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Új, korszerű gépkocsi a megyei 
ellátásban 

Dr. Voit Pál 

A Megyei Könyvtár a küldetésnyilatkozatában 
foglalt környezettudatos gondolkodást minden 
beszerzésénél szem előtt tartja. Állami 
finanszírozásból, a kistelepülési ellátás céljára 
szeptemberben vásárolt Volkswagen T5 
BlueMotion kishaszon-gépjármű különösen 
alacsony fogyasztású, így a lehető legkevésbé 
terheli környezetünket. 

 

Voit Pál igazgató az új járművel. 

 

A KSZR csoport szállításra készül. Fotók: Török Csaba 

Az üzemanyag fogyasztás csökkentését több 
speciálisan beépített komponens szolgálja. 
Közéjük tartozik többek között a start-stop 
rendszer a fékenergia-visszanyerő funkcióval, a 
sebességszabályozó, az optimalizált gördülési 

ellenállású gumiabroncsok, valamint az 
aerodinamikai megoldások. A kedvező CO² 
kibocsátás mellett a TDI-motor megfelel akár az 
Euro-5 károsanyag-kibocsátási normának is. 

 

A József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár az AGORA első kulturális 
piacán 

Feketsné Kisvarga Anita 

Az idén 66 éves Bányász Táncegyüttes 
fergeteges műsora nyitotta meg Tatabányán az 
első Kulturális Piac és Módszertani Roadshowt-t 
2014. szeptember 20-án A Vértes Agorájában, 
melyen a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár is képviseltette magát. 

 

A közel 70 kiállítót: művészeti együtteseket, 
kulturális intézményeket, önképző köröket, 
klubokat és az érdeklődő közönséget elsőként 
Bereznai Csaba alpolgármester köszöntötte. 
Kiemelte, hogy a „vásárcsarnokká” alakult 
AGORÁ-ban ez alkalommal olyan árucikkeket 
lehet csereberélni, melyek sokkal tartósabb 



hatást érhetnek el a „vásárlók” életében, 
gondolkodásában, mint egy élelmiszer, vagy 
ruhadarab. A kultúra gondolatokat ébreszt, 
közösséget formál, élményt nyújt. Kiemelten 
köszöntötte hát a kultúra kínálóit és fogyasztóit 
ezen az egyedülálló rendezvényen. 

Sámuel Botond, az AGORA Nonprofit Kft. 
ügyvezetője is üdvözölte mindazokat, akik 
Salamon Hugó ötletén felbuzdulva csatlakoztak 
a kezdeményezéshez, és részvételükkel 
színesítették a kulturális piacot, mely a kiállítók 
bemutatkozása mellett lehetőséget biztosít a 
kultúraközvetítő intézmények és egyesületek, 
művészeti csoportok és klubok találkozására, 
ismerkedésére, együttműködésük kiépítésére. 

Dombi Ildikó, a társszervező Nemzeti 
Művelődési Intézet Szakmai Módszertani 
Főosztályának vezetője, mint piacra 
rendszeresen járó háziasszony szólt az 
egybegyűltekhez. Elmondása szerint örömmel 
tette képzeletbeli kosarába a kultúra gyümölcseit, 
melyeket itt gyűjtött össze, e kulturális piacon. 

A nap során egymást érték a bemutatkozások. 
Néptáncosok, az akrobatikus rock and roll 
képviselői, mazsorettek, a Jászai Mari Színház és 
Népház Padlás című előadásának művészei 
várták produkcióikkal a piac „vásárlóit”. 
Mindeközben a kisebb művelődési házak, civil 
szervezetek bemutatkozására is lehetőség nyílt a 
Komárom-Esztergom Megyei Módszertani 
Roadshow keretében. 

A József Attila Megyei Könyvtár beiratkozási 
akcióval és az E-Magyarország Pont tanácsadó 
szolgálatával várta leendő és régi olvasóit, 
látogatóit. A könyvtár standján 
szóróanyagainkból kaphattak tájékoztatást a 
látogatók a könyvtárban zajló programokról. A 
háttérben futó prezentáción a könyvtár 
szolgáltatásait és rendezvényeit ismerhették meg 
az érdeklődők. Jól vizsgázott a vadonatúj roll-up 
is. Helyet biztosított plakátjainknak, és messziről 
felhívta a figyelmet a könyvtárra. E-tanácsadóink 
tevékenységéről a Kitekintő című rovatunkban 
részletesen is olvashatnak.  

Ifj. Gyüszi László, a könyvtár igazgatóhelyettese 
a helyszínen adott villáminterjúban nyilatkozott 
a könyvtár programjairól és szolgáltatásairól. A 
nap folyamán számos érdeklődő kapott 
információkat könyvtárunkról. Reméljük, velük 
ismét találkozhatunk rendezvényeinken és 
olvasóink soraiban. 

 

A JAMK standja várja a látogatókat 

 

 

Beiratkozás 50 %-os kedvezménnyel az eseményen 

 

 

 

Fotók: Csejtei Zsolt és Szilassi Andrea  



Olvasóklub nyári 
olvasmányélményekkel 

Nagy Edit 

A februárban megalakult olvasóklubunk, az 
„Olvasólámpa” tagjai szeptember 8-án ismét 
találkoztak. Bár a nyári szünet utáni első 
összejövetelünkön még sokan hiányoztak, lassan 
láthatóvá vált, hogy kik számítanak 
törzsközönségnek. 

Nagyné Hegedűs Szandra, a klub ötletgazdája 
üdvözölte a tagokat, majd elkezdődött a 
felmerült kérdések, igények egyeztetése. Ezek 
közül az egyik ilyen a klubfoglalkozások 
időtartamának esetleges növelése volt. Sajnos 
hamar kiderült, hogy annak ellenére, hogy a 
tagok túlnyomó többsége nyugdíjas, nem 
célszerű a kezdést 17 óránál korábbi időpontra 
tenni, mert ezzel eleve kizárnánk az aktív 
dolgozókat. Így abban maradtunk, hogy 
találkozóinkat továbbra is 17 órától 18.30-ig 
fogjuk tartani. 

A másik kérdés az volt, hívjunk-e a 
foglalkozásainkra vendéget, illetve, ha igen, 
milyen gyakorisággal? A csoport tagjai szinte 
egyhangúan kérték, hogy az olvasóklub 
maradjon az, aminek indult: családias hangulatú, 
beszélgetős könyvajánló klub. Épp ezért, a 
betervezett évi 10 foglalkozásból kb. 7-8 
alkalommal a tagok saját olvasmányélményeiket 
ajánlják majd egymásnak, és mindössze 2-szer, 
3-szor hívunk majd valamilyen külső vendéget. 
 
Azt is megbeszéltük, hogy ennyi beszélgetés 
után ismerősek ugyan a nevek és az arcok, de 
ezek összekapcsolása még szinte mindenkinek 
problémát okoz. Ennek megoldására névtáblákat 
készítettünk, amelyek segítették a nevek 
rögzülését. Ezután elkezdődtek az 
olvasmányajánlók. 

Szinte mindenki mesélt nyári olvasmányairól. 
Rövid ismertetőket hallhattunk a következő 
könyvekről: John Jakes: A Kent család története, 

Nemes János: A fanyűvő unokája, Suzanne 

Collins: Az éhezők viadala, Kurt Tepperwein: 

Kapcsolataink, de szó esett néhány szerző, mint 
pl. Elizabeth Adler, Paulo Coelho, Jodi Picoult, 

Spiró György, Márai Sándor és Frei Tamás 
műveiről is. Hamar elrepült a másfél óra és ismét 
gazdagabbak lettünk néhány jó könyv ötletével. 
Októberben a romantikus regények birodalmába 
utazunk. 

 

Fotó: Csejtei Zsolt 

Szeptemberi kiállításaink:  
Fotók és akvarellek 

Nagy Edit 

Ebben a hónapban Balogh Márk, a Bárdos 
László Gimnázium 14 éves tanulójának fotóiból 
rendeztünk kiállítást a Fő téri Könyv-Kép-Tár 
Galériában. Márk másfél éve foglalkozik 
fotózással. Témái eleinte nagyrészt a régi, 
elhagyott épületek voltak, később ez a kör a 
növények, emberek, járművek megörökítésével 
bővült. Indult a Tatabánya Pont „Magyarország 
Kincsestára: Tatabánya” nevű fotópályázaton, 
azon belül is a „Tatabánya rejtett értékei” 
kategóriában, ahol korosztályában díjazott lett. 
Ezzel bekerült egy fotója a Magyarország 

Kincsestára: Tatabánya című kötetbe. 
Közlekedéshez, járművekhez kapcsolható fotóit 
szeptember 26-ig láthatják a könyvtárba 
látogatók. 

 



Népház Úti Fiókkönyvtárunkban szeptember 19-
én nyílt meg Engel Judit, az Országos 
Idegennyelvű Könyvtár könyvtárosának 
kiállítása. Kolléganőnk 18 db akvarelljét hozta el 
hozzánk. A megnyitón a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár igazgatója, Dr. Voit Pál 
üdvözölte a vendégeket, majd Nagy Edit, a 
JAMK szintén alkotó munkatársa idézte fel a 
kiállítás sorozat eredetét. A dolog apropóját az 
adta, hogy épp 5 éve került átadásra a felújítás 
után a Jászai Mari Színház, Népház épülete, 
amely helyet ad a jelenlegi fiókkönyvtárnak. Az 
akkori Városi Könyvtár központi könyvtára a 
helyiség nagy belmagasságát kihasználva kínált 
bemutatkozási lehetőséget a különböző 
képzőművészeti területen alkotóknak.  

 

Engel Judit és festményeinek rövid bemutatása 
után felolvasásra került az Országos 
Idegennyelvű Könyvtár megbízott 
főigazgatójának és Judit munkatársainak 
gratuláló, üdvözlő levele. A megnyitót az 
alkotóval folytatott beszélgetés, és családias 
állófogadás zárta. 

 

A képek október 6-ig láthatóak a könyvtár 
nyitvatartási idejében. 

NetNagyi Klub az utazás jegyében 

Szilassi Andrea 

Egy hetedik éve tartó klub életében nem könnyű 
mindig aktuális és újdonságot jelentő, 
ugyanakkor érdeklődésre számot tartó programot 
szervezni. Ezúttal azonban sikerült ötvözni az 
évszakra jellemző sajátosságokat a klub 
jellegével. Napirendre kerültek szép tájakat 
megjárt klubtagjaink úti beszámolói, illetve az 
ezekből készíthető látványos DVD-filmek 
technikai megoldásai.  

