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Összeállítás a NET-Nagyik Egyesület 

15 esztendejéről





Így kezdődött…

• Amikor átléptük a 21. század  
küszöbét, azok akik már ismerték az 
informatika világát, megnyugodtak, 

hogy megoldódott a számító-
gépekben a dátum-formátum 

kezelése, ott is 2000 lett. Az idősödő 
korosztály ekkor kezdett jobban  
érdeklődni a téma iránt, és itt 
Pécsen, jóval a kormányzati 

kezdeményezés és támogatott idős-
oktatás, a „Kattints rá Nagyi”2002-

es beindulása előtt a Vasutas 
Művelődési Házban  már  2000-ben 
elindultak az ingyenes számítógépes  

tanfolyamok.

Oktatás  az első években



Molnár  Géza
PVMH igazgatója

Akik a NET-NAGYIK EGYESÜLETET  
megalakították 2004-ben

És az alapítótagok



Az Egyesületről
„Az egyesület célja, hogy 

megteremtse a nyugdíjas 
korosztály számára az információs 

társadalom nyújtotta 
lehetőségekhez való hozzájutást”

Cél a közösséggé válás és az aktív 
időskor megteremtése.

A megszerzett tudás használata,az 
ismeretek bővítése,kapcsolatok 

kialakítása,együttműködés 
hasonló célú szervezetekkel .



Országos találkozóink

2005-ben volt az első országos 
konferencia

2014-ben, a 10. évfordulón 
szakmai tanácskozást tartottunk



Tudásunk  és ismereteink bővítésében, az újabb  
technikák megismertetésében társaink és 

meghívott szakemberek előadásait 
hallgathattuk meg.



Nagyik a 
számítógép 

előtt



Hogyan hasznosul tudásunk?

Internetezünk,levelezünk, lev-listán küldjük az infókat, vásárolunk és 
bankolunk a neten, szem előtt tartva a biztonságos internetezést.

Az elmúlt évek alatt sok kiránduláson vettük részt, amit sokszor mi 
magunk  szerveztünk meg.  

Gyárakban,vasúti irányító központban jártunk, ahol láthattuk a digitális 
technika gyakorlati felhasználását. 

Eljutottunk  Budapestre, az interneten szerveztük találkozásunkat az 
ottani  Ezüst-Nagyikkal, kellemes időtöltés volt 

Történelmi emlékhelyen voltunk, előzetesen a neten tájékozódtunk a 
látnivalókról, menetrendről. 

Ismereteinket gyakran frissítjük, akárcsak a számítógép a programjait. 



Fonyód
Sokfelé 
jártunk…

Pécsi repülőtér



Együtt vagyunk az ünnepeken, 
közgyűlésen, együtt a 

kirándulásokon. 



Emlékeztek a pécsi Vasutasnapokra?



Jelenléti ív
helyett képek

készültek 



Peregnek 
az évek… 

Díjak,emléklapok



Pillanatok 
az 

Ezüstnet 
Nagyikkal





Jubilálunk
Tisztelt Nézőink!

Gratulálunk a neves évfordulóhoz.
Ezen a néhány oldalon csak felvillanhattuk azt a 15 esztendőt, ami a NET-Nagyik Egyesület 

megalakulása óta eltelt. Láthattunk arcokat, helyeket , emlékeink előjöttek. Sok minden történt  
velünk,sokat tanultunk, barátok lettünk, közösséggé váltunk.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik ennyi éven át velünk voltak és vannak mind a mai napig. 
A „Vasutasnak”, hogy helyet ad nekünk, elnök asszonyunknak  dr.Nemes Krisztinának , mert így 

vezeti a csapatot. És minden egyes tagunknak,a ki részt vesz jelenlétével és hozzáállásával 
ennek a közösségnek  az életében.

Mit is kívánhatnék még?  További sikerekben, jó egészségben eltöltött éveket mindnyájunknak  !

Köszönöm a 
figyelmet!

Összeállította:
Kocsis Erzsi

2019


