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Nemcsak a húszéveseké
a világ(-háló)!

Egyéves a tatabányai NetNagyi Klub

Tavaly augusztusban gyûltek össze elõször Tatabányán
a Városi Könyvtárban az internet felnõtt korú rajongói.
A klub megalakulásával párhuzamosan létrejött egy
honlap http://www. netnagyiklub.hu címmel, mely rész-
ben a Városi Könyvtárban folyó tanfolyami oktatást
szolgálja, másrészt reprezentálja az interneten fellelhe-
tõ érdekes, hasznos és szórakoztató tartalmakat, illetve
képes beszámolót ad a klubrendezvényekrõl.

Az ötlet megvalósítását kettõs cél motiválta: egy-
részt lehetõséget teremteni minden érdeklõdõnek az
ismeretek frissítésére, bõvítésére az interneten át –
újabb tanfolyamok nélkül –, másrészt teret adni köz-
vetlen tapasztalatcserére mindazoknak, akik könyv-
tárunkban ismerték, kedvelték meg a számítógép, az
internet használatát. Az indulást követõen megjelen-
tünk az iwiw-en is, onnan is csatlakoztak hozzánk
virtuális és valódi klubtagok. Jelenleg ötvenheten van-
nak, akik közül tizenhárommal csak virtuálisan, a
honlapon és levelezésben tartjuk a kapcsolatot. Ez
utóbbiak fõként a nagy távolságban élõk. A tatabá-
nyai „netnagyik” korosztálya igen vegyes, nemcsak
az idõsebb korcsoport képviselteti magát. Nagy gond-
ban lennénk egyébként, ha mindenki mindig részt tud-
na venni a rendezvényen! A Városi Könyvtár ideigle-
nes Ságvári úti helyiségét már kinõttük. Némi segítsé-
get jelent, hogy nem tud mindenki minden alkalommal
eljönni. Ez a probléma rövidesen megoldódik vissza-
költözésünkkel a hamarosan elkészülõ Népházba.

Általában minden hónapban egyszer találkozunk.
A meghívókat az elsõ összejövetel után már kizáró-
lag az interneten át továbbít-
juk – e-mailben a feliratkozot-
taknak és a klub honlapján ke-
resztül. A programok tartalma
átalakult az elmúlt egy év so-
rán. Az elsõ idõszakban a hon-
lap újdonságaiból válogattam,
és bemutattam õket projektor
segítségével, azután pedig a
felmerülõ problémákra, kérdé-
sekre válaszoltam. Ezt köve-
tõen a jelenlévõk kaptak szót.
A kezdetektõl máig nyitva áll
a lehetõség a résztvevõknek,
hogy megosszák a társasággal
valamilyen számítógépes,
internetes élményüket, felfede-
zésüket. Többször hallhattunk
különféle személyes beszámo-

lókat. Ezek a hozzászólások is hozzájárultak ahhoz,
hogy hatókörükben sikerült a számítógép-használat-
ról eloszlatni azt a tévképzetet, mely szerint idõs
embereknek bevehetetlen várat jelent. Az iwiw-rõl
ismert meg bennünket és csatlakozott hozzánk Csáki

István. Saját elõadásával, bemutatójával rendszere-
sen hozzájárul a programok sikeréhez. Néhány hó-
napja már kevesebb idõt fordítok a webhely újdon-
ságainak bemutatására. A honlap idõrõl idõre fris-
sül, megismerhetõ önállóan is. Helyette valamilyen
informatikai program használatát és bizonyos mûve-
letek alkalmazását mutatom be, illetve fontos tudni-
valókat osztok meg a hallgatósággal.

Visszatekintve az elmúlt esztendõre, sok szép él-
ménnyel lettünk gazdagabbak. Láthatóan nyílt és barát-
ságos emberi kapcsolatok szövõdtek. Hogy mennyire
jól érzi magát mindenki, arra álljon itt egy példa: a
szombati tizenöt órás kezdés után tizennyolc órakor
még nem lehet berekeszteni az összejövetelt, annyi sze-
mélyes beszélgetnivaló és tárgyalnivaló akad még ek-
kor is.

A jövõ év elején bizonyára ideálisabb körülmé-
nyek közé kerülhetünk, amikor könyvtárunk vissza-
költözik a felújított, kibõvített Népházba. Kétéves
születésnapunkat már ebben az épületben tartjuk.
Azon az évfordulón bemutatkozunk a városban a
klubtagok különféle alkotásaival (fõként prezentáci-
ók), és azokkal a történetekkel, amelyek az elmúlt
idõszak szép emlékeit, sikereit illusztrálják. Ezzel is
szeretnénk ösztönzést adni a kívülállóknak, hogy
elhiggyék, érdemes felnõtt fejjel, kötelezettség nél-
kül is meghallani az idõk szavát.

A mellékelt kép egy montázs, valójában ennyien
nem férünk el egyszerre. Ezt küldöm mégis azért, hogy
több arc is látható legyen egyetlen fotón.

Szilassi Andrea