 

A rendezvényen bemutatott DVD-k egy előzetes 
együttműködés termékei voltak. Az előadók 
rendelkezésre bocsátották a képeiket, és 
felkészültek egy félórás élménybeszámolóra. 
Jómagam végeztem a technikai feladatokat. 
Először egy filmszerkesztő programmal 
kisfilmeket készítettem az egyes helyszíneken 
készített képekből. Autentikus aláfestő zenével 
és különféle effektusokkal egészítettem ki annak 
érdekében, hogy hangulatosabb és filmszerű 
legyen. A DVD-hez gyűjtöttem még néhány 
igazán jó, valóban videokamerával felvett filmet 
az adott helyszínekről egy videó megosztó 
csatornáról.  

Ezt követően az összegyűjtött anyagot Windows 
DVD-készítő szoftverrel lemezre írtam. E 
program alkalmazásával egyszerűen, 
automatizálva készíthető látványos DVD 
választható sablonok felhasználásával. Igazán 
mutatós, látványos lemezek készíthetők a 
segítségével! A szoftver készítői gondoltak a 
különböző korú és ízlésű felhasználókra: stílus, 
dizájn és technikai megoldások tekintetében 
sokféle sablon választható. A szoftver könnyű 
kezelhetősége mellett előny még, hogy magyar 
nyelvű és illusztrált, közérthető használati 
utasítása van. Egyetlen hátránya, hogy 



alkalmazásával nem tudunk összefüggő 
szövegeket, útinaplókat, grafikai elemeket adni a 
lemezhez. Utóbbihoz egy komolyabb szoftverre, 
egy honlapszerkesztőre van szükség. 

 

Tománné Vass Julianna.  

Fotó: Szilassi Andrea 

Tománné Vass Juliannától norvégiai úti 
beszámolót hallhattunk és láthattunk. Több éve 
már, hogy egy nyaralás alkalmával 
megismerkedett egy Norvégiában élő magyar 
származású hölggyel. A létrejött barátság 
eredményeképpen minden évben ellátogat a szép 
skandináv országba. A norvég főváros, Oslo 
mellett bemutatta a fjordokat, Dramment, Geilo-t 
és Sandefjordot. Megjegyezte azt is, hogy Oslo-
ban rendkívül sok szobor, köztéri alkotás látható 
városszerte.  Láthattuk még a lemezről a sarki 
fényeket és Lofotent, valamint egy skandináv 
hajóutazás pillanatait. Mindig nagy élményt 
jelent Juliannának a Norvégiában eltöltött idő. 

 

Norvégiai táj.  

Fotó: Tománné Vass Julianna 

 

Barczai Tiborné.  

Fotó: Szilassi Andrea 

Őt Barczai Tiborné követte, aki egy európai 
kulturális körutazás felejthetetlen emlékeiből 
idézett fel néhányat. A bajor kastélyokat, 
Münchent, Innsbruckot, Alpbachhot, 
Kehlsteinhaust, Schloss-Tratzberget, valamint az 
olaszországi Brixent választotta bemutatni a 
DVD-ről. Nagy csodálattal beszélt a bajor 
kastélyokról, különösen a Neuschwansteini 
különlegességeiről.  

Erzsébet a hegyek nagy szerelmese, ezért 
számára az úti célt sosem a tengerpart jelentette, 
hanem mindig valamilyen hegyvonulat. 
Szerencsére a kora nem akadályozza a 
hegymászásban sem őt, sem a férjét. A 
természeti tájakról megjegyezte, hogy a képek 
legtöbbször nem adják vissza a táj 
gyönyörűségét, a hely sajátos atmoszférát. Álljon 
itt egy remek ellenpélda erre a kijelentésre: 

 

Látkép a bajorországi Sasfészekből, Kehlsteinhausban.  

Fotó: Barczai Tiborné 



 

 

 

 

Szünet után Kovács Judit következett. Fokvárosi 
és egyéb dél-afrikai kirándulások emlékeit hozta 
magával lemezen, amelyet unokaöccse, Török 

László fotózott és szerkesztett Macintosh 
számítógépének egyik szoftverjével.  

Ez a DVD Judit egyik kedvence a világban tett 
sok-sok kirándulás emlékei közül, amelyet az 
unokaöcs megörökített. Az egzotikus tájak 
mellett egy botanikus kert különleges 
növényzete, valamint Afrikában honos állatok is 
láthatók rajta. Még egy szafari pillanatai is 
nyomon követhetők a lemezen. 

Judit megosztott két szép történetet az 
elefántokról. Ez az állat nagyon is szociális faj. 
Egyedei csoportokba szerveződnek, és segítenek 
egymáson akkor is, ha a bajba került elefánt nem 
része a segítők családjának. Amikor egy öreg, 
beteg jószág a haldoklás küszöbére érkezik, 
olyankor az egész csoport elkíséri őt utolsó 
útjára az elefánttemetőnek választott helyre. A 
kimúlt állatot felszaggatott gyepdarabokkal, 
ágakkal betemetik - elrejtve az avatatlan szemek 
elől. Később visszamennek, előszedik elhunyt 
társuk csontjait, majd eltemetik.  

 

 

 

Kovács Judit.  

Fotó: Szilassi Andrea 

 

Török László egy békés gepárd társaságában 

Ezután került sor a különféle szoftverekkel 
készíthető DVD-k technikai megoldásainak 
bemutatására. Elsőként Csáki Istvántól láttunk 
néhány alternatív alkalmazást, amelyekkel 
szintén készíthetünk DVD-ket. Néhány korábbi 
munkájával illusztrálva bemutatta, hogy milyen 
lehetőségeket kínál a DVD Flick és a DVD Style 
ingyenes szoftver. Befejezésül megosztottam a 
norvég és bajor DVD-k készítésével kapcsolatos 
tudnivalókat, és betekintettünk a Windows 
DVD-készítő program alkalmazásának 
folyamatába.  

 

Csáki István.  

Fotó: Szilassi Andrea 
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Könyvtáravatás Dorogon 

Mucha Ildikó 

Bensőséges ünnepség keretében adták át 2014. 

szeptember 6-án Dorogon a felújított könyvtárat. 

A várva várt eseményen részt vett dr. Völner Pál 

országgyűlési képviselő, Popovics György a 

Megyei Közgyűlés elnöke, a város képviselő 

testülete, a felújított könyvtár névadójának, 

Gáthy Zoltánnak családja, a német testvérváros, 

Wendlingen am Neckar polgármestere és 

nagyszámú olvasóközönség. 

Mintegy 250 millió forintból megszépült a 

belvárosban található egykori bányakaszinó. A 

Narthex Kft. tervező csapatának és vezetőjének, 

Nagy Henriette okleveles építészmérnöknek 

köszönhetően az egy év alatt újjáépült 

létesítmény nem csak küllemében újult meg, 

hanem energia hatékonnyá és teljesen 

akadálymentessé vált. A beruházás 

eredményeként tágas belső terek, és a korszerű 

könyvtári elvárásokat maximálisan kiszolgáló 

eszközök fogadják az ide látogatókat. Az 

intézmény bővült még egy 44 négyzetméteres 

tömörraktárral, amely évekre megoldja a 

raktározási gondokat. A felújított könyvtárban 

funkcióbővítésre is sor került. Az emeleten 

kapott helyet a Helytörténeti Múzeum, amely 

később kezdi meg munkáját. Ide települt az 

újonnan létrehozott Városmarketing Iroda is. 

A dorogi Bányász Zenekar műsora után dr. 

Tittmann János polgármester beszédében 

ismertette a felújítás körülményeit, majd 

emléklapokat adományozott az építőknek, a 

kivitelezőknek és a könyvtár vezetőjének.  

 

Dr. Tittmann János polgármester 

 

A megnyitón testvérvárosunk polgármesterének 

jóvoltából két kötettel bővült a helyismereti 

állományunk. Polgármester úr Wendlingen am 

Neckar történetét bemutató köteteket 

adományozott könyvtárunknak.  

 

Frank Ziegler átadja Wendlingen am Neckar ajándékát 



A megnyitó napja egy irodalmi eseménnyel 

zárult. Este a könyvtár emeletén színházi 

előadást tekinthettek meg a dorogiak. Fővárosi 

művészek nagy sikerrel mutatták be Herczeg 

Ferenc: Két ember a bányában c. színművét. 

A szalag átvágása után a közönség 

megtekinthette az épület helyiségeit. 

A megújult könyvtár egyben nevet változtatott: 

mostantól Arany János nevét elhagyva Gáthy 

Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti 

Múzeum lesz az intézmény új elnevezése.  

A névadó egy 1972-ben elhunyt aranyokleveles 

építészmérnök, aki Dorog arculatának 

kialakításában jelentős szerepet játszott. 

 A KDOP-3.1.1/B-12-2012.0001 pályázati 

kódszámú „Funkcióbővítő belváros rehabilitáció 

Dorogon – az Arany János Városi Könyvtár 

közösségi színtérré alakítása” című pályázat, 

amely az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 

hazai központi költségvetési támogatásával, 

valamint Dorog Város Önkormányzatának 

anyagi hozzájárulásával valósulhatott meg. 

 

 

Fotók: Csarnai Katinka Eszter. Montázs: Szilassi Andrea 
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Helytörténeti könyvbemutató 

Takács Tímea 

A Gárdonyi Géza Városi Könyvtár kiadásában 

Oroszlány története az 1990-es évektől 

napjainkig címmel új helytörténeti kiadvány 

bemutatójára és átadására került sor. A nagy 

érdeklődéssel várt ismertetőre stílszerűen a 

Rákóczi Szövetség által szervezett helytörténeti 

vetélkedőn került sor. 

 

 

A bemutatón a bizottság elnöke, Papp Péter 

alpolgármester köszönetét fejezte ki a 

szerkesztőknek az igényes kiadványért. A kötetet 

szerkesztette Járfás Mihály, Bodnár Béla, Nagy 

Csaba és Takács Tímea. A könyvben szereplő 

képek Makovi Péter munkái. A könyv létrejöttét 

a 60 éves évfordulóra létrejött emlékbizottság 

egyhangúan támogatta. 

 

Fotók: Nagy Csaba 

 

A bibliotéka igazgatója prezentáció segítségével 

áttekintést adott a könyv megvalósulásának 

folyamatairól, és beszélt a kiadás céljáról. 1954. 

február 1-jei hatállyal Oroszlányt várossá 

nyilvánította az akkori Minisztertanács, így 

2014-ben ünnepli a város 60. évfordulóját. A 

település történetét már többen is feldolgozták az 

1990-es évekig. Ez a könyv a ’90-es évektől 

napjainkig próbálja nyomon követni a város 

fejlődését, a változásokat. A szép kivitelű 

kiadványban helyet kaptak a bánya, az ipar, a 

szolgáltatók, az egészségügy, az oktatás, a 

kultúra és a sport területét is feldolgozó leírások. 

