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Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677
feketsne.anita@jamk.hu

Ta
ta

b
á
n
ya

Oroszlány

T
a
ta

Eszte
rg

om

K
o
m

á
ro

m

Kisbér
D
or

og

Megkezdte működését a községi könyvtár  – kényszerűségből, a helyhiány miatt – ideiglenesen 
dobozokba került, s a művelődési házban raktározták. 

Naszály Ez az ideiglenes állapot sajnos elég hosszú ideig tartott, 
Több évi kényszerű szünet után, január első hetétől s a könyvek kényszerű „dobozos” állomásoztatása a 
ismét fogadja látogatóit a községi könyvtár Naszályon, raktárban, nagyarányú állományromlással járt. Így 
a felújított művelődési ház egyik korszerű, erre a célra amikor a „célzottan” ide készített, nagyon szép 
kialakított és berendezett termében. könyvtári polcok elkészültek, s a korszerű, (zárható, 

elhúzható) fa védőajtók is a helyükre kerültek, 
elkerülhetetlen volt, hogy egy megtisztított, minden 
szempont szerint az elvárásoknak megfelelő könyvtári 
állomány kerüljön a polcokra. Késő ősszel kezdődött 
meg a könyvek átválogatása, mely december végéig 
eltartott. Tartalmi és formai szempontok alapján 
selejteztünk, (nagyon sok elavult, és a tárolás folytán 
tönkrement könyvet kellett selejteznünk), s bár 
mindent nem tudtunk a szabadpolcra MOST kitenni, 
(pl. a kézikönyvtár egy része a raktárban maradt), egy 
tiszta, használható, informatív készlet várja az 
olvasókat. Természetesen a rendelkezésre álló 
könyvtári polcfolyóméter kevesebb, mint az előző Az előzményekről röviden: évekkel ezelőtt, amikor a 
helyen volt, de van hely a gyarapításnak, az új és községi könyvtár épülete már nagyon leromlott, 
számottevő érdeklődésre számot tartó ifjúsági és felújításra szorult, olyan döntés született, hogy a 
felnőtt, szép- és szakirodalomnak. A könyvtár könyvtár felköltözik az iskolába, és az iskolai 
továbbra is a hálózat részeként működik majd, a könyvtárral egy légtérben, de nem összevontan 
gyarapításról a tatai városi könyvtár gondoskodik a működik tovább. Ez a modell egészen addig tartható 
kistérségi társulás keretein belül. Nemsokára egy volt, amíg a községi változások, események közbe nem 
számítógép is kerül az olvasók birtokába – szó l tak .  A parce l l ázásoknak ,  nag yarányú 
természetesen Internet-hozzáféréssel – ami az on-line beköltözéseknek köszönhetően örvendetesen 
tájékozódást hivatott megkönnyíteni. megszaporodott a gyermeklétszám a községben, így az 
Első alkalommal a Magyar Kultúra Napján  rendez-óvoda kicsinek bizonyult, más megoldáson kellett a 
tünk kis ünnepséget a könyvtárban a művelődési vezetésnek törnie a fejét. Így fogalmazódott meg a terv, 
házzal közösen, melyen részt vett Márkusné Sinkó hogy az iskolában működő könyvtár helyiségét az 
Ildikó is, a MZSVK igazgatója, így ez a kis ünnepség óvodai bővítésre kell átadni. Az iskolai könyvtárat egy 
„könyvtárátadóvá” is nemesült.kisebb terembe költöztették, s a községi állomány
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A rendezvények sora folytatódik majd tovább  Ildikó könyvtárigazgató támogatását.
reményeink szerint, de a költségvetés függvényében. Külön köszönet illeti Meleg Károlyt, a tatabányai 
Heti két alkalommal várja a KÖNYVTÁR olvasóit: Erkel Ferenc Zeneiskola tanárát a kérdések 
kedden és szerdán 16. 30-tól 18. 30-ig. összeállításáért, az Erkel-életmű ilyetén formába 
Új folyóiratokkal – s terveink szerint – DVD- történő „öntéséért”.
választékkal szeretnénk kínálatunkat bővíteni.            

Kristófné Szabó Szerafina

Erkel Ferenc-vetélkedő 

Tata
A tatai Menner Bernát Zeneiskola január 20-án, 
csütörtök délután a Magyar Kultúra Napja és Erkel 
Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából 
rendezte meg a zeneszerző operáiból összeállított 
zenei vetélkedőt, amelyen Tata város általános- és 
középiskolás tanulóiból alakult 6 csapat mérte össze 
tudását, szám szerint 32-en. A rendezvénysorozat 
keretében, mely a TÁMOP 3. 2. 4. pályázat, valamint a A tanulók, akik az emléklap mellett szerény jutalmat is 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár támogatásával kaptak, nemcsak a vetélkedő izgalmával, hanem zenei 
valósult meg, zongorahangversenyt és vetítéssel ismeretekkel is gazdagodhattak, s remélhetőleg 
egybekötött zenetörténeti előadást hallgathatott eddig szívesen vesznek részt az idei – szintén a 200. 
a tatai közönség. A vetélkedő újabb színfolttal  évforfuló alkalmából megrendezésre kerülő – Liszt 
gazdagította a programot. Ferenc tanulmányi versenyen is.
A tanulók által választott csapatnevek, a helyezés Tóka Szabolcs (Menner Bernát Zeneiskola)
sorrendjében,  elért pontszámaik: 
1.  Melinda csapat (215),
2. Hunyadi csapat (192), Magyar Kultúra Napja
3. " A " csapat és Bánk bán csapat (186-186), 
4. Hűséges parasztok csapat (177), Héreg
5. Báthory csapat (170). Január 26-án a héregi Iskolai és Községi Könyvtárban 

ünnepi műsorral emlékeztünk meg a Magyar Kultúra 
A 3 tagú zsűri - Robozné Schönfeld Zsuzsanna Napjáról. 
karnagy, Tata Város alpolgármestere, Dezső Marianna A műsor központi gondolata a magyar nyelv szeretete, 
zongoraművész, a Tatabányai Erkel Ferenc tisztelete, valamint a nyelvet, mint kifejezőeszközt 
Zeneiskola igazgatója, valamint a házigazda használók: írók, költők iránti tisztelet felkeltése, 
intézmény igazgatója, Tóka Szabolcs - megköszönte a erősítése volt. 
diákok lelkes helytállását, a felkészítő tanárok - Mészáros Kármen magyar népdalok előadásával 
Schmidt Mónika, Erzse Dóra és Ruska Anett - színesítette az ünnepi műsort. 
munkáját, valamint az "ötletgazda"  Márkusné Sinkó Véghné Szalai Katalin (Héreg)
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Könnyített olvasmányok használata a nyelvórán IS-IS
Módszertani foglalkozás angoltanároknak

Tatabánya
Tatabánya 2011. január 31-én Hintalan László János előadásával 
2011. január 31-én a British Council, az Oxford indította  első félévi ÖKO-estéit a József  Attila Megyei 
University Press és a József  Attila Megyei Könyvtár Könyvtár.
közös rendezvényt tartott angoltanárok számára A z  e l ő a d á s  t ö b b  
Graded readers in the English language classroom – Könnyített megközelítéssel mutatta be 
olvasmányok használata a nyelvórán címmel, Kelemen az IS-IS törvényt, vagyis az 
Ferenc, az Oxford University Press szakembere életben maradás és az 
előadásában. életben hagyás törvényét, 

mint a szerves társadalom 
alapelvét.
E lá t szó lag  nehezen 
megfogható téma nem szól 
m á s r ó l ,  m i n t  a  
„megengedés”-rő l .  A 
megengedés képességéről, 
mellyel a világunkban 

érzékelhető tárgyakat, jelenségeket, az emberi létezés 
különböző formáit nem egymástól elhatárolva, hanem 
teljességükben, egységükben láthatjuk. A módszertani foglalkozást a 2010. december 15. és 
Hintalan László János előadásában felhívta a figyelmet 2011. március 18. között meghirdetett Readers’ Corner 
arra, hogy meg kell próbálni szakítani a kizáró olvasóverseny népszerűsítésére szerveztük. A verseny 
látásmóddal, és meg kell tapasztalni, hogy mindenben célja, hogy a diákok kedvet kapjanak angol nyelvű 
benne van a kettősség. Ezt a tudást birtokolták az könyvek olvasásához, és megismerjék a nyelvtanulás e 
archaikus társadalmak, és ennek a tudásnak a módját is.
birtokában tudták megvalósítani a természettel való A foglalkozáson tippeket és ötleteket kaptak a 
harmonikus együttélést.pedagógusok arra vonatkozóan, hogyan keltsék fel 

tanulóik érdeklődését az idegen nyelven történő 
Az IS-IS törvényének tudása napjainkban is bennünk olvasás iránt, és ezt hogyan őrizhessék meg minél 
rejlik. Erre utalnak nyelvünk elemei, építkezési, tovább. Az olvasóversennyel és a könnyített 
díszítési, de még közterület-rendezési szokásaink is. Ha olvasmányokkal színesíthetik a tanórákat és a tanórán 
megízleltük ezt az új szemléletmódot, észre fogjuk kívüli nyelvtanulást, a Readers’ Corner lehetőséget 
venni, hogy a világunk egyszerre lehet dinamikus és kínál számukra, hogy a diákok által használt online 
statikus, egyszer re praktikus és szakrál is.  eszközöket jobban megismerjék, és egy új típusú tanár-
Megtapasztalhatjuk, hogy nemcsak az objektív -diák közösséget alakítsanak ki velük.
megismerés lehet igaz, hanem a szubjektív Pap Zsuzsanna (JAMK Tatabánya)
megközel í tés is.  De egyszer re a kettő a 
legegészségesebb.

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
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„Az álmom, hogy megtanuljak zenélni…” munkájával készített játékszerét „fuhunnának” nevezi 
Dresch Mihályt hallgattuk 2011. február 7-én a fuvola és a hun (mint magyar) összetételből. Ez a 

nem mindennapi kinézetű és hangzásvilágú 
Tatabánya zeneszerszám akácból és egy régi fafuvola 

billentyűiből készült, s rajta nemcsak a népi, de a jazz-Elérkezett a februári Új Forrás-hétfő, de már a 
dallamok is igen jól szólnak.  rendezvény előtti napokban érezni lehetett a József  

Attila Megyei Könyvtár olvasótermi levegőjében E két különböző, de Dresch Mihály személyében 
rezgő izgalmat. Könyvtáros kollégáimmal többször mégis egységet találó zenei világ életének más-más 
elcsíptünk egy-egy mondatfoszlányt, amint az olvasók szakaszában köszönt rá először. A falusi gyermekkor 
a közelgő Dresch-estről beszélgettek. El is jöttek szép (Földes nevű településen, Hajdú-Bihar megyében) és a 
számmal. Minden zöldkárpitos szék, de még az későbbi táncház-látogatás hozadéka a lakodalmas, 
ökosarok párnázott rattanfotelei is megtalálták magyar és erdélyi muzsika szeretete. A középiskolában 
gazdáikat. barátja vezette be Johnny Griffin világába, ami teljesen 

elbűvölte. Így egyenes út vezetett a szaxofon és a És vártunk… Vártuk az öt órát és az édes-bús, 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, majd a rekedtes szaxofonhangot. Ennek ellenére lágyabb, 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Jazz tanszaka „csángóbb” gyimesi dallamok ütötték meg fülünket. 
felé, annak ellenére, hogy – a mindig két lábbal a Jász Attila helyett most Dresch Mihály búgó zenéjével 
földön járó, realista – édesapa építészfélét akart belőle kísérve jó néhány diakocka mutatta be nekünk Szabó 
faragni. 1979-ben diplomázott, s már várta őt a hazai Tamás szobrászművész festményeit (melyekből párat 
jazzélet.a KönyvTÁR/KépTÁRban is láthatunk) és szobrait. 

A tanulóévek mellett szó esett a felnőttkori 
zenélésekről, Szabados György példaképről, 
zenekarokról, így első, 1984-es alapítású kvartettjéről, 
bandatagok búcsújáról és köszöntéséről, kiadott 
lemezeikről (Sóhajkeserű, 1985; Hazafelé, 1987; 
Gondolatok a régiekről, 1990; Zeng a lélek, 1993; Folyondár, 
1995; Révészem, révészem, 1998; Riding the Wind, 2000; 
Szép csendesen, 2001; Hungarian bebop, 2002; Egyenes zene, 
2004; Te+Te 2006; Árgyélus, 2007), fesztiválokról (Jazz 
& Wine Festival, Olaszország; Festival Jazzcb, 
Franciaország; Kalisz Festival, Lengyelország; Jazz 

Majd – ahogy egy költőhöz illik –, a főszerkesztő egy Brugge fesztivál, Belgium; Jazz Festival, London; 
verssel köszöntötte a művészeket és a nagyérdeműt. JazzFest, Wien; New Morning klub, Párizs), 

„nagyokkal” játszott közös dallamokról (John Tchicai, Szerencsénkre Jász Attilát is ugyanúgy furdalta a 
Archie Shepp, Roscoe Mitchell, Chico Freeman, Lee kíváncsiság, mint minket. Nem bírta tovább, és már a 
Konitz, David Murray és Dewey Redman), elnyert beszélgetés elején megkérdezte az etno-jazz 
díjakról és elismerésekről (Gramofon Magazin az Év kiemelkedő művelőjétől különleges hangszere nevét. 
Jazz-zenésze, 2005; Liszt Ferenc-díj, 2007; Szabó Mint kiderült, a művész saját és barátja keze 
Gábor-díj).
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 Mindezt Dresch a bihari ember humorával fűszerezte. 
Átlagos hangon beszélt Charles Lloydról és a neki 
adott tárogatójáról, a külföldi sikerekről is. Sőt olyan 
egyszerűséggel nyilatkozott, hogy Jász Attila egyik 
kérdésére – miszerint etno-jazz-e, amit játszik? – csak 
ennyit felelt: „Ki, ahogy akarja nevezni, ilyenekkel nem 
emésztem az energiáim. Ha azt mondják nekem, hogy Tóth 
Gyuri a nevem, akkor elfogadom, de azért hozzáteszem, hogy 
Misi is vagyok.” 

