folytatást,
3. Éves kulturális program javaslatok ismertetése, egyeztetése. /Marton Gézáné/
● 01.23. Hopp Ferenc – Kelet Ázsiai Művészeti Múzeum
● 01.30. Rembrandt kiállítás vezetéssel, Újbuda 60+ részére is – Szépművészeti
Múzeum
● 02.01. A Szent Erzsébet templom megtekintése vezetéssel
● 02.20. Rippl-Rónay kiállítás vezetéssel
● 03.13. Andrássy úti paloták I. vezetéssel, Újbuda 60+ részére is
● 03.27. Andrássy úti paloták II. vezetéssel, Újbuda 60+ részére is
● 04.18. Józsefvárosi paloták vezetéssel, Újbuda 60+ részére is
● 04.25. Bódva völgyi kirándulás (Edelény, Szendrő, Szalonna)(külső program)
● 05.09. Eisenstadt – Fertőd (külső program)
● Május végén a Jeli arborétum és a Sárvári vár megtekintése (külső program)
● 05.22. Sas hegyi Természetvédelmi terület meglátogatása
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Kirándulás Kecskemétre és Nagykőrösre, időpont autóbusz kapacitástól függő
06.05. Fóti templom
06.14. Morvaországi kastélyok (Lednice, Valtice)(külső program)
06.26. Szentendrei kirándulás
07.03. Ócsai templom

Az időpontok, helyszínek még a szervezéstől függően változhatnak.
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