Különösen esztétikus a városban található 

szobrok, képzőművészeti alkotások, 

emléktáblák, sgraffitók színes fotókkal történő 

bemutatása. Ezekről a könyvben részletes lista és 

ismertetés olvasható. 
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Öko-tábor Koppánymonostoron, 

2014 augusztusában  

Nász János 

A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi és 
Ismeretterjesztési Kollégiuma nyílt pályázati 
felhívása alapján került megrendezésre az 
„Ismeretbővítő Természetismereti Tábor, Öko-tábor 
általános iskolások részére, az iskolán kívüli 
ismeretszerzés bővítésére, könyvtári módszerek és 
eszközök segítésével”. Az Öko-tábort szociálisan 
hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekek 
bevonásával terveztük megvalósítani a Duna partján, 
Komáromban. 

Két tatabányai bázisiskolával történő 
együttműködési-szerződés alapján, összesen 13 
általános, felsős gyermek táboroztatását nyertük el, 
2014-ben az NKA jóvoltából. Ezek az Óvárosi 
Általános Iskola és a Kertvárosi Általános Iskola, 
Bolyai János Általános Iskolája. Olyan érdeklődő, a 
világra nyitott gyermekek közül válogattunk, akiknek 
családja nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudná 
egy nyári táborozás költségét biztosítani. Az ottani 
pedagógusok ajánlásával hívtuk meg a gyermekeket. 
Öko-táborunk egyébként szerves folytatása a 2013-
ban, Agostyán-Ágostonligetben megtartott 
táborunknak. Mindkettőről a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár Galériájában fényképalbumok is 
láthatók. Az alábbiakban közreadjuk a tábori 
programunkat és élménybeszámolónkat 

A tábor elnevezése: „Hej Dunáról fúj a szél…” 

Helyszíne: Komárom- Koppánymonostor, Fenyves 
Tábor 

Időpontja: 2014. augusztus 12-től (kedd) augusztus 
16-ig (szombat) 

A tábor célja: Környezettudatosságra nevelés az 
iskolán kívüli nevelés keretében, kapcsolódva az 
iskolákhoz valamint kulturális intézményekhez, így a 
könyvtárakhoz is. A fenntartható, természet közeli 
életmód átélése, az olvasás, a könyvtár népszerűsítése 
szakmai tábor keretén belül. 

Táborvezető: 

Nász János, a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár tájékoztató könyvtárosa, a könyvtár 
ökológiai részlegének felelőse, a pályázat készítője és 
pályázatért felelős munkatársa 

A szakmai programért felelős: 

Mikolasek Zsófia könyvtáros, a József Attila Megyei 
és Városi Könyvtár osztályvezetője 

Szervező és felügyelő:  

Vitéz Veronika a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár informatikus-könyvtárosa. 

Mivel könyvtárunk a küldetésnyilatkozatában kiemelt 
feladatként vállalta a környezeti nevelés könyvtári 
eszközökkel való segítését, a környezettudatosságról, 
fenntarthatóságról, környezetvédelemről, megújuló 
energiákról szóló dokumentumok, információk 
gyűjtését, rendszerezését és közreadását, valamint 
ismeretterjesztő előadások megtartását, így a 
táborunk tematikája is ezen alapult. 

Célunk olyan ökológiai szemléletmód kialakítása, 
amely megérezteti, megérteti a gyerekekkel, hogy a 
természetben mindenfajta élőlényre szükség van, 



nincs káros és hasznos. A tábor a környezeti nevelés 
eredményeit hasznosítva, élményszerű komplex 
tevékenységeken keresztül mutatja meg a természet 
harmóniáját. Mindezt sok-sok játékkal, kézműves 
foglalkozással, evezéssel, terepfutással, 
versenyekkel, kísérletezéssel, a természet kalandos 
felfedezésével teszi hozzáértő környezeti nevelők és 
szakemberek vezetésével. A foglalkozásokhoz, a 
kirándulások előkészítéséhez könyves felkészülést 

biztosítunk könyvtári szakember segítségével. 
Külön hangsúlyt fektetünk a személyes és 
közösségi kommunikációra, kifejezésmódokra, 
olvasás- és szövegértésre. E tábor egyik 
lényeges humán-ökológiai témaköre a „jó-
érzés” és „jó-léttel” kapcsolatos érzékenység 
felkeltése, amelyen az „Együttéléstan” alapszik. 
A táborozást követően összegző megbeszélést 
tartunk a könyvtárban.  

 

A táborlakók 

A tábor részletes programja 
 
1. nap: Hon-foglalás:  A Tűz Napja: Tűzre 
vigyázók 

Témája :  

A tábori program ismertetése, csoportalakítás, 
ismerkedés 

Az elektromosság, energiatakarékosság. A tűz 
átalakító és civilizációs szerepe az életünkben. 

Beszélgetés: Hogyan takarékoskodjunk az 
energiákkal? Ötletbörze: Le is rajzoljuk. 
(rajzverseny) 

Este: ismerkedési est, élménymegosztás, tábortűz, 
Villany-LEO 

2. nap: Víz-Napja: Tiszta vizet a pohárba 

Témája: 

Komárom a vizek városa. Előadás: A Duna szerepe 
hazánkban és Európában. Vizes/folyóparti 
foglalkozások. Halászok, hajókészítők, aranymosók, 
révészek. Evezés a part mentén, a folyópart 
megtisztítása. Vizi növények és vízben élő állatok. A 
bolygó és az emberiség vízalapú életmódjáról. A víz 
szerepe a civilizációk kialakulásában. 
Gyógyvizeinkről. 

A víz ereje: vízimalom készítés 

3. nap: Levegő Napja: Szelet vetünk, de derűt 
aratunk. 

Témája: 

A szélmalmok, szélkerekek. Miért van levegő, és mi 
a mozgásának lényege? Madarak, léghajó és Da 
Vinci. Papírsárkány-készítés. 

Este: elfújja a szél a dalunk. A dalról, az énekről, a 
beszédről, a levegőben terjedő hangról. 

4. nap: Föld Napja – Leföldeljük magunkat. 

Témája: 

Biológiai sokaság édenkertje a Föld. Beszélünk a 
geotermikus energiákról, a bolygónk gondolkodó, 
tápláló szerepéről. A bolygó természetes tektonikus 
mozgásáról. Előadás: A Naprendszer és a Föld. 

A ló és az ember. Lovas nemzet vagyunk. Lovaglás, 
a ló gondozásáról. 

Este: vetélkedő a Föld természeti kincseiről 

5. nap:  Növények, Állatok Napja: Fűben -fában 
van az orvosság. Hűséges társaink 

Témája: 

Előadás a gyógynövényekről. Gyógyteát iszunk 
magunk szedett növényekből.  Kézműves 
foglalkozás. Gyógynövényszövés: Növényekből 
díszeket, „ékszereket” készítünk. Fákat fogadunk 
örökbe. Beszélgetés: A másik Komáromról: 
képzeletbeli történelmi séta, Este: Drámajáték  



6. nap –  Az Ember és a Világ Napja: Világok 
Világa - Világlátásunk 

Témája: 

Minden mindennel összefügg. Azért vagyunk a 
világon, hogy otthon legyünk. Megosztjuk 
élményeinket, és amit kapunk visszük magunkkal és 
átadjuk másoknak. Mi vagyunk a világ, mi vagyunk a 
Föld gyermekei. 

Üzenet a palackban a többieknek. 

Előadás: Kultúrák, civilizáció, fejlődés. Városok és 
falvak. Élhető élettér. Minden ember, testvér. 
Tudjunk együtt élni. Történelem a folyóparton. A 
rómaiak, az Erődök városa.  

Tábori élményeink 
2014. augusztus 12. kedd - Első nap  

Reggeli találkozás, majd a regisztráció után, indulás 
együtt, csoportosan Komáromba vonattal. A 
komáromi vasútállomáson már vártak bennünket 
személyautóval, és a csomagjainkat elvitték a 
táborba, mi pedig megkezdtük azonnal az első tábori 
programunkat. Elindultunk a jó időben, közvetlenül 
végig a Duna mellett, gyalog a 8 kilométerre lévő 
táborhelyre. A séta közben meg-megállva 
beszélgettünk a folyóról, és a feltett kérdésekre 
kellett válaszolniuk a fiataloknak. Milyen érdekes az, 
hogy Európa második leghosszabb folyója itt 
hullámzik a lábunk mentén. Mintegy 400 km-en 
keresztül siet át hazánkban, és további 10 országon és 
4 fővároson halad keresztül útja során.  Mivel az első 
napunk a Víz témakörét érintette, így az érkezési 
túránk csaknem három órát vett igénybe. Nagyon 
elfáradtunk, de mégis kellemesen éreztük magunkat. 
Közben megfigyelhettük azt is, hogy az árterületen, 
és a partvidéken milyen az állat és növényvilág. 
Rengeteg ragadozó madár, vízi szárnyas, különböző 
békafajták kerültek látókörünkbe. Eső után voltunk, 
így a szúnyogok nem nagyon kíméltek bennünk, de 
meg kellett értenünk azt is, hogy a táplálékláncban 
hasznos szerepet játszanak, hiszen bőséges számban 
felkínálják magukat étekül más hasznos állatoknak. 

Az ebédet követő rövid pihenő után, bemutatkoztunk 
egymásnak, hogy név szerint is 
megismerkedhessünk, majd ismertetést hallgattunk 
meg a tábor programjáról, rendjéről. Majd 
beszélgettünk arról, hogy melyek azok a 
képességeink, amik ránk jellemzőek. Ki a sportot, 
míg mások sokfajta szabadidős tevékenységeket 

említették. Persze a számítógépes ismeretek és az 
internettel való kapcsolat verte a mezőnyt, de jó volt 
hallani, hogy többen is rendszeresen olvasnak, 
táncolnak, énekelek különböző kórusokban. A 
sportolók között voltak focisták, sőt amerikai focista, 
röplabdás és két, karatés is akadt. Ők a 
szabadidőnkben és a reggeli ébresztőt követő mozgás 
alatt bemutatót is tartottak az érdeklődőknek. 