S hogy mi is taníthatta erre a – hozzá hasonló nagy 
zenészekre nem feltétlenül jellemző – szerénységre? A 
származása, s az, amit onnan magával hozott: nem 
mást, mint a Zene szeretetét, erejének tiszteletét és léte 
céljának ismeretét. Hiszen „a Zene küldetése az 
imádkozáshoz hasonlít, meditáció, a fentiek felé nyitás, több 
annál, mint a hétköznapi szórakoztatás”. Ahhoz, hogy a 
Zene megnyugvást, az élet fogaskerekének folytonos 
kattogásában egy pici szünetet jelentsen, nagyon 
fontos, hogy a zenekari társakkal baráti legyen a 
viszony. Anélkül mit sem ér a közös zenélés (és 
éneklés: mivel „Néha veszem a bátorságot és elordítom 
magam.”)

Sosem fogja magát „kész” zenésznek tartani, a nagyok 
közé sorolni. („Nem vagyok túl szerény, inkább mások 
nagyképűek.”) Úgy érzi, mindig van mit gyakorolnia, 
tanulnia, mikor egy-egy újabb fellépésre, albumra 
készül, mielőtt „elhagyja hulladékait”. És ez nem 
álszerénység. Ebben a februári, hétfő esti – fuhunnás, s 
végül szaxofonos – másfél órában úgy éreztük, 
megismertük, szinte már teljesen ismerjük, és 
nyug odtan  á l l í tha t juk :  Ő tény l eg  i l yen .  
S egyetlen nagy álma, hogy megtanuljon zenélni…

Vitéz Veronika (JAMK Tatabánya)

A családunk könyvtára

Tata
Folytatódott a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
nagy érdeklődésre számot tartó rendezvénysorozata, 
A családunk könyvtára , 2011. február 7-én. 
A leendő könyvtártagokkal megismertettem a felnőtt 
és a gyermekkönyvtár szolgáltatásait a kölcsönzés 
szabályaitól egészen az internetezési lehetőségekig. A 
látogatók érdeklődtek a könyvtár múltja, adatai iránt, 
így elhangzott, hogy a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtárat 1949-ben alapították, 8 kistérségi könyv-

2tárat lát el szolgáltatásaival. A tatai könyvtár 760 m -en 
működik, könyvállománya több mint 150 ezer. 
Többen érdeklődtek a videotagságiról, így 
tájékoztatásul elmondtam, hogy az egy hónapra k 
iváltható tagsági mindössze 500 Ft-ba kerül. Kettő, 
illetve négy darab audiovizuális dokumentumot 
(DVD, CD, CDROM, hangoskönyv, videokazetta) 
kölcsönözhetnek vele az olvasók. 

Bőséges a kínálat a filmek terén, minden korosztály 
megtalálhatja a neki tetszőt. A Magyar Klasszikusok 
című sorozatból például az Aranypáva (fsz.: Páger 
Antal), a Duna-parti randevú (fsz.: Perczel Zita, Ráday 
Imre), a Halálos tavasz (fsz.: Karádi Katalin) éppúgy 
kölcsönözhetők, mint az újabb hollywoodi 
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filmremekek: A gyűrűk ura, Avatar, Egyszerűen bonyolult, Lackfi János estje
Mamma Mia, Valkűr, 2012 stb. Azokra is gondoltunk,  a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban
akik a klasszikus vígjátékokat kedvelik: Horgász a 
pácban (fsz.: Louis De Funes), Ne hagyd magad Pitkin Tata
(fsz.: Norman Wisdom), de számos Poirot-történettel Bravúros nyelv-zsonglőrt hallgatott a közönség a 
is szolgálhatunk a krimirajongóknak. Milos Forman Könyves szerda 2011. február 9-i előadásán, Lackfi János 
nagyszerű filmjei közül megtalálhatóak nálunk az költő, műfordító, drámaíró és egyetemi tanár 
Amadeus, a Valmont, a Tűz van, babám! éppúgy, mint a személyében, a tatai városi könyvtárban.
Száll a kakukk fészkére vagy a Hair. Menzel (Sörgyári Elsőként a magyar nyelv jellegzetes sajátosságáról, a 
capriccio, Szigorúan ellenőrzött vonatok, Őfelsége pincére ritmikus beszédről szólt, melyet valamennyien látunk, 
voltam), Fellini (Cabiria éjszakái, Országúton), Truffaut használunk, nem is tudatosan, észrevétlenül, 
(Négyszáz csapás, Lőj a zongoristára), Janisch Attila ösztönösen. Szellemes példákkal idézte a naponta 
(Hosszú alkony, Másnap) művészfilmjei közül is szemünkbe ötlő feliratok sokaságát, melyek veretes 
csemegézhetnek az igényesebb filmrajongók. költői metrumban íródtak, minden szándékosság 
Mindezekről részletesen tájékozódhatnak olvasóink a nélkül. A hallgatóságot nemegyszer hangos kacagásra 
könyvtár honlapján, a www.mzsvktata.hu címen. késztették az elhangzottak. Oktatói munkásságából a 
Természetesen a gyermekkönyvtár DVD-kínálata is kreatív írás tanítását idézte, mely más országokban 
tartogat meglepetéseket: A hercegnő és a béka, az Alice már elfogadott, nálunk néhány éve kezdődött csupán. 
csodaországban című Disney-filmek is várják a kicsiket és A régi költők alkotásai nyomán szellemes átiratokat, 
a nagyobbakat. Süsü, a sárkány, Mirr Murr, a kandúr, Dr. vagy pontosabban „átfordításokat” olvasott fel, 
Bubó és a Mézga család is vidáman integet a DVD- melyeknek stílusa talán Karinthy Így írtok ti című 
szekrényből a gyerekeknek. művével rokonítható, és a mai olvasót elvezeti 
Befejezésként finom házi lekvárral és farsangi fánkkal, azokhoz a klasszikusokhoz, akiket esetleg eddig nem 
sajtos pogácsával, rostos üdítőkkel kedveskedtünk régi vett kézbe. Most viszont, az átirat nyomán, kezdi 
és új tagjainknak, akik jóízűen fogyasztottak a érdekelni az eredeti mű, s így közvetve, ráirányítja a 
finomságokból. figyelmet az elődök munkáira. Az idézett művek olyan 
A programsorozat következő rendezvénye 2011. formai bravúrral íródtak, melyet talán csak Weöres 
március 7-én, hétfőn, 17. 00 órakor lesz, amikor az S á n d o r  f o r m a i  
ingyenes könyvtári tagság még egy hónapra szóló játékosságához lehet 
szintén térítésmentes videotagságival bővül. rokonítani. 
Szeretettel várjuk olvasóinkat! A világháló segítségével 

Dományi Zsuzsa (MZSVK Tata) létrehozta a Vers-
gyárat, mely nyilvános 
fórum, bárki beírhatja 
az ő általa látott, hallott, 
v a g y  t a p a s z t a l t  
eseményt, s a költő 
e z e k e t  a  n a p i  
tör ténéseket  aztán 
versbe szedi.
Egyetemi katedrához 
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és hallgatósághoz szokott előadóként nem szorult mesteri fuvolajátéka választotta el egymástól – stílusos 
kérdések mankójára, hanem egyvégtében szóval hangulati átkötést biztosítva – a részeket.
tartotta a nézőket, sőt szinte folyamatosan nevetésre 
ingerelte őket. De a formaművész álarca alatt ott van 
az empatikus ember is, aki értőn rá tud hangolódni 
más emberek érzelmeire, gondolataira. Ezt bizonyítja 
sokszínű, jelentős fordítói munkássága, s az ezekért 
kapott rangos kitüntetések, díjak. Drámaírással is 
foglalkozott az elmúlt néhány évben, szép sikerrel: 
díjakat aratott ezen a területen is. Nem csak felnőttek 
számára alkot, talán saját népes családja ihletésére, 
számos gyerekkönyvet is közreadott, és zeneszerző 
barátai segítségével, megzenésített versekből is 
publikált már CD-t. Összegezve az este élményeit: 

A közönség soraiban a helyi Versmondó Klub, az sokszínű, érdekes és sok nevetést kiváltó előadásnak 
Angyalffy Mátyás Általános Iskola növendékei, tanárai voltunk részesei, s kívánjuk a szerzőnek: még sok ilyen 
és érdeklődő naszályi felnőttek foglaltak helyet. A estével ajándékozzon meg bennünket!
honvágyról, a hazaszeretetről és a mindennapi életben S. N. (MZSVK Tata)
szükséges tartásról, erőről, hitről szóltak a versek és a 
prózarészletek, mind megannyi apró lelki fogódzó a 
mindennapok nehézségeinek elviseléséhez, a Irodalmi műsor az új naszályi könyvtárban
méltósággal leélhető élethez. Szép élménnyel távoztak 
a nézők, a diákok nagyszerű előadása után.Naszály

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)Igényesen felújított művelődési házba léptünk be az 
Oroszlánkarom előadóival, 2011. február 11-én, 
Naszályon. A megújult épületben remek helyet kapott 

Oroszlánkarom február 16-ána könyvtár, ahol körbenézve először meghökkentünk: 
sehol egy könyv, csak mahagóni színű, szép faborítású 

Baj szekrények, végig a falak mentén. Jobban szemügyre 
Baj új közösségi házzal gazdagodott, s ott léphettek fel véve a falakat, észrevehettük, hogy a faborítás 
néhány nappal az átadás után, a tatai Eötvös József  valójában jól zárható, eltolható ajtók sora, melyek 
Gimnázium tanulói. Versműsorukat az Oroszlánkarom mögött polcok rejtőznek, rajtuk a könyvtár könyvei, 
című tehetséggondozó sorozat keretében, magyar melyek így a fénytől és a portól egyaránt jól 
költők alkotásaiból állították össze, s a helyi általános megvédhetőek. Ez előtt a szép, sötét színű háttér előtt 
iskola napközisei és tanáraik hallgatták őket. Az kapott helyet a négy versmondó, Rajj Réka, Gerencsér 
előadók a hazához való kötödésről József  Attila, Dániel, Sulyok Viktória és Pozsgay Zsófia, akik 
Ábrányi Emil Eötvös József  és Wass Albert versein valamennyien a tatai Református Gimnázium tanulói. 
keresztül szóltak, majd egy baji kislány, Hartmann Az előadás – melyet Wass Albert versei és Márai 
Noémi, fuvolán játszott, a hangulathoz alkalmazkodó Sándor Füveskönyvének részletei alkottak –, ebben az 
muzsikát. A középső részben a mindenki által átélhető elegáns környezetben különös, szép színezetet kapott. 
hangulatok ábrázolása kapott helyet: versek szóltak az Három részre tagolódott a műsor, Pozsgay Zsófi 
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édesanyáról, a csöndről, a gyászról és a mindennapok Komárom sajtótörténete
apró csodáiról, Juhász Gyula, Mécs László, Weöres 
Sándor és Dsida Jenő írásainak segítségével. Zene Komárom
választotta el ezt a részt is a befejező, harmadiktól, Február 22-én Tapolczainé dr. Sáray Szabó Éva 
mégpedig vidám táncmuzsika, s a következő versek helytörténész-könyvtáros tartott előadást Komárom 
erre a hangulatra rímeltek, megnevettetve az nyomdászat- és sajtótörténete 1705-1849 című könyvéről a 
iskolásokat, Varró Dániel és Heltai Jenő segítségével. komáromi Csokonai Művelődési Központ 

Múzeumbarát Körének meghívására. 

A komoly kezdés után a hangulat fokozatosan a 
vidámság felé vezetett, s az előadók, Fischl Ágnes, 

Könyvbemutató a természetes életmód híveinekNagy Rebeka és Tóth Réka, valamint a muzsikáló 
Hartmann Noémi jó érzésekkel, szép emlékekkel 

Lábatlantávozhattak Bajról, az újonnan átadott IKSZT 
Február 16-án a lábatlani Vitéz Sághy Antal Városi nagyterméből.
Könyvtárban Nyitrai Erika, gyógynövény-terapeuta Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)
mutatta be Balogh Béla: A természetes életmód 
kalendáriuma  című könyvét.

„Az én zeném” 

Oroszlány
Február 25-én Forgács Józseffel, az Oroszlányi Tv 
szerkesztőjével, szintetizátorzene-gyűjtővel közösen 
élvezhették az érdeklődők gyűjteménye kedvenc 
zeneszámait a Művelődési Központ és Könyvtárban. 
„Az én zeném” – a túlvilág-hangú theremintől a modern 
elektronikus zenéig című programot a zene ihlette, s 
kisfilmek vetítése színesítette.  

