
Nyílt levél Zupka Sándor úr részére
Tájékoztatásul másolatot kap: Csoma Attila igazgató úr

Tisztelt Zupka Sándor úr!

Örömmel hallottam és olvastam, hogy május 11-én megválasztották a nyugdíjas klub elnökének. 
Fogadja ezért őszinte gratulációmat!
Bizonyára emlékszik még arra, hogy a 2010-es év elején Ön is részt vett egy Kattints rá nagyi! 
elnevezésű tanfolyamon, amit a kezembe került  „ A Dunakeszi Vasutas Kiránduló Klub elmúlt 40 
éve” című kiadvány is hasznosnak, értékesnek minősített. A kiadványban az olvasható, hogy „sokan
elvégezték a tanfolyamot, megszerették az internetet, (ami) a magányosoknak lehetőséget biztosít a 
kapcsolattartáshoz, ismeretek bővítéséhez.” A részletekről bővebben is olvashat a tanfolyam 
honlapján (http://kattnagyi.atw.hu/). 
Csoma Attila igazgatói kinevezése után úgy gondoltam, hogy önkéntes munkámmal ismét a város 
érdekeit fogom szolgálni. Meg is egyeztem vele egy fotószakkör indításában, illetve az időseknek 
szóló számítógépes tanfolyam folytatásában. Ebből azonban nem lett semmi, mert – ahogy azt 
Csoma Attila megírta – a nyugdíjas klubban indulatokat gerjesztett volna, ha a művelődési házban 
gyakorlatilag ingyenes tanfolyamot vezetek, és az igazgató úr szerette volna elkerülni a 
békétlenséget. 
Azt hiszem Ön, mint a nyugdíjas klub új vezetője a legautentikusabb személy, hogy nyilatkozzon, 
vajon a klub tagjai valóban ellene volnának a korábbi tanfolyam folytatásának, persze megújult 
formában, hiszen azóta az internet világa sokat fejlődött. Szeretném hangsúlyozni, hogy egy ilyen 
tanfolyam megrendezése semmiféle munkát nem kívánna a nyugdíjas klubtól, hiszen azt a 
tevékenységet (a jelentkezők összeírása és a tandíj beszedése), amit korábban a klub végzett, az 
igazgató úr szerint a művelődési ház el tudná látni, ráadásul a befizetett tandíjról nyugtát is 
adnának. Ettől függetlenül, igény esetén természetesen szívesen tartanék a tanfolyamról tájékoztatót
a klub tagjai részére. Valami olyasmire gondoltam, amit a múlt év végén tettem fel a Kattints rá 
nagyi! Facebook profiljára: 
(https://www.facebook.com/kattintsranagyi.dunakeszi/posts/883925305037355) Tekintettel a 
Művelődési Ház folyamatban lévő felújítására, a részletek tisztázására még bőven lenne idő. 
Mint a fejlécből látja, levelemet tájékoztatás céljából elküldtem Csoma Attila igazgató úrnak is.
Továbbá, mivel a témát közérdekűnek tartom, feltettem a saját, illetve a Kattints rá nagyi! Facebook
profil idővonalára, és megosztottam az Ön idővonalán is, valamint a Dunakesziek csoportba is 
elküldtem. Javaslom, hogy válaszával ezt Ön is tegye meg. 
Az elmúlt évek alatt természetesen én is öregedtem, de talán egy-két kurzust még végig tudnék 
vinni. Lélekben ifjú, lelkes korábbi hallgatóim mindenesetre fiatalítólag hatottak rám.
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