Délután kézműves foglalkozáson karkötőket és 
nyakláncokat készíthettünk, gyöngyből és egyéb 
anyagokból, Mikolasek Zsófia és Vitéz Veronika 
irányításával és segítségével. Este a szelektív 
hulladékgyűjtés került szóba. Az esti tábortűznél, 
amit megosztó körnek neveztünk, mindenki 
elmondhatta azt, hogy otthonában és az iskolájában 
hogyan gyűjtik a hulladékot. Nász János 
kiselőadásában beszélt az emberiség által termelt 
hulladékkal kapcsolatos problémáról, és arról, hogy a 
hagyományőrző környezettudatos csoportok, törzsek 
hogyan védték és védik a természetet. Majd bevezető 
gondolatokat hallgathattunk meg a négyelemű 
világunkról, hiszen a tábor alapgondolata is erre 
irányul. 

Augusztus 13. szerda 

A reggelit követően az egyik csoport a Duna parton 
érdekes kavicsokat keresett Nász János 
kalauzolásával. Beszélgettünk a kavicsok, kövek és 
kvarckristályok (mivel a homok nagy része ebből 
van) szerepéről. Ezek a hordalékok a hegyekből, 
főleg az Alpokból érkeznek, a folyópart egyik részét 
építik, és segítik a folyót a sodrásában. Természetes 
építőanyagok, és ugyanakkor a kristályos mezők 
hatalmas energiatárolók. A számítógépek és a 
modern világ számára nélkülözhetetlenek a 
kristályok. Duna parti, de már nem nagyon végzett 
mesterség volt például az aranymosás, melyet éppen 
ezen a vidéken, évszázadokon keresztül végeztek.  

Kora délután beszélgettünk a négy elem 
sajátosságairól: A Víz megléte alapvető az élet 
fenntartásában, mivel a bolygó és a rajta élő minden 
életforma vízalapú. A Tűz átalakít, fűt, energiát ad és 
életerőt. A Szél lehetővé teszi a légáramlást, és 
élhető, elviselhető időjárási viszonyokat teremt, segíti 
a vízkörforgást, a tűz élesztését, valamint a föld 
megfelelő nedvességpótlását is, de ha kell 
kiszárítását. Majd megnéztük a Körforgás című 
videofilmet, amit a megyei könyvtárból hoztak a 
kollégák, direkt erre a megbeszélésre. Ez a szelektív 
hulladékgyűjtésről szól. Évente mintegy 50 kg 



hulladékot termelünk fejenként, beleértve a 
csecsemőket is. Hogyan segítsünk azon, hogy a 
Földünket ne lepje el teljesen a szemét? Szükséges 
ehhez a hulladék újrafeldolgozása, újrahasznosítása, 
és fontos tényező a minél kevesebb (vagy 
újrahasznosítható) csomagolóanyagot tartalmazó 
termék vásárlása. Így a délelőtt már megkezdett 
hulladék anyagokból készíthető tárgyak, 
műalkotások, játékok foglalkozásunk folytatódott 
Mikolasek Zsófia és Vitéz Veronika irányításával. Az 
alapanyagokat a tojástálcák, üres sörös és üdítős 
fémpalackok, konzervdobozok adták. Mellette 
könyves háttérrel is segítettünk: Kísérletezz 22 
természetes anyagokkal és Kísérletezz levegővel, 
színekkel, valamint a 100 tudományos kísérlet című 
könyvek. 

 

Kreatív ötletek megvalósítása újrahasznosított 

anyagokból 

Ebéd után elindultunk gyalogosan a Monostori 
Erődbe. A 7 km-es gyalogutat most a városrészen, 
üdülőövezeten belül tettük meg. Meg-megpihenve 
többször megbeszéltük azt, hogy az adott házak, 
házikók mennyire illenek bele a szép erdős, 
folyóparti környezetbe, valamint milyen természetes 
anyagokat használtak fel a megépítésüknél. A 
faanyag volt a meghatározó, valamint a folyóból 
kinyert kő és kavics.  

A Monostori Erőd megtekintése azt hiszem 
maradandó élmény lesz mindannyiunknak. Közel két 
órát tartott, míg egy szakavatott múzeumi vezetővel 
végigkövettük az erőd és a város történetét. Az erőd 
európai mértékkel is hatalmas, bár harci 
cselekményre nem, de katonai céllal használták és 
természetes anyagokat, folyó menti köveket, valamint 
rengeteg téglát használtak a felépítéséhez, amely egy 
hattagú erődrendszer része. 

 

A monostori erődben 

Késő délután személyiségfejlesztő játékon vehettünk 
részt Mikolasek Zsófia segítségével, és 
nyomozhattunk, habár itt sokszor nem is annyira a 
logikánkra volt szükség, hanem az együtt 
gondolkodásra, és az intuíciókra. 

Este ismét tábortüzet gyújtottunk, hiszen a megosztó 
körünket már mindannyian vártuk. A faanyagot 
együtt gyűjtöttük a tábor területéről. Szinte minden 
száraz faágat, tobozt összeszedtünk a további napokra 
is, és rengeteg hulladékpapírnak is volt így már 
hasznos szerepe. Kitakarítottuk a tábort és beszéltünk 
a helyes tűzgyújtásról. Beszélgettünk a kozmikus 
világképünkről és benne a csillagokról, üstökösökről, 
valamint az éppen a táborozás ideje alatt látható 
természeti csodáról, az évenkénti egyszeri 
szuperholdról (amikor az égitest földközelben van), 
továbbá a Perseus csillagképből érkező 
meteorzáporról, amelynek néhány fényes 
hullócsillagát észre is vehettük. 

Az est meglepetése a karaoke verseny volt. Két 
fiatalember érkezett Komáromból, akik számítógépes 
zenei választékukkal próbára tették az 
énektudásunkat. Másnap éppen ebből a közös 
élményből, éneklésből merítettünk, amikor azt 
vizsgáltuk, hogyan terjed a hang és mi a szerepe a 
hangnak, a beszédnek, az éneknek, a 
kommunikációnak, így a könyvtáraknak is az 
életünkben. 

Augusztus 14. csütörtök 

Az éjjel átvonuló vihar és felhőszakadás után 
felfrissülve ébredtünk és a reggeli karate bemutató 
hangja se hagyta, hogy a kelleténél tovább maradjunk 
az ágyunkba.  



A délelőtt mottója: Alkotni, tenni, örömet szerezni 
cselekvésünkkel. Így befejeztük a már elkezdett 
hulladékműveink alkotásait, és egy közös kiállításra 
összegyűjtöttük azokat. Megérkezett hozzánk Tóth 
Andrea kertészmérnök is, aki a hazánkban található 
legfontosabb gyógynövényekről és 
fűszernövényekről tartott előadást. A gyermekek két 
csoportba rendeződve gyógynövényboltot alapítottak 
Sarki Füves és Ezerjófű elnevezéssel, és elkészítették 
plakátjaikat.  

 

Volt még növényfelismerés az illatuk alapján, 
valamin számos feladat, teszt és keresztrejtvény. 
Mindezt persze csapatverseny formájában tettük, 
aminek a végén a jutalom sem maradt el (mentás és 
csilis csokit kaptak a gyerekek). Minden fűben, fában 
ott van az orvosságunk. Minden, ami a természetben 
megtalálható, az hatással van az emberiségre. Már 
ősidők óta ismeretes a gyógynövények különleges 
hatása. Akkor még nem voltak orvosok, nem voltak 
gyógyszerek, viszont már voltak betegségek. Nem 
beszélve arról, hogy az ételeinket ízletesebbé és 
emészthetőbbé tették a fűszereink. Néhány 
növényből így hát borsmenta és citromfű teát 
készítettünk, amit meg is kóstoltunk. 

A délután papírsárkány-készítéssel telt, valamint a 
levegő elemről beszélgettünk. A lélegzet nélkül, a 
levegő nélkül úgyszintén nem tudnánk létezni. A 
bolygónak szüksége van az oxigénre és a nitrogénre, 
a növényekkel együttműködve állítja elő és biztosítja 
számunkra. Elvileg a tiszta levegőhöz (akár a tiszta 
vízhez) való hozzájutásnak alapvető emberi jognak 
kellene lenni, de sajnos a mértéktelen ipari termelés 
és környezetterhelés nagymértékben károsítja a 
levegőnket, amellyel számos betegséget okozhat az 
emberiségnek, valamint megváltoztatja a törékeny 
időjárási viszonyokat. A levegőáramlás megváltozása 
(az üvegházhatás) módosíthatja a tengeri áramlatokat, 

és ez által szokatlan nagy viharokat, esőzéseket, 
áradásokat, cunamikat okozhat, míg máshol 
szárazságot, aszályt és tűzvészeket. 

Este a megosztó körben a helyes tűzgyújtásról, 
valamint a háztáji gazdálkodásról (a helyben 
termesztett zöldség- és növényfélékről, háztáji 
állattartásról) beszélgettünk. Saját felelősségünkről, 
hiszen „Mi vagyunk a Föld gondnokai”, nekünk 
kellene e csodálatos bolygóra felelősen vigyázni. 
Nagyon sokan hozzászóltak a vízzel való 
takarékoskodás témájához. Megtudtuk, hogy 
néhányan esővízzel locsolják a kertet, a virágokat, 
valamint a mosógép vízével öblítik a wc-ket (ivóvíz 
helyett).  

Augusztus 15. péntek 

Az örömteli, de fárasztó napok után délelőtt Duna-
parti sétán vettünk részt. Sajnos a hatalmas esőzések 
miatt nem tudtuk igazán élvezni a homokos kavicsos 
partot, de azért egy rajzversennyel sikerült felvidítani 
a gyerekeket. Ezt követően Mikolasek Zsófia röviden 
ismertette a kettészelt város történetét, és az áradás 
apropójaként az ártéri gazdálkodás is szóba került. 
Megtudtuk, hogy a korábbi civilizációk 
megköszönték a folyónak a hal és fahordalék 
adományokat, valamint a folyó által feljavított 
termőföldet. 

Délután sportversenyeket rendeztük, majd 
mécseseket készítettünk konzerves dobozokból, 
amikkel aztán este megvilágítottuk a táborzárónkat is. 
Meglepetésünkre két ügyes tanuló a telefonhoz 
hasonló készüléket készített úgy, hogy két, az alján 
kifúrt konzervdobozt összekötöttek erős zsineggel. 
Kipróbáltuk, és igaz, hogy tompítva-torzítva, de 
működött! A délután csúcspontja a versenyek 
eredményhirdetése és az alkotásaink bemutatója volt. 
De megnéztünk egy öko-filmet is: Én a vízilovakkal 
vagyok címmel. 