Megyei kö rképnyvtá

8



A gomba, az valami más szénhidráttar talmuk. Ásványi anyagokban, 
vitaminokban gazdagok. Kész D-vitamint a 

Tatabánya napsugáron kívül a Földön csak a gombák 
Február utolsó hétfőjén, az ÖKO-esték keretében a tartalmaznak. Ezen kívül magas A-, C-, K-, U-vitamin, 
József  Attila Megyei Könyvtár vendége volt Katona kalcium-, mangán-, szelén-, germániumtartalmuk. 
Imréné, Irénke, felsőfokú gombaszakértő. Magyarországon geológiai adottsága miatt 

előfordulnak mind a mediterrán, mind az óceáni 
gombafajták, ezért hazánk gombaparadicsom. 
Étkezési hasznosításuk mellett, számos gombának 
g yóg y í tó  ha t á s t  t u l a j don í t anak ,  m in t  a  
vörösfenyőkéreg-tapló, bükkfatapló, lepketapló. A 
pálmát a pecsétviaszgomba szárítmánya viszi el. Közel 
20-féle betegségre alkalmazható, többek között az 
a s z t m á r a ,  a  v é r n y o m á s - ,  k o l e s z t e r i n - ,  
immunproblémák megoldására, megelőzésére.
A gomba, az valami más: nem egyszerűen mérgező 
vagy ehető, így tehát egy róluk szóló előadás is képes 
kizökkenteni bennünket, a velük kapcsolaos meglévő 
felszínes ismereteinkből.

NJ. (JAMK Tatabánya)A szép számú közönség élményszintű bemutatót 
kapott a gombák életéről. A gombák különös létezők 
az élővilágban. Se nem állatok, se nem növények, a 
gombák azok gombák. Szerves anyagokból 
szervetlent állítanak elő, és ez a hatalmas szerepük az 
ökológiai egyensúly fenntartásában. Ők a lebontók, 
így nélkülük nem lenne termőtalaj. Kevesen tudják, 
hogy az országban meglévő kb. 2000 gombafaj közül, 
csak 6 tartalmaz halálos mérget, 15-20 súlyosan 
mérgező, 20-25 nem ehető és nem mérgező, a többi 
mind fogyasztható. A gombák a gyökérkapcsolt 
fáknak táplálékot és ellenálló képességet biztosítanak, 
így hát a táplálékként nem hasznosítható gombákat se 
távolítsuk el, mert szimbiózisban élnek a fákkal, a 
természettel, és ne gyökerestől szedjük le őket, mert 
ott többet nem nőnek ki! Magyarországon a közel 
2000 fajtából 8%-ot hasznosítunk, ez eléggé alacsony 
szám. A gombákat  szedjük kosárba, mert ha műanyag 
zacskóba tesszük, képesek lebontani önmagukat is!
A gomba jelentős táplálékforrás, húspótló. 
Fehérjetartalmuk 15-35%, és azt azonnal fel tudja 
használni a szervezet, zsírtartalmuk minimális, alig van 
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Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó

34/513-683 suller.idliko@jamk.hu

Ringató – már a Megyei Könyvtárban is édesanyjához, több energiát tud kifejteni a felfedezés 
és tanulás során. Tehát, ha a babák az „ölelj szorosan 
magadhoz” korszakban megkapják szüleik természetes 
közelségét; a „tegyél le” korszakban is kiapadhatatlan 
érdeklődéssel viseltetnek majd a számukra eddig 
ismeretlen külvilág iránt. 
A jó hír, hogy ehhez semmi különleges eszközre nincs 
szükségünk! Bíznunk kell saját magunkban! Nem kell 
hozzá zenei végzettség, hogy elénekeljünk egy-egy 
da l l amot  g yer mekünknek ,  „höcögtessük-
zötyögtessük” karjainkban, együtt kacagjunk, 
örüljünk vele! 

A „Ringató” országos 
program ebben segít az 
édesanyáknak: könnyen 
érthető, de zeneileg 

„Lóg a lába, lóga
értékes dalanyagot; 

Nincsen semmi dolga
magyar mondókákat, 

Mert ha dolga volna
m o z g á s o s ,  ö l b e l i  

A lába nem lógna”
játékokat tanítanak. Az 
oldott légkörben zajló 

– így a népi mondóka. És így nagyanyáink, akik 
f o g l a l k o z á s  z e n e i  

ösztönösen, a hagyományok és rítusok bensővé válása 
anyagát két csokor 

alapján tudták, mire van szükségük az iciri-piciri 
alkotja. Az egyik az 

babáknak: az édesanyjuk ölelésére, érintésére, hangjára 
ölbeli játékok (lovagoltatók, hintáztatók, sétáltatók, 

– mely szeretetet, biztonságot közvetít feléjük. Ma már 
altatók, kéz-kar-lábjátékok stb.), a másik pedig a 

a tudomány az ölbeli játékok számos egyéb előnyét is 
m e g h a l l g a t á s r a  s z á n t  d a l o k ,  a m e l y e ke t  

kimutatta. A csecsemő - aki születése pillanatától 
hangulatkeltésre szánnak a kisgyermekeknek (magyar 

„tanulja” a világot, első tanítómesterei a szülei. Agyára 
népdalok, más népek dalai, komponált dalok stb.). A 

a leghétköznapibb cselekvések is fejlesztően hatnak. 
foglalkozásokon élő énekszó, és hangszerjáték 

Egy-egy mondóka dallamával, ritmusával többek 
csendül fel (furulya, hegedű), zenei felvételeket soha 

között a gyermek sokoldalú nyelvi, logikai és 
nem hallgatnak.

szerkesztési képességeire is rendkívül jó hatással bír. 
Az a kisbaba pedig, aki biztonsággal kötődik 
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Az egyre bővülő országos hálózatban már Tatabánya várjuk a gyermeküket ringatni vágyó anyukákat, 
is szerepel; az Euro Fitness Center és a Kertvárosi apukákat, nagyszülőket! A foglalkozás meghitt 
Bányász Művelődési Ház mellett egy harmadik hely- légkörének biztosítása érdekében a részvételhez 
színen is megindulnak a foglalkozások. előzetes bejelentkezés szükséges. Jelentkezéseiket az 

34/513-682-es telefonszámon (József  Attila Megyei A TÁMOP keretében megvalósuló „Babaprojekt”-
K ö n y v t á r  G y e r m e k k ö n y v t á r a ) ,  v a g y  a  nek köszönhetően a József  Attila Megyei 
gyerekkonyvtar@jamk.hu e-mail-címen várjuk!Könyvtárban is helyet kapott a Ringató. 2010. 

november 29-én 9.30 és 10.30 órai kezdettel Solti Játsszunk együtt a babákkal – a babákért!
Emese és Hodos Szilvia várta a babákat és mamákat. A 
nagyfokú érdeklődés és a jó hangulat okán újra 

Erősné Suller Ildikó (JAMK Tatabánya)„műsorra tűztük” a Ringató-t. 2011. február 21-én, 
9.30-tól, és március  28-án, 10.00 órai kezdettel újra 
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Rendezvények
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu

Olvasásra születni! Április 18. 17.00
Mesétől a nyugalomig , nyugalomtól a 

Tatabánya biztonságig (Vígasztalás, gyógyítás – 
A József  Attila Megyei Könyvtár szeretettel várja az történetek)
é r d e k l ő d ő k e t  O l v a s á s r a  s z ü l e t n i !  c í m ű  Dr. Vekerdy Tamás pszichológus 
programsorozatára. A rendezvényekről Hírlevelünkből előadása
is tájékozódhat, melyre a mail.jamk.hu/hirlevel/ 
címen iratkozhat fel. Május 9. 10.00

Zenebölcsi – zenés foglalkozás a 
2011 első félévi rendezvényei a következők lesznek: legkisebbeknek Zsolnainé 

Palotás Annával
A foglalkozásokra előzetes 
bejelentkezés szükséges! (E-mail: 
gyerekkonyvtar@jamk.hu; 
tel.: 34/513-682)

Május 30. 10.00
Kerekítő – ölbeli játékok tanítása Zsolnainé Palotás 
Annával
A foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges! 

Március 21. 17.00 (E-mail: gyerekkonyvtar@jamk.hu; tel.: 34/513-682)
Megy a kicsi láb – Gryllus Vilmos és Jász Attila közös 
műsora, a Gyereksimogató program 2. része

Hétfő esték Jász Attilával

Március 28. 10.00 Tatabánya
Ringató – ölbeli játékok tanítása Solti Emesével A József  Attila Megyei Könyvtár várja régi és új 
A foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges! vendégeit irodalmi estjeire, melyek házigazdája, Jász 
(E-mail: gyerekkonyvtar@jamk.hu; tel.: 34/513-682) Attila az Új Forrás főszerkesztője.

Április 18. 10.00 Április 4-én 17.00 órától Hobo Pilinszky-CD-jét 
Kerekítő – ölbeli játékok tanítása Zsolnainé Palotás ismerhetik meg az érdeklődők. Közreműködik a 
Annával zeneszerző, Verebes Ernő. A KönyvTár/KépTár-
A foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges! ban Verebes György festőművész képeit tekinthetik 
(E-mail: gyerekkonyvtar@jamk.hu; tel.: 34/513-682) meg.
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Május 2. 17.00 órától Kárpát-medence erővonalai – Géczy 
Gábor egyetemi tanár, fizikus előadása.

Május 30. 17.00 órától A Maja mátrix kódjainak feltörése 
– Miért éppen 2012? – Nász János könyvtáros, 
idővonal-kutató előadása.

Május 9-én 17.00 órától Jász Attila vendége Spiró 
György író lesz. Kiállítás nyílik Hollán Sándor 
festőművész képeiből.

Június 6-án 17.00 órától Beszédes István költővel, a 
vajdasági zEtna című folyóirat és könyvkiadó 
vezetőjével találkozhatnak. A KönyvTár/KépTár-ban

 

ÖKO-esték a megyei könyvtárban

Tatabánya
A József  Attila Megyei Könyvtár a fenntarthatóság, a 
környezetvédelem jegyében ÖKO-előadásokat is 
rendez, melyek házigazdája Nász János könyvtáros. 
2011 első félévében a következő programokkal várjuk 
látogatóinkat:

Március 28. 17.00 órától Bioépítészet, ökoházak, 
autonomitás – Altdorfer Csaba építész előadása. 

Rendezvények

13



Helyismeret
Honismeret

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu

A nemzetiségi kultúrák a mai Magyarországon is 2009-ben a szomszéd-, ugyancsak Tatabánya-
szinte mindenütt jelen vannak, hatásuk, örökségük kistérségi település, Vértessomló is letette maga 
pedig igen jelentős. Sok esetben annyira a művét a helyi hagyományőrzés és identitás-erősítés 

3magunkénak érezzük ezt az örökséget, hogy annak „asztalára” . Ezt követte a második világháború utáni 
nemzetiségi jellegére, eredetére nem is gondolunk. kollektív felelősségre vonás és büntetés időszakának 

4A közelmúltban tartották Felsőgallán annak a tudományos igényű feldolgozása . Ez utóbbi azért is 
kötetnek a bemutatóját, amelyet egy 2008-ban szintén fontos, mert a többségi magyarok és kisebbségi 
a Széchenyi Művelődési Házban megrendezett németek történelmi sorsa egybefonódik - a második 
konferencia anyagából állítottak össze. A tanácskozás világháborút követő rövid időszak kivételével.
Alsó-és Felsőgalla betelepítésének 275. évfordulója Valamennyi műnek, így a felsőgallainak is célja, hogy 
alkalmából került megrendezésre: Telepítés, hagyomány, ráirányítsa a figyelmet a mai Magyarország és benne 
identitás címmel. E szakkifejezések, alapfogalmak Komárom-Esztergom megye német nemzetiségi 
tisztázása és megértése kulcsfontosságú a hazai lakosságára és annak történelmére, kultúrájára, 
kisebbségek, így a németek és a többség, a magyarság kulturális örökségére. Magyarországon, így szűkebb 
szempontjából is. hazánkban is, a közös történelem okán különösen 
E kötet nem egyedülálló az utóbbi években fontos, hogy átgondoljuk és a címben jelzett fogalmak 
megjelent-, a helyi németséggel foglalkozó köré csoportosítva megértsük a kisebbségi, 
helytörténeti kiadványok sorában. nemzetiségi kötődéseket, törekvéseket. 
2007-ben jelentette meg a község újratelepítésének Vajon segítenek-e ezek a művek az érintetteknek a 
260. évfordulója alkalmából Kecskéd község és kettős identitásról való szisztematikus tudás 
kisebbségi önkormányzata a falu település- elsajátításában? Abban, hogy jobban megértsék saját 

1
történetének gyűjteményes kötetét .  Egy évvel helyzetüket. Elég fogódzót nyújtanak-e ezek az 
később hasonló évforduló kapcsán vehettük kézbe évfordulós kiadványok ahhoz, hogy a "svábok" 
Várgesztes község történetének ugyancsak megfogalmazhassák etnikai csoportként való fenn-

2
gyűjteményes munkáját . 

3
Vértessomló: emlékirat a németek betelepítésének 275. évfordulójára 

=Schemling : Festschrift zur 275-Jahr-Feier der Ansiedlung der Deutschen.- 1
Kecskéd település-története: a község újratelepítésének 260. évfordulója Vértessomló : Vértessomló. Önkormányzat, 2009 (Tatabánya : Mercurius 

tiszteletére = Die Ortgeschichte von Kätschka : Zu Ehren des 260 Jahrestages Reklámiroda és Nyomda Kft.). - 367 p. : ill.,
der Neubesiedlung der Gemeinde / [a kötetet lektorálta és szerk. Fatuska János, 4

Isten véled hazánk : konferencia a Komárom-Esztergom megyei németek Fülöp Éva Mária]. - Kecskéd: Német Kisebbségi Önkormányzat, 2007.- 233 p.: ill.
kitelepítésének 60. évfordulójára = Ade unser Vaterland : Konferenz anlässlich 2

Várgesztes = Gestitz / [szerk. Hartdégen Sándor, Rabazzi Stepancsics der 60. Jahreswende der Vertreibung der Deutschen aus dem Komitat Komorn-
Gusztáv] ; írták Beck András [et al.] ; [ford. Huttererné Pogány Irene,Hartdégen Gran : Tatabánya, 2006 / [szerk. A. Pál Gabriella, Fatuska János].- Tatabánya : 
Bernadett, Hartdégen Sándor] ; [fotók Varga Norbert, Gyalog László, Hartdégen Tatabányai Múzeum, 2010 (Tatabánya : Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). - 162 p. 
Sándor]. - Várgesztes: Német Kisebbségi Önkormányzat, 2008. - 576p. : ill., - (Tatabányai Múzeum. Tudományos füzetek, ISSN 1417-1074; 9.)

