Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány honlapja folytatódik
2015. április 1.-től.
Ez nem vicc!!
3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Partnereinek, Szakmai Együttműködőknek!
Nyugdíjas Szervezeteknek!
Szépkorú Társainknak!
Minden Kedves Barátunknak, Támogatóinknak!
Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy több mint kétéves szünet után újra aktualizáljuk
Alapítványunk honlapját! (www.harmadikkoregyeteme.hu).
Sajnos betegség és segítő informatikus hiányában szünetelt a honlapunk tárházának rendszeres
frissítése. Ezért minden érdeklődőtől utólag is elnézést kérek!
Beleestünk abba a szerencsétlen helyzetbe is, mikor betegségem ideje alatt érkezett
tárházfrissítést elmulasztottuk, figyelmetlenségem miatt.
A mulasztást a honlapunk „felfüggesztése” követett, melynek eredményeként szinte előröl
kellett kezdeni a honlap „alapítást”. Megtettem, kicsit hosszabb egyeztetés keretei között, mivel
veszélybe került a nevünk is. Közben jöttek létre hasonló névvel szervezetek, de az elsőbbséget
nem lehetett elvitatni a Bírósági bejegyzés szerint: 2010. április 30. Ez pedig Magyarországon
az első – Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány – ilyen néven bejegyzett szervezet
és honlap tulajdonos. Szóval van újra honlapunk!!!! Remélem aktív és informatív lesz.
Folyamatosan megpróbáljuk pótolni a legfontosabb „történéseket”, eseményeket, fotókat,
s mindazt, amit lassan 5 éve végzünk közös együttműködésben. Talán az lesz az első, hogy
a 2011, 2012, 2013, 2014 év szakmai beszámolókat az Aktuális rovatba pótoljuk, azért ha
a honlapunk nem is, de az Alapítvány tevékenykedett!
A számítógépemen szinte valamennyi történést lementettünk, archiváltunk! Óriási mértékű
anyag. Feltételezhetően csak szelektálva kerülhetnek fel a honlapunkra, és természetes
folyamatosan. Ezzel együtt az a kérésem, ha bárkinek van személyes - de nem titkos - anyaga,
fotója, stb. a 3.KEMA-ról, küldje el és remélhetően a küldő nevével felkerül a honlapra.
Szeretnénk az 5 éves évfordulónkra – 2015. április 30. – ismét változatossá, érdekessé és
szakmailag megalapozottá tenni honlapunkat.
A honlap készítésében a Szikra Alapítvány Elnöke, Papp Mónika és Munkatársai, Önkéntesei és
középiskolás, egyetemi tanulók ajánlották fel segítségüket, támogatásukat honlapunk
működtetéséhez, melyet ezúton is köszönök!
Van mit elmondanunk - közzé adnunk - Szépkorú Társainknak, s természetes mind a szakmai és
mind társadalmi Partnereinknek, egyéni, családi érdeklődőknek – generációkon keresztül –
munkánk iránt.
Természetes várunk minden jó szándékú észrevételt, javaslatot, ötletet honlapunk működéséhez.
Üdvözlettel: Dr. Dobos László, 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány,

D. Laci