 



Este a megosztó körünkben a föld elemről 
beszélgettünk. Arról, hogy a gátlástalan és mohó 
fosszilis energiahordók kinyerése sérülékennyé teszi 
a föld lemezeit, hiszen például az olaj ezeknek a 
kenőanyaga. Ez a tevékenység, pedig 
földcsuszamlásokhoz, földrengésekhez vezet. 

Az est további központi témái az alternatív és 
megújuló energiák voltak. Elég sokan ismerték a 
napelemeket, szélkerekeket, és volt, aki a föld 
hőenergiáját, valamint a hévizeinket is megemlítette. 
Arról gondolkodtunk, hogyan építhetnénk meg a 
saját házunkat úgy, hogy csak a megújuló energiákat 
használnánk fel. 

 

Mikolasek Zsófia foglalkozást tart. 

Valamennyi fotót a tábor vezetősége készítette. 

Augusztus 16. szombat – Utolsó nap 

Ahogy az lenni szokott, sokan nem akartak még 
hazamenni, szívesen maradtak volna tovább a 
táborban. Az utolsó megosztó körünket már nem 
tábortűz mellett ülve tartottuk. A központi témánk az 
volt, hogy kinek mit adott a tábor és ő mit tett azért, 
hogy a táborban egy jókedvű, együttműködő 
közösség alakuljon ki. Jó volt hallani, mennyi 
mindent voltak képesek egymásért tenni, hogyan 
segítették egymást. 

Délelőtt - az utolsó ebéd előtt - kitakarítottuk a 
faházakat, összegyűjtöttük a szemetünket, és úgy 
adtuk át a szálláshelyeinket, ahogy azt kaptuk. A 
közös ebéd után fájó szívvel körbejártuk még egyszer 
a táborunkat, majd elindultunk a buszmegállóhoz, 
ami csaknem két km-re volt a tábortól. Szerencsére a 
csomagjainkat már kivitték a vasútállomásra. 

Tatabánya állomáson a szülők visszakapták 
gyermekeiket, a kölcsönös üdvözlésnél sokan 
megemlítették: biztosan nagyon jól érezhették 

magukat a gyerekek, mert meglátszott rajtuk. Többen 
is közölték, hogy amennyiben lehetőség adódik rá, a 
következő évben is szívesen eljönnek a táborunkba. 

A tábor után 

Táborozásunkat követő napon két ifjú résztvevőnk 
már létrehozta a Facebookon az „Öko Tábor 2” 
csoportot, ahol nem sokkal később már 15-en 
osztották meg saját történeteiket és élték át együtt 
közös élményeiket és feltették a tábori életről készült 
fényképeket. Terveink szerint ösztönözni fogjuk őket 
egy újabb találkozásra, mely eseménynek 
könyvtárunk ősszel ad majd otthont. 

Köszönetnyilvánítások 
Köszönetet mondunk a Nemzeti Kulturális Alapnak 
pályázatunk kedvező elbírálásáért és támogatásáért. 
Igaz, hogy nem az eredetileg tervezett 30 főt, de 13 
tehetséges gyermeket így is el tudtunk vinni erre az 
ismeretbővítő táborra. A legtöbbjük családja olyan 
anyagi helyzetben van, hogy bizonyára ez volt a 
szünidőben az egyetlenegy táborozási, üdülési 
lehetőségük. 

Köszönetet mondunk még a Komáromi Kulturális, 
Sport és Szabadidő Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. vezetőjének és munkatársainak, akik 
rugalmasan álltak hozzá az elképzeléseinkhez, és 
szívesen befogadták táborunkat. A szállás, étkezés és 
a táborozást segítő egyéb eszközök és lehetőségek 
teljes mértékben megfeleltek a szerződésünkben 
megfogalmazottaknak. 

Köszönetet mondunk továbbá a tatabányai Óvárosi 
Általános Iskola és a tatabányai Kertvárosi 
Általános Iskolák felelős pedagógusainak a 
gyermekek kiválasztásáért. 

Köszönetet mondunk ezen kívül a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának, dr. Voit 
Pálnak, valamint L. Dürgő Brigitta pályázati 
referensnek, Fábián Ildikó titkárságvezetőnek, az 
intézmény munkatársainak, a gyermekkönyvtárnak, a 
Tájékoztatási és bibliográfiai osztály dolgozóinak, 
valamint gazdasági vezetőnknek, akik segítették és 
támogatták munkánkat. 

Külön köszönöm Mikolasek Zsófia áldozatos, 
kreatív, szeretetteljes munkáját, és Vitéz Veronika 
könyvtáros fáradhatatlan segítségét, akik öt napon 
keresztül 24 órás szolgálatban állva nemcsak 
szervezői, rendezői, felügyelői, hanem anyukái is 
voltak a táborozó gyermekeknek. 



Barangoló – Tatabánya térben és 

időben 

Erősné Suller Ildikó 

Tatabánya város idén tavasszal is meghirdette 
Környezeti Nevelési Pályázatát, melyen a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár 
gyermekrészlege is indult egy 3 napos napközis 
tábor tervezetével. Május végén kaptuk az 
értesítést, hogy a város 60 000 forinttal 
hozzájárul a program megvalósításához. A terv a 
fenti címmel 2014. július 14-16. között valósult 
meg 23 gyermekkel. Célunk az volt, hogy 
megismertessük Tatabánya és környéke 
nevezetességeit az ifjabb nemzedék (főként alsó 
tagozatosok) képviselőivel, s mindeközben 
felhívjuk a figyelmüket az öko tudatos 
szemléletre, illetve megerősítjük bennük ezt.  

Mottóink: „Amit nem ismerünk, nem is 
szerethetünk.” „A világ különleges és bonyolult, 
akárcsak a pók hálója. Ha megérinted egy 
fonalát, remegése végigfut az összes többi 
szálon. Mi nemcsak megérintjük a hálót, hanem 
bele is szakítunk.” (Gerard Durell) 

 

Indul a kerékpár túra. Fotók: Erősné Suller Ildikó 

A tervezett programot már a pályázat beadása 
előtt egyeztettük az érintett együttműködő 
partnerekkel, így, amikor értesültünk a pályázat 
kedvező elbírálásáról, már csak „élesítenünk” 
kellett az időpontokat. Ennek eredményeképpen 
a tervezett programokat maradéktalanul meg 
tudtuk valósítani. Mindhárom napunk azonos 
beosztással működött: délelőtt kirándulunk 
(autóbusszal, „lábbusszal” és kerékpárral). Ebéd 
után a könyvtár öko-teraszán szöszmötöltünk, 

játszottunk. A tábor során látogatást tettünk a 
felsőgallai Vízaknánál, a Turul Parkerdőben, 
valamint Vértesszőlősön, a Samu Múzeumban. 
Megtekintettük még egy interaktív kiállítást 
Metamorfózis: az ember és a természet 
kapcsolata az Által-ér völgyében címmel. A 
délutánjaink sem teltek haszontalanul. 
Memóriakártyákat készítettünk természetismeret 
témában, tojáshéjakat díszítettünk, és ki-ki 
alkotott magának egy képkeretet a tábor egy-egy 
pillanatát megörökítő fotóhoz. Természetesen a 
drámapedagógiai és a fejlesztő játékok sem 
maradtak ki időtöltéseink sorából. 

 

Kézműves szöszmötölés a könyvtár teraszán. 

Mindehhez a szülőknek egy minimális összeggel 
kellett hozzájárulniuk, ami csupán az 
ebédköltséget jelentette. A buszbérlés, a 
belépődíjak, az ajándék fotók a pályázati 
forrásból kerültek kiegyenlítésre. Kolléganőink 
önkéntes munkával látták el a feladatokat, a 
felhasznált kézműves eszközök és anyagok pedig 
a korábbi projektek „hozadékai”. Idén ez volt az 
egyetlen táborunk. Mindenesetre tartalmas 
időtöltést jelentett e három nap, és igazán jó 
hangulatban, kellemesen telt el. 

 

A kiránduló gyerekcsapatra Schlosser Katalin, Szerencsi 

Edina és Erősné Suller Ildikó vigyázott. 



ZZ Tour - Zemlényi Zoltán volt a 

vendégünk 

Erősné Suller Ildikó 

A ZZ Tour egyik állomásaként Tatabányára 
érkezett Zemlényi-Kovács Zoltán 2014. 
szeptember 15-én.  

 

Ő az a fiatalember, aki 1985. március 7-én a 
piros jelzés ellenére lelépett a járdáról, s egy autó 
elütötte. Súlyos sérüléseket szenvedett, s miután 
kommunikálni sem tudott, sokáig kétségbe 
vonták, hogy ép elmével élte túl a balesetet. 
Sportkarrierje derékba tört, a rendkívül jól 
rajzoló kamasznak gyakorlatilag újra kellett 
építenie az életét. Megtette, s nem is 
akárhogyan! Az összetört testben ép lélek 
maradt. Kikerült a tolószékből, bár nem 
tökéletesen, de újra megtanult beszélni, 
könyveket írt, befejezte tanulmányait, 
megházasodott és gyermekei születtek – s 
könyveivel azóta is járja az országot. 

Így találkozhatott a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtárban a tatabányai fiatalokkal. 
Fegyelmezetten, csendben hallgatták nehezebben 
érthető beszédét, mert érdekelte őket nem 
mindennapi története. Hogy kamasz látogatóink 
lelkében mi játszódott le, nem lehet tudni – talán 
egy pillanatra elgondolkodtak, mi mindent 
veszíthetünk egyetlen rossz döntés miatt. 
Láthattak példát, hogyan kell küzdeni. Az élet 
kisebb-nagyobb akadályok sorozata, amiken át 
kell jutni, tovább kell haladni! Persze, ehhez cél 
kell, hiszen ez minden cselekedetnek és 
döntésnek az alapja. Most még egy burokban 
élnek – de később el kell engedniük az őket óvó 
kezeket. Emlékezhetnek azonban erre a 
fiatalemberre! Érezhetik, hogy az ő ép testük 
sokkal kevesebb akadályt gördít vágyaik elérése 
elé. Nekünk, felnőtteknek, mindenképpen erőt 
adott a Vele való találkozás. Számomra egyetlen 
idézetbe sűríthető az a töltés, amit adott -  József 
Attila szavait idézve: „Ejh, döntsd a tőkét, ne 
siránkozz, ne szisszenj minden kis szilánkhoz!” 