Telepítés-eredet, hagyomány-ápolás, identitás-erősítés
(Közös gyökerek felidézése, helytörténet és oktatás kapcsolatának erősítése, identitás megőrzése.)
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maradásuk lehetséges „túlélési stratégiáit“? 
kapcsolatban érdemes idézni Bindorffer Györgyi: A Altdorferné Pál Gabriella néprajzkutató tanulmánya: 
magyarországi svábok túlélési stratégiái című felsőgallai Néprajzi és muzeális értékek a tatabányai kistérségben című 
előadásának végkövetkeztetését. írása szerint „a kistérség táji, történeti, nemzetiségi 
„Az identitás megőrzésének fontos elemei a helytörténetek, a széttagoltsága nem feltétlenül hátrány, hiszen a természeti 
helytörténeti kutatások közreadása könyv alakban, a kollektív szépség, a kulturális sokszínűség vonzóvá és érdekessé teheti ezt 
emlékezetben őrzött kitelepítés- és visszatelepítés-történetek. Új a vidéket.”  Közös felelősség, hogy ez a sokszínűség a 
elemként vehetjük figyelembe a nemzetiségi identitásban a jövőben is megmaradjon.
származás- és családfakutatásokat. [Ehhez ad segítséget A felsőgallai kötet mondanivalójának hitelességét 
Fatuska János nyitó tanulmánya, 8-15 p.] Mind a régi, mind erősítik a szerzők személyes kötődései e kisebbséghez. 
az új elemek beépülése az identitásba nagyon fontos a A képanyag dokumentumértékű, megismételhetetlen 
megmaradást tekintve, mert ha a nemzetiségi iskolából kiegészítés a szöveges rész mellett és után.
kikerülve a fiatalok nem vállalják, hanem választják Mindebből látható, hogy az MTA Kisebbségkutató 
identitásukat, akkor a jövőre nézve a származás nem is mindig Intézete munkatársának tanulmánya, de az egész kötet 
egyértelmű, és biztos tudata önmagában nem lesz elég muníció túlmutat a szűkebben vett felsőgallai és kistérségi 
az etnikai identitás megőrzésére és továbbadására, annak határokon. Kívánom, hogy a téma iránt érdeklődők 
ellenére, hogy a nemzetiségi bevallások száma identitáselemként alapkönyvként, a magyarországi nemzetiségiek 
1990-re jelentősen megnőtt.” ajánlott irodalomként, a felsőgallaiak kötelező 

Ezzel 

 

(Telepítés, hagyomány, identitás: a "Német telepesek 
honfoglalása Felsőgallán 1733-ban" című konferencia előadásai 
= Ainsiedlung, Tradition,Identität : die Aufführungen der 
Konferenz "Die Landnahme der deutschen Ansiedler in Galla 
1733" / [szerk. Schmidt Magdolna] ; [ford. Marton-Moczik 
Alexandra] ; [fotók Dallos István, Radicsné Csáki Eszter]. - 
Tatabánya :Német Nemzetiségi ÁMK. Széchényi István 
Művelődési Ház, 2010 (Tatabánya :Alfadat-Press Nyomdaipari 
Kft.).- 69 p. : ill)

Dr. Horváth Géza

Honismeret Helyismeret
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Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk

A pályázathoz jelentkezési lap nem tartozik, nevezési Pályázatok
díj nincsen. Megkötés nélkül bárki pályázhat, aki 
magyar nyelven alkot, magyarországiak és határon Szépirodalmi pályázat
túliak egyaránt. Egy pályázó több munkával is 
jelentkezhet, akár több műfajban is. Terjedelmi korlát A  C é d r u s  M ű v é s z e t i  
nincs. Bővebb információt az érdeklődők a Alapítvány (Budapest) nyílt 
http://www.napkut.hu oldalon találnak. A p á l y á z a t o t  h i r d e t  
pályamunkákat személyesen a kiadóban, elektronikus szépirodalmi alkotások 
úton (napkut@gmail.com) vagy postán fogadják (cím: ( v e r s e k ,  n o v e l l á k ,  
Budapest, 1014, Szentháromság tér.6. mfsz. 29.).elbeszélések, kisregények, 

drámák, mesék, esszék, 
tanulmányok,  kr i t ikák ,  
interjúk, naplók, vallomások, 
dokumentum-összeállítások 
stb.) létrehozására vagy 

idegen nyelvből fordítására. Alkotói elgondolásokat is 
fogadnak. Ezek megvalósítását, és a beküldött művek 

A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM NYÍLT javának közzétételét az alapítvány az általa kiadott 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Napút folyóirat 2012-2013. évi évfolyamában pályázati 

alapból ösztönzi. A pályázat kiírói a folyóirat A Könyvtári Szakmai Kollégium az alábbi témákban 
arculatához illő, megfelelő esztétikai értéket képviselő, hirdet pályázatot:
nyomtatásban közzé nem tett, eredeti alkotásokat 

1. Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés vissza 
várnak. Kérnek továbbá bemutatkozó levelet, és a 

nem térítendő támogatására 
pályamunkák esetleges megelőző elektronikus 

A pályázat megvalósításának ter vezett  közzétételéről tájékoztatást. A pályázatban szerepelnie 
időtartama: 2011. március 1. – 2012. szeptember 1. kell a pályázó telefonszámának, postai címének, (ha 

van, akkor email-címének is). Altéma kódszáma: 2105 
Az alkotások beadása (elektronikus vagy gépelt 

A könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben elhelyezett változatban) 2011. november 1-jéig folyamatos.
új bútorok, kiegészítő berendezések (kivétel: technikai A könyvnyi terjedelmű pályamunkákat lehetőségei 
eszközök) beszerzésére pályázhatnak azok az alább s z e r i n t  a  N a p k ú t  K i a d ó  g o n d o z z a .
felsorolt intézmények, amelyek 2010-ben jelentős Az alapítvány év végén nívódíjat ad a legjobb 
könyvtári szolgáltató tér bővítést hajtottak végre, vagy munká(k)ra. 
2011-ben ilyen bővítésük folyamatban van és annak Eredményhirdetés: 2012 eleje.
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o k é p f e l d o l g o z á s  ( s z e r k e s z t é s ,  befejezését követően a bútorok beszerzése, és 
optimalizálás), elhelyezése megtörténik 2012. szeptember 1-jéig.

o korrektúra, Az igényelt támogatás mértéke a beszerzett 
· nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, berendezések vételárának 90%-a, de ez nem lehet 

montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás). több, mint 2 millió forint. A 10% önerőt az adatlap 4. 
Elektronikus kiadvány költségeire:pontja, bevételek rovatában fel kell tüntetni!

· szerzői honorárium (írói, képek/fotók) és annak · a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő 
járulékai, vagy számlás kifizetése, könyvtárak,

· szerzői jogdíjak, · a kistérségi mozgókönyvtári ellátáshoz 
· fordítói, lektorálási honorárium és annak járulékai csatlakozott könyvtári szolgáltató 

vagy számlás kifizetése, 
h e l y e k e t  f e n n t a r t ó  t e l e p ü l é s i  

o k é p f e l d o l g o z á s  ( s z e r k e s z t é s ,  
önkormányzatok, optimalizálás), 

· fiókkönyvtári hálózatot működtető o kiadványszerkesztés (szedés, tördelés), 
települési könyvtárak, o kódolás (html-nyelvre),

o korrektúra, Tervezett keret: 50 millió Ft
o adathordozó anyagköltsége (floppy, CD, 

DVD), 
o CD-borító, ill. tartalmi melléklet 

2. Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, 
költsége,

tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok 
o publikáció megjelentetése (szolgáltatás).

nyomtatott vagy elektronikus formában történő 
Tervezett keret 15 millió Ft.megjelentetésére

A pályázat megvalósításának ter vezett 
időtartama: 2011. március – 2012. szeptember 1. 3. Országos, regionális és megyei rendezvények 

lebonyolításának vissza nem térítendő Altéma kódszáma: 2112 
támogatására Pályázatot nyújthatnak be azok a hazai könyvtárak, 
A pályázat megvalósításának ter vezett felsőfokú könyvtáros-képző intézmények és 
időtartama: 2011. március 1. – 2012. június 30. könyvtárszakmai szervezetek, amelyeknek a 

könyvtárszakmai kiadvány kéziratának elkészítésére Altéma kódszáma: 2107 
2010-ben benyújtott pályázatát a Könyvtári Szakmai 

A kollégium ennél az altémánál önrészt nem ír elő. Kollégium támogatta.
Országos, regionális és megyei programok 

Támogatás kérhető: megrendezésének támogatására pályázhatnak az 
Hagyományos kiadvány költségeire: o r s z á g o s  kö n y v t á r s z a k m a i  s z e r ve z e t e k  

· szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, (tagszervezeteik nevében nem). A Magyar 
tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és 

Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és 
annak járulékai, vagy számlás kifizetése, 

Könyvtári Szövetség legfeljebb 3-3 (külön-külön 
· nyomdai előkészítési munkák az alábbi 

adatlapon), a többi országos könyvtár- és jogcímekre: 
olvasásszakmai szervezet 1-1 rendezvényre nyújthat o szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés), 
be pályázatot.o kiadványszerkesztés (szedés, tördelés), 

· Minden könyvtártípus bevonásával a 

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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számlás kifizetésére,„Könyvtárak összefogása a társadalomért” 
· A minőség értékelése a könyvtárban témában p r o g r a m  m e g y e i  é s  b u d a p e s t i  

meghirdetett tanfolyam részvételi díjára,rendezvényeinek támogatására pályázhatnak a 
· utazási költségre,hazai megyei könyvtárak egész megyéjükre, 
· szállásköltségre.valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a 

f ő v á r o s r a  k i t e r j e d ő  p r o g r a m m a l .  Tervezett keret: 5 millió Ft
A Kollégium ösztönzi a pályázókat, hogy 
rendezvényeikkel szólítsák meg a társadalom 

5.  A könyvtári szolgáltatások népszerűsítésének valamennyi rétegét, különös tekintettel a 
vissza nem térítendő támogatására g y e r e k e k r e  é s  a  f i a t a l o k r a .  

 A pályázat megvalósításának ter vezett  
időtartama: 2011. március 1. – 2012. június 30.Támogatás kérhető:

· tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás Altéma kódszáma: 2135
kifizetésre,

A kollégium ennél az altémánál önrészt nem ír elő. · utazási költségre,
· dokumentációs költség re (fotó,  v ideó,  A könyvtár sokrétű szolgáltatásait bemutató, 

hangfelvétel, munkadíjára, ill. anyagköltségére), népszerűsítő kiadvány elkészítésére pályázhatnak a 
· terembérletre, nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő községi 
· eszközbérlésre, könyvtárak.
· csoportos étkezésre,

Támogatás kérhető:· szállásköltségre,
· megbízási díjra és annak járulékaira, vagy számlás · propagandaköltségre (beleértve a meghívó és 

kifizetésre,plakát nyomda- és anyagköltségét, valamint a 
· szolgáltatási költségre,könyvtár- és olvasás-népszerűsítő programok, 
· nyomdai előkészítésre és nyomdaköltségre.vetélkedők díjazását is).

Egy pályázó maximum 300 ezer Ft támogatást Tervezett keret: 40 millió Ft
igényelhet!

Tervezett keret: 5 millió Ft
4. Könyvtári innovációs projektek

A pályázat megvalósításának ter vezett  
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu időtartama: 2011. március 1. – 2012. június 30. 
portál pályázati adatlap kitöltése címszónál lehet. 

Altéma kódszáma: 2139 
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és 

 „Minősített Könyvtári cím – Könyvtári Minőségi feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza.
Díj” 

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. április 6-ig 
Pályázni lehet Minősített Könyvtári Cím, illetve a beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az 
Könyvtári Minőségi Díj megszerzéséhez szükséges NKA Igazgatóságának levelezési címére. (H – 1388 
szakmai felkészülésre. Budapest, Pf. 82).
Támogatás kérhető: Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 

· szakértő megbízási díjára és annak járulékaira, vagy 
327-4444 számon kaphatnak.

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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Magyar mese címre.
A dokumentum elején legyen feltüntetve a szerző 

A www.juditti.hu irodalmi oldal a dévai Corvin Kiadó valódi neve, ha van, akkor az írói álneve és az e-mail 
támogatásával mesepályázatot hirdet. A pályázaton címe!
részt vehet minden magyar nyelven alkotó, 18. életévét Minden pályázó legfeljebb három mesével nevezhet 
betöltött személy. (mert három a magyar igazság), melyek eddig még nem 

jelentek meg nyomtatásban.
A pályázat témája: Magyar mese. A mesék terjedelme nem haladhatja meg (egyenként) a 
Legfőbb elvárás a pályázók felé: a mese 9.000 karaktert, szóközökkel együtt.
szereplőinek magyar neve legyen, és a történet, vagy A tartalmilag, vagy formailag nem megfelelő, illetve 
annak legalább egy része egy létező magyar helyesírási hibáktól hemzsegő meséket a zsűri nem 
településen játszódjon. Valamint a szerző néhány értékeli.
mondatban mutassa be a települést a mesébe szőtt A pályázathoz mellékelni kell egy aláírt (beszkennelt) 
leírással. nyilatkozatot arról, hogy a pályamű saját alkotás, és a 
Határon innen és túl bármely magyar, (egykori s z e r z ő  h o z z á j á r u l  í r á s a  k ö z l é s é h e z  a  
magyar) település lehet a mese helyszíne. www.mesepalyazat.hu weboldalon, a Corvin Kiadó 
A pályázat célja:  Megmutatni a gyermekeknek, hogy nyomtatott kiadványaiban, valamint a Szilaj Csikó 
a magyar világ igazi mesevilág. Játékosan hetilapban.
megismertetni a gyerekekkel minél több magyar 

Tanfolyamok

Könyvtári szakfelügyeleti ismeretek

A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási 
szám: 01-0258-04, akkreditációs lajstromszám: AL-
1919) 2011 tavaszára újra meghirdeti Könyvtári 
szakfelügyeleti ismeretek (PLM 110) elnevezésű 30 
órás akkreditált továbbképzési programját.
A tanfolyam időpontja: 2011. április 5., 6., 7., 8.települést (határok nélkül), és hitet adni nekik ahhoz, 
Jelentkezési határidő: 2011. március 21.hogy a magyarokkal is történhetnek szép, csodás 
A jelentkezés feltétele: érvényes szakértői dolgok.
engedély, ill. a Könyvtári szakértői ismeretek (PLM-A pályázat formai feltételei: A meséket Word 
111) elnevezésű akkr. továbbképzési program dokumentumként (.doc), mellékletben csatolva kell 
elvégzését igazoló Tanúsítvány. (Az iratok másolata elküldeni a magyarmese@mesepalyazat.hu e-mail 
benyújtandó a jelentkezési lap mellékleteként.)

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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A tanfolyam helyszíne: OSZK Könyvtári Intézet A tanfolyam leírása:
Budapest, Budavári Palota F. épület 540-es terem. http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes_2.php
Részvételi díj: 30.000.- Ft ?mit=22

Tanfolyamfelelős: Aigner Edit aigner@oszk.hu 
Kérjük, a tanfolyam leírásánál található ikonra +36/1- 4878-643
kattintva töltse ki a jelentkezési űrlapot. Ezután e-
mailben kapja meg azt a letölthető pdf  formátumú 
jelentkezési lapot, amely a már előzőleg kitöltött Könyvtári partnerkapcsolatok (Belső partnerség, 
adatokat tartalmazza. Kérjük, hogy ezt kinyomtatva, szervezeti kultúra és külső partnerség
aláírva postai úton jutassa el a Könyvtári Intézet 
Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály címére A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajtsromszám AL-
(1827 Budapest, Budavári Palota F. épület). 1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 
Tanfolyamfelelős: Dr. Hangodi Ágnes; tel: 224-3821; 2011 tavaszára meghirdeti  60 órás akkreditált 
e-mail: hangodi@oszk.hu továbbképzési programját 

Könyvtári partnerkapcsolatok (Belső partnerség, 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a minisztérium által szervezeti kultúra és külső partnerség) (PLB 0667) 
kiadásra kerülő könyvtári szakfelügyelői engedély címmel.
megszerzéséhez a tanfolyam elvégzését igazoló 
tanúsítvány megléte alapfeltétel, szakfelügyelői A képzés időpontja: 2011. április 12., 13., 14., 15., 
megbízást pedig azok vállalhatnak, akik az engedéllyel május 10., 11., 12., 13.
rendelkeznek. Jelentkezési határidő: 2011. március 31.

A tanfolyam időtartama: 60 óra 2x 4 nap 
Részvételi díj: 80.000,- Ft.

A tartalmi feltárás mesterséges nyelven alapuló A tanfolyam helyszíne: Pest Megyei Könyvtár, 2000 
eszköze: az ETO Szentendre, Pátriárka u. 7.

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajtsromszám AL- A tanfolyam leírása:
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes_2.php
2011 tavaszára újra meghirdeti 60 órás akkreditált ?mit=60 
továbbképzési programját További információk:  Bartók Györgyi Könyvtári 
A tartalmi feltárás mesterséges nyelven alapuló Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály 
eszköze: az ETO (PLP-810) címmel. bartok@oszk.hu +36/1-2243-892

A tanfolyam időpontja: 2011. április 11., 12., 13., 14., 
15., 20., 21., 22. Segédkönyvtáros-képzés
Jelentkezési határidő: 2011. március 28. 
Részvételi díj: 50.000,- Ft A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási 
A tanfolyam 60 órás, a könyvtárosok hétéves kötelező szám: 01-0258-04; akkreditációs lajstromszám: Al-
továbbképzési tervébe felvehető. 1919) 2011 őszére újra meghirdeti emelt szintű 

segédkönyvtáros képzését könyvtári asszisztens 
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rész-szakképesítéssel (OKJ azonosító: 54 322 01 0000 A dokumentumkeze lé s  in formációs  é s  
00 00). kommunikációs technológiai (IKT) alapjai
A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 2 - 2012. 

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi 
június 15.

Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi 
A képzés hét modulból áll: közgyűjteményi 

Intézete 2011 szeptemberétől el indítja A feladatmegosztás; könyvtári állománygondozás; 
d o k u m e n t u m k e z e l é s  i n f o r m á c i ó s  é s  könyvtári olvasószolgálat; a könyvtárak működtetése; 
kommunikációs technológiai (IKT) alapjai című, könyvtári gyűjteményszervezés; könyvtári feldolgozó 
digitalizációs profilú, szakirányú továbbképzési munka; könyvtári tájékoztatás. 
szakját. A képzés a hazai kulturális életben mind A korábban szerzett könyvtáros asszisztens 
sűrűbben igényelt digitalizációs szükségleteknek, végzettséggel felmentés szerezhető az első három 
igényeknek kíván elébe menni korszerű és sokoldalú modul teljesítése alól.
felnőttoktatási kínálatával, a szakemberek ki- és 
átképzésével.A tanfolyam időtartama: 450 óra, 2 félév. (A képzési 
A szakra való jelentkezés feltétele: bármilyen szakon idő 2x50 óra könyvtári gyakorlatot tartalmaz.)
szerzett főiskolai vagy egyetemi (BA, BSc, MA, MSc) Részvételi díj: 150.000,- Ft.
oklevél.A képzés díja nem tartalmazza a vizsgadíjat.
A képzési idő: 2 félév.A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: 
A képzési forma: levelező munkarend.Érettségi bizonyítvány
Összes szakterületi tanóraszám: 180 óra.Jelentkezési határidő: 2011.  június 30.
A képzés díja: 150 ezer Ft/félév.A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 
A szak oklevél kiadásával zárul. Budapest, Budavári Palota F. ép. 540. terem, 645. 
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: terem.
infomédia szaktanácsadó.További információk: Tóth Andrea, 06-1-2243-820, 
A 1/2000. (I. 14.) sz. NKÖM rendelet 2. § d) pontja e-mail: tothandi@oszk.hu
értelmében a képzés valamennyi kulturális és Kérjük, a tanfolyam leírásánál a
közgyűjteményi területen dolgozó esetében a kötelező http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes_2.php
7 éves továbbképzési ciklusban elszámolható.?mit=17  található ikonra kattintva töltse ki a 

jelentkezési űrlapot. Ezután e-mailben kapja meg azt a A képzés helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, 
letölthető pdf  formátumú jelentkezési lapot, amely a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar; 
már előzőleg kitöltött adatokat tartalmazza. Kérjük, Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 
hogy ezt kinyomtatva, aláírva postai úton jutassa el a 

Jelentkezni a PTE FEEK honlapján található 
Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrás-

jelentkezési lap
fejlesztési Osztály címére (1827 Budapest, Budavári 

 (http://feek.pte.hu/feek/feek/download/doks/felvPalota F. épület).
eteli/szt_jellap_2011.doc) kitöltésével lehet, a A képzés díja nem tartalmazza a vizsgadíjat.
jelentkezés határideje: 2011. augusztus 1. 
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Hasznos információk Pályázati kézikönyv a könyvtárakban

Pályázatkezelői változások Az Új Széchenyi Terv többször után-nyomott, már 
harmadik kiadásban megjelent Pályázati kézikönyvét a 

2011. január 1-jétől az ESZA Nonprofit Kft. végzi a NEFMI a Könyvtárellátó Kht. közreműködésével 
Wekerle Sándor Alapkezelő, valamint a Strukturális eljuttatja az ország nagyobb településeinek 
Alapok Programiroda uniós finanszírozású könyvtáraiba.
p á l y á z a t a i n a k  k e z e l é s é t .
A Wekerle Sándor Alapkezelő a fenti határnappal A Pályázati kézikönyv elolvasható és teljes egészében  
átadja uniós finanszírozású HEFOP, TÁMOP, TIOP letölthető az Új Széchenyi Terv honlapjáról. Ugyanitt 
és KMOP pályázatainak kezelését, a Strukturális megtalálható a kiadvánnyal rendelkező könyvtárak 
Alapok Programiroda pedig átadja uniós tételes listája  is.
finanszírozású HEFOP, TÁMOP, TIOP és KMOP 
pályázatainak kezelését az ESZA Nonprofit Kft-nek. A 20 megyei és fővárosi könyvtáron túl a kézikönyv 

hamarosan e lérhetővé vá l ik  az  országos 
A pályázóknak nincs teendőjük a pályázati szakkönyvtárak és a felsőoktatási központi könyvtárak 
kezelőszervezetek átalakulása kapcsán. A nyertes mindegyikében, valamint további 316 városi 
pályázók a hivatalos levelezési címükre, postai úton könyvtárban is.
kapnak értesítést a változás tényéről. A pályázatokat A helyben olvasható anyag egyes részeiről a könyvtári 
kezelő közreműködő szervezetben történő változás a szolgáltatások részeként fénymásolatot is készíthetnek 
f e n n á l l ó  s z e r z ő d é s e k e t  n e m  é r i n t i ,  az olvasók. A könyvtári hálózatban így mindenki 
módosításukra nem kerül sor. számára hozzáférhetővé válnak a pályázati 

lehetőségek és az ezekhez kapcsolódó hasznos 
tudnivalók. Az érdeklődők továbbra is felvilágosítást 

Tanítás, tanulás – Mi a haszna? kaphatnak a fejlesztéspolitikai rendszert érintő 
kérdésekben a regionális fejlesztési ügynökségek 

A Publika Magyar Könyvtári Kör, a Jókai Mór Városi ügyfélszolgálatain és a kormányablakokban.
Könyvtár (Komárom), az Eszterházy Károly Főiskola 
Könyvtára az életen át tartó tanulás támogatását 
szolgáló tevékenységek eredményességét növelhető 
módszerekről konferenciát rendez Tanítás, tanulás – Mi 
a haszna? Könyvtári szolgáltatások eredményessége, 
hatásvizsgálati módszerek címmel 2011. június 24-25-én 
Komáromban.
Bővebb információ:
www.ki.oszk.hu/publika/doks/felhivas_komarom.doc),
e-mailben:  publikamkk@t-online.hu címen.

Publika Magyar Könyvtári Kör
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Semmelweis Tudáshálózat

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 
valósítja meg a Semmelweis Tudáshálózat elnevezésű 
pályázatát. E program keretében március végéig 
tartó előadás-sorozattal várják a szervezők az 
érdeklődőket.
A soron következő előadások: 

"Advanced Search" - Hogyan és hol keressünk információt? 
- Hierarchikus rendszerek, adatbázis indexelés, web keresés, 
mély web, elosztott és hibrid rendszerek
Dátum: Március 18., péntek, 13.00 óra
Előadó: Szluka Péter - Semmelweis Egyetem 
Központi Könyvtár, Informatikai vezető

A National Center for Biotechnology Information 
adatbázisai 2. - a PubMed, Pubmed Central adatbázisok
Dátum: Március 21., hétfő, 14.00 óra
Előadó: Dr. Vasas Lívia, a Semmelweis Egyetem 
Központi Könyvtára főigazgatója

Az Office 2007 programcsomag hatékony irodai használata 
- újdonságok a 2003-as verzióhoz képest
Dátum: Március 24., Csütörtök, 14.00 óra
Előadó: Skultéti Attila, Semmelweis Egyetem 
Központi Könyvtár, informatikus

Az UpToDate klinikai döntéstámogató rendszer bemutatása
Dátum: Március 28., hétfő, 11.00 óra
Előadó: Otmar Mueller, Wolters Kluwer Health - 
UpToDate, Market Manager

Az előadásokon való részvétel térítésmentes, 
azonban a részvételi szándékot minden esetben  a 

 címen kell jelezni!
Helyszín: Semmelweis Egyetem Központi 
Könyvtára, 1088 Bp., Mikszáth Kálmán tér 5., 1. 
emelet 

norosz@lib.sote.hu
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Egyesületi élet
Rovatvezető: Kissné Anda Klára
34/513-676 kissne.anda.klara@jamk.hu

MEGHÍVÓ

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete szeretettel hívja, 

várja tagjait éves taggyűlésére 

Időpontja: 2011. március 21. (hétfő) 9.30 óra

Helyszín: József Attila Megyei Könyvtár (Tatabánya, Fő tér 2.)