 

Zemlényi Zoltán dedikál a fiatal olvasóknak 

 

 

 

Emlék a tatabányai ZZ Tourról. Fotó: Csejtei Zsolt. 
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Tanácsadás a biztonságos 

internetezésért 

Szilassi Andrea 

2014. szeptember 20-án a Vértes Agorájában 
tartott Kulturális Piac című, első alkalommal 
megrendezett rendezvényen a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár két programmal 
várta a látogatókat. A kedvezményes könyvtári 
beiratkozás és a szolgáltatások bemutatása 
mellett Pohner Lászlóné könyvtáros e-tanácsadó 
és jómagam a biztonságos internetezéssel 
kapcsolatos tanácsadással készültünk - sokféle 
ajándékkal és szórólappal felszerelkezve.  

 

Véber Rozália érdeklődő és Szilassi Andrea e-tanácsadó 

Fotó: Csejtei Zsolt 

 

E témakörön kívül egyéb ügyekben is volt igény 
tanácsadásra. Így például többen is fordultak 
hozzánk a Facebook használatával kapcsolatos 
gondjaikkal. Előfordult egy kérdés a böngészőre 
vonatkozó beállítások módosításának módjáról. 
Meglepve tapasztaltam, hogy egy látogató 
részéről megfogalmazódott az igény a 
könyvtárak e-könyvkölcsönzési szolgáltatására. 
Az illető megkedvelte az e-könyv olvasó 
készüléket, de egy kisebb baleset következtében 
készüléke használhatatlanná vált. Hosszabb időt 

eltöltöttem a Calibre ingyenes szoftver 
telepítésével és bemutatásával is, mert 
felmerültek bizonyos e-könyv formátumok 
konvertálásának technikai problémái is. 

Mindenki, akivel beszélgetést folytattunk, vagy 
vállalta egy teszt kitöltését, az kapott egy 
kiválasztható hűtőmágnest vagy egyéb apróbb 
ajándékot. A helyesen válaszolók ezen felül 
további ajándékot kaphattak - szebbnél szebb 
plüssfigurák közül választva.  

 

Az ajándékokat Erősné Suller Ildikó, Szebenyiné 

Zantleitner Zsuzsa, Tomasik Brigitta, Pohner Lászlóné és 

Szilassi Andrea, a könyvtár munkatársai adták össze. 

Fotó: Szilassi Andrea 

Persze írott és nyomtatott tanácsokkal is elláttuk 
a hozzánk látogatókat, továbbá készítettünk egy 
válogatást az internetes tartalomszűrő 
szoftverekből és a biztonságos internetezéssel 
kapcsolatos webhelyekből is.  

Figyelembe véve, hogy nem lehetett előre tudni, 
milyen életkorú, érdeklődésű és felkészültségű 
látogatók fordulnak az e-tanácsadói standhoz, 
ezért életkor szerint kétféle teszttel, kicsik 
számára pedig egy harmadik féle tudáspróbával 
készültünk. Utóbbi egy Tátika nevű színes, 
feliratos, hajtogatható papírlap, amelyet a 
Saferinternet honlapjáról töltöttünk le. Ezt 
elkészítve játékos formában tehettünk fel 
kérdéseket a rajta szereplő Flóra, István, Andrea 



és András nevében. A kérdések alá hajtogatva 
persze ott lapulnak a válaszok is, ezért a 
gyerekek önállóan is játszhatnak vele. 

 

A nagyobbacska gyermekeknek a NISZ és a 
Saferinternet kérdőívét adtuk át. Kolléganőmmel 
egyetértettünk abban, hogy az értékelésénél ne 
csak a hibátlan teszt legyen a feltétel az 
ajándékokhoz; illetve hogy bizonyos kérdéseknél 
több választ is elfogadhatunk. A legfontosabb 
cél, hogy gondolkodjanak el a kérdéseken! Ahol 
téves válaszokat találtunk, ott elmondtuk a 
javasolt megoldást, és megmagyaráztuk a 
tévedéseket. 

A fiataloknak és felnőtteknek a következő 
kézikönyvből válogattunk tesztkérdéseket. A 
Web We Want = Az internet, ahogy mi 
szeretnénk a  European Schoolnet , a Liberty 
Global, a Google, és egy csapat fiatal 
közreműködésével jött létre. Ez a nagyszerű 
kézikönyv a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat és a Safer Internet Program 
magyarországi koordinátora segítségével 
magyarul is megjelent, és szabadon terjeszthető. 
Habár a címlap szerint 13-16 évesek számára 
ajánlott, de a könyvben található szituációk, 
élethelyzetek egy része csak az ennél idősebbek 
számára értékelhető igazán (pl állásinterjúk). 
Arról nem is beszélve, hogy a közösségi oldalak 
használatának tudnivalói és a különféle jogok 
kezelése az online világban korhatártól 
függetlenül alapvető tudnivaló. Ezért mi 

mindenképpen ajánljuk népszerűsíteni ezt a 
könyvet, és javasoljuk közösen feldolgozni, 
megvitatni akár csoportokban is. 

 

Magyar nyelven: http://saferinternet.hu/wp-

content/uploads/2013/09/12/Handbook_HU.pdf  

Fejezetei:  

 

• Jogok és kötelességek a neten  

• Az információ nem tudás!  

• Részvétel – élet a neten  

• Építsd fel a személyazonosságodat!  

• Legértékesebb kincsünk: a magánélet  

• A benned rejlő művész   

• Mi mindent tanultál? – teszt.  

A témák újszerű megközelítésén túl nagyon 
fontos előnye még a könyvnek, hogy megszólal 
benne 9 különböző nemzetiségű, státuszú és 
életkorú fiatal; akik elmondják véleményüket, 
aggályaikat, javaslataikat az adott témákkal 
kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy könnyebben 
azonosulnak a fiatal olvasók a hasonló korú 
szereplők gondolataival, mint az idősebb 
generációk tanácsaival. Ezért hatásosabb lehet a 
könyv által közvetített üzenet: felelős 
gondolkodás és körültekintő viselkedés 
mindenkor a virtuális életben (is). Mindemellett 
tisztában kell lenni azzal is, hogy hová 



fordulhatnak, ha valami problémájuk támad, 
esetleg zaklatják őket. 

 

Pohner Lászlóné e-tanácsadó a WWW kézikönyv 

témáiról beszélget egy érdeklődővel 

Fotó: Szilassi Andrea 

 

A rendezvényen nem volt igazán jó a meghívott 
kulturális intézmények, szervezetek egy részének 
elhelyezése. Meglehetősen nehéz volt a 
közelünkbe férkőzni. Hiányzott a kulturális 
intézmények, alapítványok által szervezett 
programkínálat megismertetése, online 
népszerűsítése a szervező intézmény részéről. 
Nem volt szerencsés az sem, hogy ugyanabban a 
hatalmas térben foglaltak helyet a kulturális piac 
résztvevői a zenés - táncos produkciók 
szereplőivel. Előadások idején a hangszórókból 
áradó hangos zene fölöttébb megnehezítette a 
párbeszédet. Várakoztatni pedig nem szerettük 
volna a hozzánk fordulókat, hiszen azt sem 
tudtuk, meddig tart még az aktuális produkció.  
Mindazonáltal hat felnőtt és két gyermek 
elégedetten távozott tőlünk ezen a napon. 

  

Biztonságos internetezés 

könyvtárakban és otthon – 

Jogszabályi kötelezettség és 

eszközök a végrehajtáshoz 

Pohner Lászlóné 

E fontos körülményt otthon a szülőknek kell 
biztosítani, de vajon mit tudnak a különböző 
korosztályok az internetezés veszélyeiről? Mit 
tehetnek, mit tesznek adataik, magánszférájuk 
megőrzése érdekében? Hogyan vélekednek a 
fiatal internet-használók a közösségi oldalakon 
közzétett tevékenységük eredményéről, a 
digitális lábnyomaikról?  

A téma a könyvtárak számára is aktuális, mivel a 
2013. évi CCXLV törvény 2014. szeptember 1-
től tartalomszűrési kötelezettséget ró az iskolákra 
és könyvtárakra a gyermekek védelme 
érdekében. A jogszabály értelmében valamennyi 
hazai köznevelési intézményben és nyilvános 
könyvtárban szűrőprogramokkal kell biztosítani, 
hogy a kiskorú internethasználók ne 
találkozhassanak olyan internetes tartalmakkal, 
amelyek károsak lehetnek lelki és értelmi 
fejlődésükre nézve.  

Magáról a törvényről annyit érdemes tudni, hogy 
számos területet érint, több jogszabályban 
változásokat vezet be, és komplex módon 
szabályozza vagy érinti a gyermekek védelmét. 
A teljes törvényszöveg megtekinthető itt: 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hite
les/MK13218.pdf 

A könyvtárak működését a következő módosítás 
érinti: 

5.  A muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény módosítása 

20. § A muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 55. §-a a következő (1a) 
bekezdéssel egészül ki: 



(1a) „A nyilvános könyvtár az általa 
üzemeltetett, kiskorúak által is használható, 
internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek 
használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, 
könnyen telepíthető és használható, magyar 
nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak 
lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme 
érdekében.” 

Lényeges megemlíteni két másik módosítást 
is, mely gyermekeink otthoni biztonságos 
internethasználatát segíti. 

33. § Az Eht. 144. §-a a következő (2a) 
bekezdéssel egészül ki: 

(2a) „Az internethozzáférés-szolgáltatást nyújtó 
szolgáltató köteles a kiskorúak védelmét 
lehetővé tevő, könnyen telepíthető és 
használható szoftverek vagy azokkal egyező 
célra szolgáló más szolgáltatások elérhetőségére 
és használatára vonatkozó közérdekű tájékoztatót 
összeállítani, a tájékoztatót internetes honlapján 
közzétenni, a közzétételről és annak 
elérhetőségéről negyedévente - figyelemmel a 
(3)-(5) bekezdésre és a 149/A. §-ra is - az 
előfizetőt értesíteni.” 

Az Eht. a 149. §-t követően a következő 
alcímmel egészül ki: „A kiskorúak védelme” 

149/A. § (1) Az internet-hozzáférés szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató köteles valamely, a kiskorúak 
védelmét lehetővé tevő, magyar nyelvű, könnyen 
telepíthető és használható szoftver 
(a  továbbiakban: szűrőszoftver) internetes 
honlapjáról való ingyenes letölthetőségét és ezt 
követően annak ingyenes használhatóságát 
biztosítani. 

Rákerestem magyarországi internet-
szolgáltatókra, ennek eredményeképpen találtam 
értékes információkat.  

UPC előfizetőknek:  

http://www.upc.hu/rolunk/csr/gyerekbiztonsag/sz
uroszoftver/ 

Invitel előfizetőknek: 
http://www.invitel.hu/ajanlatok/netbarat/szurosz
oftver 

Externet előfizetők számára: 
http://mte.hu/gyerekzar/gyerekzar_minisite.html 

Digi előfizetőknek: 
http://digi.hu/gyermekvedelem 

Btel: http://www.btel.hu/letoltheto-
dokumentumok  (Norton Family és Norton 
Family Android) 

T-home: 
http://www.telekom.hu/rolunk/vallalat/fenntartha
tosag/tarsadalom/tarsadalmi_szerepvallalas/gyer
mekvedelem 

Választhatunk egyéb megoldást is.  

SZOFTVERES MEGOLDÁSOK: 

Az asztali gépre, laptopra telepíthető 
tartalomszűrő szoftverek a gépről induló és arra 
érkező forgalmat vizsgálják meg, és ha a szülő 
által tiltott honlapokat, kifejezéseket találnak, 
akkor azt ki is szűri a kommunikációból. A 
módszernek az az előnye, hogy nem csupán a 
böngészőforgalmat lehet vele megfigyelni, 
hanem bele tud  olvasni a csevegésbe is. 

HARDVERES MEGOLDÁSOK: 

A szoftveres megoldásokkal egyetlen baj van, 
hogy ahány netképes eszköz van a lakásunkban, 
annyi helyre kell feltelepíteni ezeket a 
programokat. Ezért célszerűbb az otthoni 
routerek (ha nincs, érdemes beszerezni) 
beállításait használni, ahol találhatunk 
viszonylag egyszerű megoldásokat a tartalom 
szűrésére. Ilyen például a NETGEAR Live 

Parental Controls. 

Részletes leírás és az ingyenes szoftver letöltése 
itt: http://www.netgear.com/lpc  

Többféle megoldás is létezik tehát, 
tájékozódjunk és éljünk a lehetőségekkel! 



Honismeret,  

Helyismeret 
Rovatvezető: Dr. Horváth Géza 

dr.horvath.geza@jamk.hu 

34/513-673 
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Kulturális örökségünk védelme  

Semper(?) restitutio  

 

DR. HORVÁTH GÉZA 

 
Könyvtárunk muzeális gyűjteményéről, ritkasá-
gainkról, számos alkalommal adtunk hírt. Az 
első jelentősebb lépés, nyitás a 2000. évi Könyv-
tári Napok keretében történt. 

Ekkor legértékesebb köteteinkből, különleges 
értékeinkből kiállítást nyitottunk, - szerény-, 
azóta sem javult tér és tárló - lehetőségeink kere-
tében.1 A „hét lakat alatt őrzött” felbecsülhetet-
len értékű dokumentumaink gondozására, restau-
ráltatására 1996 óta folyamatosan gondot-, és a 
Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából pénzt is tud-
tunk fordítani. Néhány éve összefoglaló írás is 
megjelent szakmai sajtónkban e téren végzett 
munkánkról, - abban a reményben, hogy a meg-
újult NKA immár Közgyűjteményi Kuratóriu-
mának támogatásával folytathatjuk megkezdett 
szisztematikus állag- és értékmegóvó tevékeny-
ségünket. Muzeális gyűjteményünk egy fontos 
része, a Pálffy-gyűjtemény bejegyzéseit 
(possessorait, ex libriseit) elemző és feltáró 
szakdolgozat is született. Bognár Tímea megál-
lapításai nem csupán a könyv- és könyvtártörté-
net, hanem a művelődés-, irodalom- és családtör-
ténet kutatói számára is számos új információk-
kal szolgálnak. 2  

                                                           

1 Könyvek – hét lakat alatt: Ritkaságok a megyei gyűjte-

ményben / Gombkötő Gábor In. 24 óra 2000.10.05. 2. l 

2 Vándorló könyvek·: tulajdonbejegyzések és ex librisek a 

Pálffy-család csépi gyűjteményében /·Bognár Tímea. -

·Szakdolgozat·; Esterházy Károly Tanárképző Főiskola 

(Eger). -·Eger, 2013. -·66 p.· ill. 

2013-ban lehetőségünk volt arra is, hogy a mu-
zeális anyag szépirodalmi részén könyvtárunk-
ban végeztethettünk állományvédelmi munkát, 
108 munkaórában, mellyel szintén az értékes 
könyvállomány továbbélését lehet elősegíteni. A 
helyszíni állományvédelmi munkát Berényi Ka-
talin, Donáth Anna és Gy. Molnár Kerstin vé-
gezte. Mondanom sem kell, hogy ez is csak 
csepp volt a tengerben, s a folytatásra egyelőre 
nincs kilátásunk. 

A tavalyi évi pályázat keretében az NKA mellett 
az OSZK Soros Műhely átalakulásával Archív 
art Könyvrestaurátor Műhely Kt.-vé lett partne-
rünk kivitelezésében sikerült restauráltatnunk 
Sámbár Mátyás: A három idvösséges kérdés-
re… című-, a 17. században nyomtatott muzeális 
könyvünket.3 

 

Sámbár Mátyás. Forrás: 

http://garadnaierika.webnode.hu/news/sambar-matyas-

portre/ Letöltés ideje: 2014. 09. 15. 

                                                           

3 Sámbár Mátyás: A három idvösséges kérdésre, a Luther 

és  calvinista tanítók, mint felelnek? ugy, a mint Matkó 

István  mongya, fol. 128. X, ut Tök. imé azért Matkó ha-

zugságinak megtorkollása, es Posaházi mocskainak meg-

tapodása. - 1 kiad., Sándor M. Könyvesház (1667); 794 p.. 

- Hiv.: Szabó Károly: Régi magyar könyvtár. 1. köt. 1056. 

tétel. 



Sámbár Mátyás (1617 - 1685..) a teológia dokto-
ra, Jezsuita áldozópap és hittérítő, a barokk hitvi-
tázó irodalom képviselője indította el a Kassa–
Sárospatak–Eperjes tengelyhez köthető felső-
magyarországi hitvitázást.4 Az 1660-as évekre 
kibontakozó, mintegy 13 hitvitát és több mint 
100 vitairatot számláló hitvitázó irodalom része-
ként tekintendő munka Sámbár és 
Kézdivásárhelyi Matkó István (1625-1693) mű-
ve.5 A két kötet a református Pálffyak csépi 
könyvtárából került a József Attila Megyei- és 
városi Könyvtár muzeális gyűjteményébe. 

A jezsuiták 1663-as Báthory Zsófia által történt 
sárospataki betelepítése fellángoló hitvitákat 
eredményezett. Ennek egyik résztvevője, az elő-
retörő katolicizmus képviselője a restaurált 
könyv szerzője Sámbár. Lényegében Pázmány 
vitairatainak vaskos modorát folytatja, de az ő 
művészi ereje nélkül. A barokk stílus nyersebb, 
alantasabb változata jelentkezik műveiben,- a 
másik felekezet ellenében megfogalmazott ön-
azonosság erőszakos nyelvhasználatra ragadtatta. 
Könyvét a régió református lakossága körében 
terjesztette. A hitvita Kézdivásárhelyi Matkó 
Istvánnal (1625-1693) mindkét részről szemé-
lyeskedéssé fajult. A magyar nyelvű vitákban 
Sámbár legfontosabb ellenfelei Matkó István 
mellett felsőbányai és Czeglédi István (1620 -
1671)) református lelkész és Pósaházi János (? – 
1686). sárospataki tanár voltak. 

 „ A felső-magyarországi hitvita egy közel egy 
évtizedig tartó, több iratváltást is magában fogla-

                                                           

4 Zoványi Jenő: Szóbeli hitviták Sárospatakon és Kassán 

(Theol. Szle, 1934.). 

http://digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=2445 

Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti 

lexikon 

http://digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=2445 

Letöltés ideje: 2014-09-17 

5 X, ut Tök, könyvnek eltépése, avagy, Bányász csákány·: 

mellyel amaz fövenyen épitetett s-már le-romlott házát, 

elébbi fövenyre sikeretlen sárral raggatni akaró és 1000. 

mocskokkal eszelőssen szinlö s-mázló Sambar Mattyas 

nevü tudatlan sár gyúró meg-csákányoztatik Kézdi 

Vásárhellyi Matko István mostan zilahi ecclésiának 

együgyü lelki pásztora által, ki Sambartol Bányásznak 

neveztetett. -·1. kiad. -·[Sárospatak]·: [Sárospataki Refor-

mátus Kollégium], [1668]. -·[460] p.·; ···Hiv.: Szabó Károly: 

Régi magyar könyvtár. 1. köt. 1072 tétel. 

ló katolikus–református polémia volt. Az elve-
szett, fordított, újra kiadott művekkel együtt a 
hitvita összességében 17 iratból állt, s ezzel nem-
csak a korszak, de az egész magyar hitvitázó 
irodalom legtöbb elemből álló polemikus alkotá-
sa volt. Pusztán ez a filológiai tény is rámutat 
arra, hogy az 1660-as évek irodalmiságában mi-
lyen meghatározó szerepet játszhatott ez a hosz-
szú időre elfeledett, s eddig részleteiben és ösz-
szefüggésrendszerében még nem kutatott szö-
vegkorpusz.” –írja a téma szakértője Garadnai 
Erika.6 

A restaurálás 44 munkaórát igényelt, ami bruttó 
251.460 Ft-ba került. A Központi Antikvárium 
árverésén 2010-ben 220 000 Ft.-ért kelt el egy ép 
példány a műből.7 

Lapzártáig nem írtak ki pályázatot az NKA-nál 
egyedi muzeális dokumentumok restauráltatásá-
ra. Matkó István művével együtt8 ,- ami most 
kerülhetne sorra,- bízunk benne, hogy a megtor-
panás csak átmeneti lesz. Ez talán az EU 2014-
2020 közötti költségvetésével-, pontosabban 
annak alkalmazásával, „aprópénzre váltásával” 
van összefüggésben. Ezzel együtt nagyon remél-
jük, hogy a címben jelzett semper restitutio fo-
lyamatos (eredeti állapotba való visszaállítás) 
restaurálás, nem szenved csorbát a jövőben sem. 

 

Ez a kötet is restaurálásra vár 

                                                           

6 http://garadnaierika.webnode.hu 

 Letöltés ideje: 2014. 09. 17 
7
 

http://axioart.com/tetel/d07ed2f0003faf80ba78c6f0c616

ab7c_563649?search= 
8
 Ld. 4. sz. jegyzet. A barokk hitvita két ellentétes állás-

pontját tükröző könyv a református Pálffyak csépi magán-

könyvtárából került a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár tulajdonába. 