Napirend:

- Beszámoló a szervezet 2010. évi tevékenységéről

- Pénzügyi beszámoló a szervezet 2010. évi gazdálkodásáról

- Tájékoztató az országos elnökség tisztújításáról, az MKE 2011. évi eredményeiről, 

terveiről, a folyamatban lévő projektekről, tanfolyamokról

- A megyei szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása

-   A megyei szervezet 2011. évi munkatervének kialakítása

- A megyei szervezet működésével összefüggő javaslatok, ötletek 

A taggyűlésen még lesz lehetőség a tagdíjak befizetésére, a belépési nyilatkozatok 

és az Adatközlő-, módosító lapok leadására.

További információ: Kissné Anda Klára (titkár), 
Tel.: 34/513-677, 513-670; 

E-mail: kissne.anda.klara@jamk.hu
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Egyesületi élet

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, mint a az e-közszolgáltatásokért” című projektre, melyben a 
könyvtárosok és szakinformációs tevékenységet Tatabányai Városi Könyvtár is részt vett.  
végzők, a könyvtárak és társintézmények országos Vagy tudta valaki, hogy a British Council-lal 
hatáskörű civil szakmai és érdekvédelmi nonprofit kötött megállapodás, a hazai tanfolyamaik 
szervezete 1935 óta működik. rendszerének kiépítése is az MKE nevéhez fűződött a 

Mindenki tudja, hogy mit jelentett annak idején a kezdetek kezdetén? 
„könyvtári törvény” megszületése, a könyvtárosok De itt van a „Budapesti Nemzetközi 
képzési rendszerének, a különböző könyvtártípusok Könyvfesztivál”, amely idén már 18. alkalommal kerül 
együttműködésének kialakítása, a könyvtárak megrendezésre. A kiadók, a könyvterjesztők mellett a 
rendszerbe szervezése. Az egyesület érdekvédelmi „könyvtáros klub” rendezvényeivel igyekszik 
szervként – a KKDSZ mellett – ma is hivatásunkra, a könyvtárak jelentőségére felhívni a 
kezdeményezőleg vesz részt a könyvtárpolitika és társadalom figyelmét. Ugyanezt a célt szolgálják az 
szakinformációs politika alakításában; a vonatkozó évente megrendezett „civiliádák”. Az MKE a 
törvényhozási, kormányzati és egyéb társadalmi közismert és rangos „Győri Könyvszalon”-nak is 
döntések előkészítésében, meghozatalában és társszervezője. 
végrehajtásában, a könyvtárosképzés és továbbképzés A könyvtárak esélynövelését segítik az európai 
kérdéseiben. Tanácsaival segíti a könyvtárakat uniós pályázati lehetőségekkel és pályázatírással 
fenntartók (állami, önkormányzati és más kapcsolatos tanfolyamok, de új kezdeményezésként 
intézmények) könyvtárakkal kapcsolatos munkáját. A most bármely civil szervezet tagja részt vehet a „Civil 
könyvtári szolgálat érdekeinek védelme és akadémia” elnevezésű továbbképzésen. 
fejlődésének előmozdítása céljából véleményezi a No és a vándorgyűlések, melyek sorában az elsőt 
szakmát érintő jogszabályok tervezeteit, szakmai éppen Tatán rendezték meg 1969-ben! 2011-ben már 
ajánlásokat, javaslatokat készít. 43. alkalommal szervezik meg Pécsett.

De nem csak a jogi szabályozás,  az De nem csak itthon, hanem a külföldön, 
együttműködések koordinálása, a könyvtárosok különösen a határ menti könyvtáros szervezetekkel 
általános és szakmai ismereteinek fejlesztése tartozik kialakított együttműködések, megállapodások is a 
fő céljai közé. Hallottunk „A magyar könyvtárosság javunkat szolgálják, éppúgy a szakmai tevékenység 
etikai kódexé”-ről? Ajánljuk nagyra becsült fejlesztése, mint a tapasztalatcserék, egymás 
kollégáinkat a szakmai elismerésekre, díjakra (pl. megismerése terén. 
Bibliotéka Emlékérem-díj, Az év fiatal könyvtárosa- Vagy ott vannak a nemzetközi kapcsolatok: az 
díj) vagy a hazai könyvtermés remekeit a Fitz József- IFLA, melynek bizottságaiban ott ülnek és dolgoznak 
könyvdíjra? A beküldött felterjesztések technikai képviselőink.
teendői szintén az egyesület hatáskörébe tartoznak. Nem is gondolnánk, hogy mennyit köszönhet a 

Ha csak a közelmúltat nézzük, emlékezhetünk a szakma az egyesületnek. Csak tesszük a dolgunkat nap 
„Versenyképes ország – versenyképes könyvtárossal” mint nap, hallunk újításokról, szabványokról, új ETO-
című, Győrtől Gödöllőig tartó könyvtári “roadshow”- ról, konverzióról, informatikai fejlesztésekről, 
ra (2007–2008), a MENET 2008. pályázatnak prog ramokról ,  próbálunk a kihívásokhoz 
köszönhető „Digitális felzárkóztatás – könyvtárosok alkalmazkodni, talpon maradni, reménykedni a ránk 

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének felhívása
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vonatkozó törvények hézagainak pótlásában. De - szem előtt tartja az egyéni−közösségi kulturális 
eszünkbe jut, hogy az elért eredmények, a szakmai igények kielégítését;
előrejutás, a társadalmi megbecsültség, a könyvtárak, a - alkalmat ad személyes találkozásra, gondjaink, 
könyvtárosok – a rokon szakmák és társintézmények problémáink megosztására;
−, egyáltalán a kultúra és a MAGUNK szerepének - elő kívánja mozdítani a hazai és külföldi 
társadalmi elfogadtatása és elismertetése mögött áll kapcsolatok építését, erősítését.
egy civil egyesülés is? Nagyfokú szakmai Az elmúlt években megismerkedtünk a Tatabányai 
elhivatottsággal, társadalmi munkában több százan Városi Levéltár munkájával, szakmai tapasztalatcserén 
dolgoznak az érdekünkben. vettünk részt a budaörsi városi könyvtárban, a Pest 

Az MKE keretein belül a megyei szervezetek Megyei Könyvtárban, legutóbb Egerben, a Bródy 
mellett minden könyvtári tevékenység köré Sándor Megyei Könyvtárban. Megismerkedtünk a 
szerveződött valamilyen szekció, tagszervezet annak NAVA tevékenységével, meglátogattuk a Művészetek 
érdekében, hogy könyvtárosaink a kihívásoknak és az Palotáját, a Szépművészeti Múzeum több kiállítását. 
e l v á r á s o k n a k  m i n é l  m a g a s a b b  s z a k m a i  Volt közös ebéd, kirándulás (pl. Agostyán), egymás 
felkészültséggel, tájékozottsággal tudjanak megfelelni, megismerésére alkalom.
eredményeket tudjanak elérni.  Évtizedek óta Új kezdeményezés a „webszerkesztő workshop” 
működik – a teljesség igénye nélkül − az infor mat ika i  i smerete ink fe j lesztésére,  a  
O l v a s ó s z o l g á l a t i ,  a  B i b l i o g r á f i a i ,  a  színházbérletek egyéni színházlátogatásra adnak 
Társadalomtudományi, a Gyermekkönyvtáros lehetőséget tagjainknak. 
Szekció vagy a Könyvtárostanárok Egyesülete, a A megyei szervezet ötven évének története 
Helyismereti vagy a Zenei Könyvtárosok Szervezete. tavasszal lát napvilágot az MKE 75. évfordulója 
Újabb alakulású a Fejlett Információs Technológiák és alkalmából kiadott jubileumi évkönyvben. Előadás 
Társadalom (FITT), 2011-től a Tudományos formájában (tömören) már hallható volt az első 
Szakkönyvtári és a Jogi Szekció. A több szervezetben vándorgyűlés emlékére rendezett országos 
való regisztráció nem zárja ki egymást. emlékülésen (2009, Tata).

Az  MKE cé l j a i ró l ,  t evékenységé rő l ,  Tagjaink közül az elmúlt tíz évben már ketten 
programjairól, tagszervezeteiről felújított honlapján elnyerték a Goethe Intézetnek az MKE-vel közös 
(http://mke.info.hu/) lehet tájékozódni. külföldi ösztöndíját. 

Néhányan több szervezetben is regisztrálták 
Az MKE Komárom-Esztergom Megyei magukat, részt vettek az MKE rendezvényein, 
Szervezete (MKE KEMSZ) a fővárosi székhelyű tanfolyamain, a tagszervezetek által meghirdetett hazai 
egyesület égisze alatt, annak céljaival összhangban a és külföldi tanulmányutakon, kirándulásokon. 
megye területén élő, dolgozó könyvtárosok, a A vezetőség tagjai és küldötteink részt vállalnak az 
megyében működő minden könyvtár: országos munkában, ajánlásokban, egyeztetésekben, 
- szakmai munkáját kívánja segíteni tanfolyamok, közvetítenek az országos szervezet és az egyes tagok 
tapasztalatcserék, tanulmányutak útján; között, figyelemmel kísérik a szakmai elismerésre 
- szeretné elősegíteni a különböző típusú méltó munkát, hogy a szervezet megtegye 
könyvtárak és társintézmények, gyűjtemények felterjesztéseit a kitüntetésekre és szakmai díjakra. 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t  e g y m á s  m u n k á j á n a k  
megismerésével;
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Most csatlakozásra szólítjuk fel azokat a kártyával) jelentős kedvezménnyel lehet vásárolni 
könyvtárosokat, kollégákat, szimpatizánsokat – akár annak kínálatából.
egyéni, akár testületi tagként – akik céljainkkal Tagdíjaink:
azonosulni tudnak és elfogadják az MKE 

Egyéni tagok számára: 4000,-Ft/aktív dolgozó, 1000,-Alapszabályát.
Ft/kizárólag nyugdíjból, GYED-, GYES-, egyéb (mke. in fo.hu/w p-con ten t/up loads/2010/08/  
járulékból élők. Testületi tagok számára: 20.000,-Ft. (A MKE_Alapszabaly.pdf). 
feltüntetett tagdíjak tartalmazzák az MKE tagdíjat és a Tagszervezetként önálló cégbírósági bejegyzésünk, 
megyei szervezet regisztrációs díját.)alapító okiratunk nincs, így minden tekintetben az 

országos szervezet Alapszabályában és Ügyrendi A testületi tag joga meghatározni, hogy tagsága 
Szabályában megfogalmazottak az irányadók. A tagság fejében mit vár el a szervezettől, illetve a befizetett 
adott naptári évre szól. tagdíj felhasználását milyen célra kívánja megkötni, 
Az év során szervezett továbbképzések, tanfolyamok, felhasználásra bocsátani. A testületi tag egyéni tagjai 
kirándulások és lehetőségek a tagság igényei szerint és csak akkor élhetnek egyesületi tagoknak kijáró 
egyetértésével kidolgozott munkatervben kerülnek jogokkal, ha egyénileg is tagjai a szervezetnek és ennek 
rögzítésre. (És persze a kizárólag tagdíjakból, megfelelően egyéni tagdíjat fizetnek be.
részvételi díjakból származó bevétel függvénye). A 

E g y é n i  a d o m á n yo k k a l  é s  kö z ö s s é g i  saját szervezésű programokon, eseményeken túl az 
felajánlásokkal is van lehetőség a szervezet szakmai alábbi lehetőségek biztosítottak.
tevékenységével összefüggő támogatásra. Minden 

- Kedvezményes feltételekkel regisztrálhatnak és jellegű segítséget szíves köszönettel fogadunk.
vehetnek részt az MKE országos és bármely 

A tájékozódáshoz, a szervezeti élettel és a tagszervezete által, országszerte szervezett 
szakmával kapcsolatos információkhoz látogass(on) rendezvényeken, programokon, tanfolyamokon, a 
el honlapunkra (www.mkekemsz.hu). Akár a megyei hazai és külföldi kirándulásokon, tanulmányutakon, a 
szervezet (http://www.mkekemsz.hu/belepes.doc),vándorgyűléseken, a könyvfesztiválon.
a k á r  a z  M K E  o l d a l a i r ó l

- Megtehetik javaslataikat a szakmai kitüntetésekre, (h t tp ://mke. in fo.hu/tagsag/csa t l akozas/)  
díjakra és elismerésekre a megyei szervezet vezetősége letölthetők a belépési nyilatkozatok új, egyéni vagy 
felé, hogy továbbítani tudjuk a felterjesztéseket. testületi tagjaink számára, illetve  az Adatközlő-, 

adatmódosító lap régi tagjaink visszajelzéseihez. - A pályakezdő, fiatal könyvtárosok részvétele a 
vándorgyűléseken az MKE-nek befizetett 1%-os Belépési szándék esetén a nyilatkozatok 
felajánlásokból biztosított. Saját tagjaink részvételi visszaküldését az alábbi névre, elérhetőségre kérjük: 
költségeihez igyekszünk hozzájárulni. MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 

(József  Attila Megyei Könyvtár), Kissné Anda Klára, - A tagok a tagsági igazolványokon található „Euro 
2800 Tatabánya, Fő tér 2.,                                         Discount Club” logó segítségével Magyarország több 

száz szolgáltató helyén vehetnek igénybe E-mail: kissne.anda.klara@jamk.hu
kedvezményes szolgáltatásokat, vásárlási lehetőséget 
(Agip, Burger King, City Taxi stb.).

- A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel (KELLO-val) 
kötött külön szerződés alapján (külön KELLO-
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Tagdíj-befizetés történhet a megjelölt személynél A közösség érdekében végzett munka önkéntes, 
személyesen (előzetes időpont-egyeztetéssel, tel.: társadalmi jellegű, az elhivatott könyvtárosokra pedig 
3 4 / 5 1 3 - 6 7 7 ,  5 1 3 - 6 7 0 ) ,  p o s t a i  b e l f ö l d i  nagy szükség van. 
készpénzutalványon vagy az MKE Komárom- Kérem, csatlakozz(on) hozzánk, vegyél/vegyen 
Esztergom Megyei Szervezete Környe–Bokod r é s z t  m u n k á n k b a n ,  p r og r a m j a i n ko n ,  
Takarékszövetkezetnél vezetett 63300109-11056847 segítsd/segítse tevékenységünket!
számú számlájára átutalással. Határidő a már 
regisztrált tagoknak: 2011. március 16., de csatlakozni 
az év során bármikor lehet.

Egyesületi élet

Kissné Anda Klára (titkár), MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
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Február 14. – a szerelmesek napja. Mainapság – sajnos – ez az 
A szokás eredete, hogy Szent Bálint, Terni (akkori ünnep is a profit áldozata, 
nevén Interamna) püspöke a 14. században a jegyesek szinte önálló iparág lett. A 
és fiatal házasok védőszentjévé vált Angliában és k e r e s k e d e l e m  é s  a  
Franciaországban. Ennek a szentről elterjedt egyik vendéglátás szép hasznot 
történet képezte az alapját. Eszerint mielőtt remél és fölöz is le ebből 
keresztény hite miatt II. Claudius császár idején az eredetét és valódi 
kivégezték, Bálint hite erejével börtönőre vak tartalmát tekintve szép 
leányának visszaadta látását. Mielőtt  február 14-én szokásból.  Szomorú 
kivégezték, búcsúüzenetet küldött a lánynak, amelyet látvány nyújt az ilyenkor 
így írt alá: „A Te Bálintod.” Ez a Bálint-napi m i n d e n t  e l l e p ő  
üzenetküldés eredetének leggyakoribb magyarázata. A giccsparádé s az elcsépelt 
legenda szerint a püspök a szerelmeseket a keresztény „szeretlek” feliratok. 
szokások szerint megeskette egymással, köztük 
katonákat is, akiknek az akkori császári parancsok Van-e ennek a szónak még igazi tartalma?
értelmében nem lett volna szabad házasságra lépni. A A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár immár 6. 
friss házaspárokat megajándékozta kertje virágaival. A alkalommal rendezte meg Áldj meg minket, Úristen 
hagyomány úgy tartja, hogy ezek a házasságok jó címmel a Bálint napi Balassi-fesztivált, ahol a költő 
csillag alatt születtek.  (Forrás: Wikipédia) szerelmes verseit olvasták fel – ezúttal a könyvtár férfi 

munkatársai – a jelenlévőknek. Így töltötték meg igazi 
tartalommal a szeretet-szerelem ünnepét. Az estét 
fűszerezte a felszolgált meleg tea és a meghívott 
vendég, a Juvenalis régizene-együttes, mely Balassi 
megzenésített verseit adta elő.
A nagy érdeklődésre számot tartó este része volt 
annak, a már európai szintű kezdeményezésnek, 
melynek során minden év Bálint napján 'Balassi Bálint-
emlékkard irodalmi díj'-at kap egy, a magyar líra 
élvonalába tartozó, európai szellemiségű költő, 
valamint egy, a magyar költészetet – köztük Balassi 
verseit – fordító idegen anyanyelvű külföldi irodalmár.

Világi Orsolya (JAMK - Tatabánya) 

Határok nélkül
Rovatvezető: Világi Orsolya

34/513-674 vilagi.orsolya@jamk.hu

Valentin kontra Bálint
VI. Bálint napi Balassi-fesztivál a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban
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Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674 vitez.veronika@jamk.hu

mazsolák

1. Teljes verziós PC optimalizáló szoftver felüdülés ezt leírni: letölthető az Internet Explorer 9 
letöltése, ingyen! RC verziója.
 Az Avanquest szoftverével gyorsíthatjuk a PC-t, Forrás: http://techline.hu/hirek/20110210_ie9_rc.aspx   
kijavíthatjuk a Registry hibáit, törölhetjük a felesleges ---techline.hu
fájlokat. Eddig ezért fizetnünk kellett, most viszont Dátum: 2011. 02. 11.
átmenetileg ingyen juthatunk a regisztrációs kódhoz!
Forrás: 4. Hogyan akadályozzuk meg az IE9 
http://techline.hu/hirek/20110211_pc_speed_opt.aspx   automatikus telepítését?Bár az Internet Explorer 9 
--- techline.hu a jelek szerint jól sikerült, ettől még közel sem biztos, 
Dátum: 2011. 02. 11. hogy mindenki azonnal szeretné telepíteni, 

különösen nem automatikusan, egy rendszer-
2.  Szöveg kivonása képekből, a legegyszerűbben frissítéssel.

Forrás: Az OCR (optikai karakterfelismerő) programok nem 
http://techline.hu/szubjektiv/20110215_ie9_blocker.asptartoznak az olcsó szoftverek közé. Szerencsére ma 
x    ---techline.humár számos ingyenes lehetőség közül válogathat az, 
Dátum: 2011. 02. 16.akinek csak a szövegre van szüksége, például egy 

képállományból.
Forrás: 5. Így készíthetünk látványos Facebook 
http://techline.hu/kiprobaltuk/20110216_ocr.aspx   profilképet, egyszerűen
---techline.hu A Facebook folyamatos átdolgozásának 
Dátum: 2011. 02. 17. köszönhetően mindig kapunk valami extra 

lehetőséget. A mostani elrendezés például kiváló 
3. Letölthető az Internet Explorer 9 RC változata arra, hogy kicsit látványosabb Facebook oldalt 

kreáljunk magunknak.Már olyan unalmas volt minden héten beszámolni 
egy újabb Firefox 4 bétáról, hogy kifejezetten 

Kedves Ínyencek!
Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a februári termésből válogatott szőlőszemeket.

Továbbra is várom az általatok érdekesnek és hasznosnak talált cikkeket 
a vitez.veronika@jamk.hu címre!

Jó mazsolázást kívánok!                                             Vitéz Veronika, rovatgazda
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Forrás: 9. 
http://techline.hu/tudastar/20110217_facebook_profil.a
spx   ---techline.hu
Dátum: 2011. 02. 18.

6. Összekapcsolták az MSN-t és a Facebookot Forrás: 
Külföldön már eddig is volt, Magyarországon csak http://www.technet.hu/hir/20110216/a_vilagon_minde

n_masodik_gep_fertozott/   ---www.technet.humost tették elérhetővé, hogy a Windows Live 
Dátum: 2011. 02. 16.Messengert használók beszélgethessenek a 

Facebook-ismerőseikkel is.
Forrás: 10. 
http://www.kreativ.hu/cikk/osszekapcsoltak_az_msn_t_

es_a_facebookot

 ---www.kreativ.hu
Dátum: 2011. 02. 04. 

Forrás: 7. Új szolgáltatás a Google-től
http://www.technet.hu/hir/20110203/mar_a_repulon_s

A digitális újság- és magazintartalmak értékesítését 
em_maradhat_facebook_nelkul/   --- www.technet.hu

könnyítő szolgáltatást vezet be a Google. A One Dátum: 2011. 02. 03.
Pass áráról egyelőre nincs információ.
Forrás: 

11. 
http://www.kreativ.hu/cikk/uj_szolgaltatas_a_google_tol  
---www.kreativ.hu
Dátum: 2011. 02. 17.

8. A kiadók még nem, a szerzők már 
Forrás: látnak fantáziát az e-könyvekben
http://www.technet.hu/hir/20110218/a_nok_jelszavait_Anyagi, világnézeti okai is vannak annak, hogy lassan 
konnyebb_feltorni/ ---www.technet.huterjednek el Magyarországon az elektronikus 
Dátum: 2011. 02. 18.könyvek – derül ki az sg.hu beszámolójából. A 

magyar társadalom olvasási szokásairól, az e-könyvek 
12. elterjedésének hazai lehetőségeiről könyvtárosok, 

kiadói szakemberek és társadalomkutatók 
beszélgettek.
Forrás: 
http://www.mmonline.hu/cikk/a_kiadok_meg_nem_a_s
zerzok  ---www.mmonline.hu
Dátum: 2011. 02. 10.

Minden második gép fertőzött

A Panda Security egész világra kiterjedő januári 
felmérése alapján a vizsgált számítógépek fele 
fertőzött volt - többnyire trójai programokkal. 
Magyarország viszonylag jó helyezést ért el.

Már a repülőn sem maradhat Facebook 
nélkül!

Eleddig sajnos nélkülözni kellett a Facebook fiókunk 
egyengetését a hosszas repülőutak alatt – avagy a 
másik oldalról megfogalmazva: nyugtunk volt tőle. 
Mindez azonban változik.

Magyar jelszavak: veszélyesen egyszerűek

Az internetező nők közel egyharmada egy egyszerű 
szót vagy számsort használ levelezésének védelmére. 
A férfiak 4%-a viszont a jelszavát sem tudja, mert azt 
a számítógépe memóriájára bízta.

Egyetlen jelszó is elég a biztonságos 
netezéshez

Február nyolcadikán tartják az Európai Unióban a 
Biztonságos Internet Napját. Ennek kapcsán 
utánajártunk, mit tehetünk azért, hogy böngészésünk 
ne nyitott könyv legyen az utánunk leskelődőknek. 
Biztonságosabb csevegés, titkosított keresés és 
elrejtett ismerősök.

IT mazsolák
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Forrás: meg a mindennapi használatot
http://index.hu/tech/2011/02/08/gyakorlati_tanac Forrás: http://www.origo.hu/techbazis/20110207-amit-

erdemes-a-google-chromeban-kiprobalni.html   sok_biztonsagos_internetezeshez/
Dátum: 2011. 02. 08.Dátum: 2011. 02. 08.

17.  A festmények Street View-ját készítette el a 
13. Office Web Apps: magyarul is használható Google
az ingyenes szolgáltatás Street View-szerűen járhatunk körbe a világ tizenhét 
Február elejétől már Magyarországon is elérhető az jelentős múzeumában a Google legújabb 
Office Web Apps webes irodai szoftverszolgáltatás, kezdeményezésének eredményeképpen. A Google 
amely segítségével a böngészőből hozhatunk létre, Art Project  oldalán nem csak az egyes 
szerkeszthetünk és oszthatunk meg különböző intézményekben lehet szétnézni, a kiállított 
dokumentumokat. festményekbe bele is nagyíthatunk, sőt saját 

gyűjteményt is készíthetünk a műkincsekből.Forrás: http://www.bitport.hu/kkv/office-web-
apps-magyar-verzio-ingyen  --- www.bitport.hu Forrás: 

http://www.origo.hu/techbazis/internet/20110201-Dátum: 2011. 02. 03.
a-festmenyek-street-viewjat-keszitette-el-a-
google.html  ---www.origo.hu/techbazis

14. Ingyenes e-könyv honlapépítéshez
Dátum: 2011. 02. 01.

Microsoft WebMatrix - akár kezdők is létrehozhatják 
és megtervezhetik az elképzeléseiknek megfelelő 

18. honlapokat.
Forrás: 
http://terminal.hu/Hirek/Multimedia/Bejegyzes/64070
/Ingyenes-e-konyv-honlapepiteshez   ---terminal.hu

Dátum: 2011. 02. 06 http://vehir.hu/eloadasok_projektinformaciok/2011-02-
12/egyedulallo_nyomtatot_fejlesztettek.html  ---vehir.hu

15. Pofozzuk ki a Windows 7-et - tippek A-tól Z-ig 2011. 02. 12.
Összegyűjtöttük az operációs rendszerrel kapcsolatos 
összes tippet és trükköt, amelyekkel ráncba És végül egy kis környezetvédelem…
szedhetjük a Windows 7-et.
Forrás: http://nonstopuzlet.hu/pofozzuk-ki-a-windows- 19.  A Fujitsu bemutatja a világ első biológiailag 
7-et-20110207.html ----nonstopuzlet.hu lebomló számítógépes egerét
Dátum: 2011. 02. 07. Az ECO billentyűzet sikerére építő, új egér 

bebizonyítja, hogy a jó minőségű perifériák 
16. Amit érdemes a Google Chrome-ban készítéséhez nem kell műanyag. 
kipróbálni Forrás: http://www.laptopkalauz.hu/?nid=830   ---
A Google Chrome 3D-s grafikus képességekkel és www.laptopkalauz.hu
gyorsabb webkeresővel gazdagodott a legújabb Dátum: 2011. 02. 07.
kiadásban. Emellett számos apró trükkje könnyíti 

   

Egyedülálló nyomtatót fejlesztettek
Világújdonság a Pannon Egyetem Műszaki 
Informatikai Karának fejlesztésében: a világon 
egyedülálló nyomtatót hoztak forgalomba.
Forrás: 

Dátum: 

IT mazsolák
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- válogatás -
Hírünk az országban

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu

ESZTERGOM 6. LEJÁRATJÁK Esztergomot? = Magyar 
1. CSÓKÁS Adrienn: Minden lakóra Nemzet, febr. 12. 2. l.
hatszázezer forint adósság jut. Csődbe került - Esztergom, a helyi Fidesz a polgármester, 
Esztergom. Ill. = Magyar Hírlap, febr. 2. 2. l. Tétényi Éva lejárató hadjáratáról beszél, az 
- Esztergom, január végére az önkormányzat önkormányzatnál talált dokumentumok 
működési lehetőségeinek végső határára ért, kapcsán.
jelentette ki Tétényi Éva polgármester.

7. HAZUGSÁGÁRADAT. Esztergomi 
2. MŰKÖDÉSKÉPTELEN Esztergom? = feketelista = Magyar Hírlap, febr. 12. 2. l.
Magyar Nemzet, febr. 2. 2. l. - A Fidesz esztergomi szervezete szerint 
- Eladósodás, működésképtelenné váló Tétényi Éva polgármester a bemutatott 
intézmények. feketelistával tovább folytatja az előző 

városvezetés lejáratását. Szerintük a listát 
3. LENGYEL Tibor: Súlyos Meggyes-örökség. bárki, bármikor készíthette.
A független polgármester az ÁSZ-vizsgálat 
alapján több büntetőfeljelentést ígért = 8. A SUZUKI kiegyensúlyoz = Napi 
Népszava, febr. 2. 3. l. Gazdaság, febr. 17. 5. l.
- Önkormányzat, csődközeli helyzet, hűtlen - Magyar Suzuki Zrt., igyekeznek figyelembe 
kezelés-gyanú. venni az OÉT-ajánlást.

4. LENGYEL Tibor: Tétényi Éva: Esztergom 9. LENGYEL Tibor: Mégis kiadja az ÁSZ az 
érdeke az új választás = Népszava, febr. 5. esztergomi jelentést = Népszava, febr. 22. 1., 
12. l. 3. l.
- Tétényi Éva polgármester, időközi választás - Nyilvánosságra kerül az esztergomi 
kezdeményezése, város önkormányzat előző, fideszes vezetése 
működésképtelensége, Meggyes Tamás. időszakának gazdálkodását érintő ÁSZ 

jelentés.
5. HAJBA Ferenc: Feketelistát találtak 
Esztergomban = Népszabadság, febr. 11. 5. l. 10. ÁSZ: Törvénysértés Esztergomban. A 
- Önkormányzat, Tétényi Éva polgármester, kötvénykibocsátást és a belső ellenőrzés 
Németh József egykori alpolgármester, hiányát is feltárta a számvevőszék. Ill. = 
Steindl Balázs FIDESZ frakcióvezető, Magyar Nemzet, febr. 23. 2. l.
Meggyes Tamás. - Törvénysértéseket és a belső ellenőrzés 

hiányát tárta fel az ÁSZ vizsgálat.
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11. A SZÁMVEVŐK szerint Meggyesék Londonban. A Nokia Magyarország 
törvényt sértettek. ÁSZ-vizsgálat kommunikációs vezetőjének és Molnár 
Esztergomban = Magyar Hírlap, febr. 23. 2. l. Attilának, Komárom polgármesterének nincs 
- Folyamatos törvénysértéseket tártak fel az tudomása arról, hogy mennyiben érinti majd a 
ÁSZ-jelentések. cég komáromi telephelyét.

12. SZŰCS Gábor: Vak Bottyán mindent lát = 17. A KOMÁROMI Nokia-gyárban nem lesz 
Szabad Föld, febr. 23. 11. l. létszámleépítés = Népszabadság, febr. 14. l.
- Tétényi Éva polgármester az esztergomi - Nokia Magyarország Kft., Simai Anna 
"hatalmi" helyzetről. kommunikációs vezető, gyártási stratégia.

13. HAJBA Ferenc: Még az újszülöttek pénzét LÁBATLAN
is fedezetnek ajánlottak fel. Nyilvánosságra 
hozták az Állami Számvevő-szék jelentését 18. EGYRE kevesebbet kérnek a Piszkei 
Esztergom gazdálkodásáról = Népszabadság, Papírért. = Napi Gazdaság, febr. 10. 8. l.
febr. 23. l. 4. - Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zrt. 
- Esztergom, önkormányzat, Tétényi Éva hetedik alkalommal írt ki pályázatot a Piszkei 
polgármester, Meggyes Tamás képviselő, Papír Zrt. vagyonának értékesítésére, összes 
költségvetési hiány. irányár nettó 1,7 milliárd forint. A pályázatokat 

február 21-ig lehet benyújtani.
14. ÁSZ: törvénysértő Esztergom = Heti 
Világgazdaság, febr. 26. 13. l. OROSZLÁNY
- Esztergom teljes adóssága több mint 20 
milliárd forint. 19. DÉKÁNY Lóránt: Négy évet kapott az 

erőmű. Még két esztendeig működhet a 
15. KÓRHÁZÁTADÁSOK: a főváros lehet az márkushegyi szénbánya, megszületett a 
iránymutató. Budapesten a sokszínű tulajdoni csődegyezség. Ill. = Magyar Nemzet, febr. 1. 
háttér akadályozza az ellátás ésszerűsítését. 13. l.
Óvatosak a vidéki önkormányzatok. Ill. = - Vértesi Erőmű Zrt. további működésének 
Magyar Nemzet, febr. 28. 5. l. feltétele visszafogott termelés és 200 fő 
- Kórházak állami kézbe adása, elbocsátása.
Esztergomban az önkormányzat a pénzügyi 
nehézségek ellenére is tovább működtetné a 20. HORVÁTH Ildikó: Munkához láttak a 
kórházat. biztosítók: Lecsendesült a pánik, senkit se 

kellett kiköltöztetni a földrengés után: Több 
KOMÁROM tízmillió forintos az épületkár. Ill. = Népszava, 

febr. 1. 11. l.
16. KIS: Jelentős méretű elbocsátás lesz a - Földrengés, kártérítés.
Nokiánál = Magyar Hírlap, febr. 12. 11. l.
- Jelentős létszámcsökkentést jelentett be a 21. MARNITZ István: Megmenekült a Vértesi 
Nokia Corporation új vezérigazgatója Erőmű és ezer munkahely = Népszabadság, 

Hírünk az országban
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febr. 1. 10. l. egy kis finomsággal - akkor még nem is 
- Vértesi Erőmű, csődegyezség, a szénbánya sejtettük, hogy ez lesz az életünk” = Magyar 
2012-ig, az erőmű 2014-ig működhet Hírlap, febr. 15. 11. l.
támogatások nélkül. - Két tatai vegyészmérnök három évvel 

ezelőtt indította az ország egyik 
22. SZALONTAY Mihály: Sikerrel zárult a legdinamikusabban terjeszkedő kézműves 
vértesi csődegyezség. A hitelezők többsége csokoládéműhelyét, a tatai Öreg-tó mellett 
elfogadta az erőmű ajánlatát = Magyar Hírlap, idén nyitották meg önálló márkaboltjukat. 
febr. 1. 9. l. Magyar Ízek Kézműves vására.
- A hitelezők többsége 2011. 01. 31-én TATABÁNYA ld. 26.
elfogadta a Vértesi Erőmű csődegyezségi 
ajánlatát, így a cégnek lehetősége nyílt a 28. ÉLETRAJZI film készült Grosics Gyuláról. 
túlélésre. Ill. = Népszava, febr. 1. 15. l.

- Keresztlécen c. film elkészült, Grosics Gyula 
23. RÁSZÁMOLTAK, de talpon maradt a a TBSC volt kapusa 85 éves.
Vértesi Erőmű. Ill. = Népszava, febr. 1. 5. l.
- Csődegyezség született a Vértesi Erőmű Zrt. 29. VAJNA Erzsébet: Nemzetközi 
és hitelezői között. bankárdiplomát kínál a tatabányai MÜTF = 

Napi Gazdaság, febr. 4-5. 7. l.
24. FÉLMILLIÁRD forintnyi földrengéskár = - A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 
Magyar Hírlap, febr. 2. 14. l. szerződést kötött a cseh BICB, Banking 
- Oroszlány, Vértessomló, lezárta a Institute College of Banking bankárképző 
földrengéssel kapcsolatos tevékenységét a főiskolával, a képzés ősztől a tatabányai 
helyi védelmi bizottság, 220 káresetet főiskola budapesti tagozatán folyik majd.
jegyzőkönyveztek Oroszlányban, 107 
épületben keletkezett kár Vértessomlón. 30. VAJNA Erzsébet: Új kivitelezője van a 

Vértes Agóra projektnek = Napi Gazdaság, 
25. TOVÁBB működhet a Vért. = Figyelő, 5. febr. 10. 8. l.
sz. 8. l. - Új nyertest hirdetett ki a tatabányai 
- Vértesi Erőmű Zrt., a bánya 2012 végéig, az önkormányzat a Vértes Agóra elnevezésű 
erőmű 2014-ig üzemel. projekt megvalósítására kiírt közbeszerzési 

eljáráson. A Turul Konzorcium 1,264 milliárd 
26. FÖLDRENGÉS a Dunántúlon. Ill.= Heti forintért vállalta a kivitelezést.
Világgazdaság, febr. 5. 13. l.
- Oroszlány, Tatabánya, fölrengés, 31. KÖZMUNKAPROGRAMJÁT bővíti a 
kárbejelentés. Vértesi Erdő Zrt. = Napi Gazdaság, febr. 14. 

4. l.
TATA - Vértesi Erdő Zrt., az eddigi 60-70 

közmunkás helyett, négy-ötszörösére tervezik 
27. ŐRY Mariann: Vegyészmérnökökből lettek a közmunkások alkalmazását a cégnél.
bio-cukrászok. „Meg akartuk lepni magunkat 

Hírünk az országban
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32. B. P.: Be kell mutatni a szerződéseket = 
Magyar Nemzet, febr. 23. 11. l.
- A Tatabányai Városi Bíróság kötelezte a 
Vértesi Erőmű Zrt.-t, hogy a Kapolyi László 
cégével kötött szerződéseket 15 napon belül 
nyilvánossá tegye.

33. CSÚCSRA jár az Asahi Tatabányai 
Autóüveggyára = Napi Gazdaság, febr. 23. 3. 
l.
- 2010-ben 10 millió darab autóüveget gyártott 
a vállalat, 20%-al többet, mint 2009-ben.

34. DOBSZAY János, Kelemen Zoltán: 
Bencsik János energetikai államtitkár. Ill. = 
Heti Világgazdaság, febr. 26. 82. l.
- Beszélgetés Bencsik Jánossal, Tatabánya 
volt polgármesterével.

VÉRTESSOMLÓ ld. 24.

Hírünk az országban
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PRESSDOK a József  Attila Megyei Könyvtárban Nyilvános Könyvtárak Jegyzéke

Az Országgyűlési Könyvtár PRESSDOK (hazai A Könyvtári Intézet honlapján, a következő címen 
sajtófigyelés adatbázisa) elérhető könyvtárunkból a tölthető le a Nyilvános Könyvtárak Jegyzéke:
http://katalogus.ogyk.hu/ linken az online http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.177
előfizetőknek részben.
Az adatbázis fizetős, az csak a könyvtárban működik az 
IP címünk alapján.

Könyvtárostanárok figyelmébe

A KTE tavaszi szakmai napja 2011. március 9-én lesz 
az OPKM dísztermében.
A téma: eTwinnig az iskolai könyvtáron keresztül, a 
KTE éves közgyűlése és részleges tisztségmegújítása!
Részletes program, információk, jelentkezés: 
http://www.ktep.hu/TSZN2011

Tavaszi könyvfesztivál 

A Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál ez év tavaszán, 
2011. április 14-től 17-ig 
immár 18. alkalommal kerül 
megrendezésre.
Idén is a Millenáris lesz a 
Könyvfesztivál helyszíne, 
amelyen – a három és fél nap 
alatt – több mint 250 szakmai 
é s  k ö z ö n s é g p r o g r a m ,  

valamint sok tízezer – többnyire kedvezményes áron – 
megvásárolható kötet várja a látogatókat.

Dunaalmás

Február 10-től Mag Anita tanárnő vezeti a 
Csokonai Művelődési Ház könyvtárát.

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu

zalaghírek
HÍREKHÍREK

HÍREKHÍREK

HÍREK

Személyi hírek
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Fülöp Ágnes, a Könyvtári Levelező/lap főszerkesztője, a Központi Statisztikai Hivatal 

Könyvtárának munkatársa kéri a könyvtárosok figyelmét:

Kedves Kollégák!

A könyvtárosok több ízben hangoztatták, és újra meg újra megerősítik, hogy a szakmának 

szüksége van a Könyvtári Levelező/lapra. A könyvtárak sanyarú anyagi helyzete miatt 

mégis évről évre fogyatkoznak az előfizetőink.

Angyal Kati most összesíti a lap előfizetésére beérkezett legfrissebb adatokat, és úgy

látszik, ismét sok előfizetőt veszítünk.

Természetesen tisztában vagyok vele, hogy milyen helyzetben van rengeteg könyvtár, és 

nem is csak a legkisebbek, tudok a 0 forintos "gyarapítási keretekről" is, mégis azt kérem, 

nézzetek körül a megyétekben, főként az ellátórendszerek, a különféle társulások táján, 

nem lehetne-e további előfizetőket toborozni.

Előfizetők nélkül a lap meghal, képtelenség fenntartani, és értelme sem lenne.

Előre is köszönök minden erőfeszítést, és remélem, lesz eredménye. Ha csak megyénként 

négyet-ötöt lehetne még találni, az is nagyon sokat jelentene.

Köszönöm még egyszer: Ágnes

KEMLIB a TékaTéma online utóda
Felelős szerkesztő Feketsné Kisvarga Anita

Rovatvezetők: Erősné Suller Ildikó, dr. Horváth Géza, Kissné Anda Klára, Sutáné Csulik Andrea, Vitéz Veronika
Design, műszaki szerkesztés: Világi Orsolya, Török Csaba

Kiadja a József Attila Megyei Könyvtár, 
Tatabánya, Fő tér 2.

Felelős kiadó dr. Voit Pál igazgató
ISSN 2062-5782

Világi Orsolya, 

HTTP://KEMLIB.JAMK.HU
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