 

Tanösvény-átadó és könyvbemutató 

Koppánymonostoron 

MÁRKU MÓNIKA 

2014. szeptember 20-án, szombaton 16 órakor a 
Koppánmonostori Mag-Házban került sor a 
„Kincseink „ Helytörténeti Tanösvény átadá-
sára és Tóth Kálmán (1904-1980) egykori iskola 
tanító-igazgató születésének 110. évfordulójára 
szerkesztett „A Koppánmonostori Mag-vető” 
című könyv bemutatására. A rendezvény fővéd-
nöke dr. Tóth Kálmán főorvos, a néhai Tóth 
Kálmán igazgató fia volt.  Az esemény hangula-
tát az Ördöngös Népzenetanoda játéka tette szí-
nesebbé.  Az ünnepséget Czidlina Balázs, a Ko-
máromi Talpasíjászok elnöke nyitotta meg.  Rö-
vid beszédben számolt be arról, hogy a tanös-
vény létrehozása már2010-ben elkezdődött. Első 
eleme a kőoroszlán (Koppán oroszlánja) felállí-
tása volt, s a tanösvény mára mintegy 23 faragott 
padból és szoborból állva gyakorlatilag elkészült.   

Ezt követően Monostori Éva mondta el, hogy mi 
az összefüggés a tanösvény átadása és az egykori 
iskola tanító-igazgató könyvének bemutatója 
között. 2009-ben, mikor a Koppánymonostori 
Kalendáriumot szerkesztette, számos helyi idős 
lakossal készített személyes interjút, akik szinte 
mindannyian említették idősebb Tóth Kálmán 
nevét és munkásságát. Ennek során aztán emlék-
padot faragtattak a néhai iskola-igazgatónak, 
mely eseményről természetesen a helyi sajtó is 
tudósított. Erről tudomást szerezve elolvasta a 
cikket a tanító fia, dr. Tóth Kálmán is. Ezután 
született meg a gondolat, hogy az elkészült tan-
ösvényt és a Tóth Kálmán életét és munkásságát 
bemutató könyvet együtt fogják bemutatni.  

Monostori Éva szavait dr. Tóth Kálmán főorvos 
gyermek- és ifjúkori visszaemlékezései követték 
a Koppánmonostoron és a két Komáromban töl-
tött (diák)éveiről.  

Az ünnepi beszédeket a tanösvény és a Tóth 
Kálmán emlékcímek átadása követte, melyet az 
alkotók, a támogatók és az örökbefogadók szá-
mára alapítottak. 

A „Kincseink” Helytörténeti Tanösvény a kö-
vetkező faragott emlékpadokból és szobrokból 
áll:  

-  „Koppán oroszlánja szobor” (örökbefo-
gadó: Török Csaba és Számadó Emese 
családja) 

- „Hiszek Nándor egykori iskolaigazgató 
padja” 

- „Tóth Kálmán egykori iskolaigazgató 
padja” 

- „May László egykori plébános padja” 
-  „Tízparancsolat szobra” 
- „gróf Gyürky Aladárné Bárczy Judit 

szobra” (örökbefogadó: Rabi Lenke és 
családja) 

-  „Haladás Férfikar padja” 
-  „Mag-Ház padja” 
-  „Szabadságért padja”, mely a Klapka 

György honvéd tábornok által ezen a he-
lyen 1849. szeptember 27-én, a „Komá-
rom várának megadása, a következő fel-
tételek alatt” elnevezésű dokumentum 
aláírásának állít emléket 

-  „Viza szobra” 
-  „Mátkaság padja” 
-  „Pletyka , a pletykázás padja” / a helyiek 

szerint az egyik legnépszerűbb emlék-
hely/ 

-  „Téltemető padja” 
-  „Római kori őrtornyok és katonáik em-

lékének padja” 
-  ”Csincsilla padja” 
-  „Bőgőshajó padja” 
- „Koppánmonostor természeti szépségei-

nek padja” 
-  „Monostori Hegyközség padja” 

 „Aranymosás padja” 
-  „Hód és a Duna-part élővilágának padja” 
-  „Csehszlovák-magyar lakosságcsere 

egyezmény emlékének padja” 
-  „Szőlő és a szőlőtermelés padja” 
- „Kalotaszeg padja” 
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Kissné Anda Klára 

 

 
Megjelent a Könyv-
tárvilág legújabb, ez 
évi 4. (10.) száma a 
Vándorgyűlés lehető 
legteljesebb összefog-
lalójával. Olvasható a 

Katalistről megismert szervező, Tompáné Szé-
kely Zsófia szubjektív és több szekcióvezető, 
könyvtáros élménybeszámolója. A Komárom-
Esztergom Megyei Szervezet tagjai közül néhá-
nyan (dr. Horváth Géza, Márku Mónika) szintén 
megjelennek az online hasábokon. 

Megemlékeztek a júliusban elhunyt Asbóth Mik-
lós könyvtáros, helytörténészről. 

A Csongrád Megyei Szervezet, mint az MKE 
együttműködő partnere, Szeged legnagyobb 
könyvtárait mutatta be összejövetelén, de a 
könyvtáros nap újdonsággal is szolgált. 
A programajánló és az augusztus 20-án átadott 
állami kitüntetések után a József Attila Megyei s 
Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosát, Erősné 
Suller Ildikót ajánlottuk mentornak a segítségre 
szoruló kollegák számára.  

Az alkotó könyvtáros ezúttal a sokoldalú és 
népi mesterségekben nagyon ügyes, keceli 
Ferróné Mencsik Rita. 

A szokásos szakirodalmi válogatás után az ak-
tuális sziporka sem marad el. 

Bővebben: http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/ii_evfolyam_2014/4-szam/ 

A szerkesztők folyamatosan várják a híreket, az 
egyes rovatok által megihletett írásokat, vélemé-
nyeket, kritikákat, mentori felajánlásokat.  A 
megyei kapcsolattartó Kissné Anda Klára. 

 

Pályázat! Az Országgyűlés Elnöke ismét kiírta 
a „Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei 
fiatal magyar könyvtárosok együttműködése” 
című ösztöndíjprogramot. Nyolc határon túli és 

két magyarországi 
(40 év alatti) 
szakember számára 
nyílik lehetőség, 
hogy részt vegyen 
különböző könyv-

tárak szakmai munkafolyamataiban, miközben 
megismerheti az Országgyűlési Könyvtár állo-
mányát, működését, feladatait és a hazai könyv-
tári rendszert. A program kiváló alkalom szak-
mai kapcsolatépítésre, együttműködési projektek 
kidolgozására. Időtartama egy hónap, a nyertes 
pályázók ez alatt díjazásban részesülnek. Pályázó 
országok lehetnek: Horvátország, Magyarország, 
Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukraj-
na. Beadási határidő: 20014. október 3.  
Bővebben:  

http://www.ogyk.hu/wp-content/uploads/2014/09/palyazati_felhivas_2014.pdf 

  



 

 

Kitüntetések. Az MKE minden évben Füzéki 
István Emlékérem kitüntetésben részesíti azt a 

könyvtárost, aki az elmúlt 
év(ek)ben a legtöbbet tette 
vagy kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtott a 
könyvtári szolgáltatások, 
tudományok terén.  A 
kitüntetésre évente 
váltakozóan lehet felterjesz-

teni közkönyvtárban, illetve szakkönyvtárban 
dolgozó könyvtárost. A díj átadására várhatóan 
november 4-én kerül sor. 

Tavaly dr. Balázs Sándorné dr. Veredy Katalin, 
az Országgyűlési Könyvtár nyugdíjasa, bibliog-
ráfus könyvtáros posztumusz kapta az elismerést. 
Komárom-Esztergom megyéből dr. Monostori 
Imre, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
ma már nyugalmazott könyvtárigazgatója 2011-
ben vehette át a Füzéki István Emlékérmet. Bíz-
va a Kuratórium döntésében, a megyei szervezet 
a felterjesztését idén is megtette. 

Bővebb információ: 
http://mke.info.hu/tevekenysege/dijak/mke-dijak/fuzeki-istvan-emlekerem/ 

Kép forrása:  
http://www.oszk.hu/hirek/fuzeki-istvan-emlekezete 

 

Az iskolai könyvtárak 
világhónapja – 2014. 
október 

Az MKE együttműködő 
partnere, a 
Könyvtárostanárok Egye-
sülete minden évben ki-

emelt figyelmet fordít az Iskolai Könyvtárak 
Nemzetközi Hónapja megszervezésére. Egyaránt 
részt vesz az események szervezésében és támo-
gatásában. A KTE által koordinált programok 
között – már nem először – nemzetközi könyv-
jelző-csere, diák és könyvtárostanári pályázat az 
etikus forráshasználatról, az iskolai könyvtárak 
éjszakája, valamint a KTE őszi szakmai napja 
szerepel. Az egyesület honlapjára folyamatosan 

töltik fel az információkat és a segédanyagokat. 
A csatlakozáshoz regisztrálni szükséges. Bővebb 
információ: 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/islm2014_felhivas.pdf 

 

KTE Emlékérem. A Könyvtárostanárok Egye-
sülete őszi szakmai napján, november elején 
kerül sor a kiemelkedő teljesítmény vagy példa-
értékű életpálya emlékéremmel történő elismeré-
sére. Többféle elismerésre terjeszthetők fel 2014. 
október 5-ig e speciális területen dolgozó könyv-
tárosok közül az arra legérdemesebbek. A gya-
korlati és elméleti tevékenységet egyaránt jutal-
mazzák. Elismerésben részesül, aki a legtöbbet 
tette a könyvtárostanári munka megbecsüléséért, 
innovatív módon foglalkozik a tanulókkal, rend-
szeresen jó eredményt ér el a Bod Péter Könyv-
tárhasználati Versenyen, a KTE tagjaként sokat 
tesz az egyesültért vagy pályakezdőként is bizo-
nyított már.  

Komárom-Esztergom megye iskolai könyvtáro-
sai között Tanczerné Jakus Emőke részesült 
2012-ben KTE Emlékérem – Életműdíj elisme-
résben.  

A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet tá-
mogatja saját tagjainak vagy a megyében dolgo-
zó KTE tagok felterjesztését. A támogatáshoz a 
KTE honlapján olvasható felhívásnak 
(http://www.ktep.hu/emlekerem_felhivas) meg-
felelően összeállított anyagot a megyei szervezet 
címére, Kissné Anda Klárához kell beküldeni – 
ez esetben 2014. szeptember 30-ig. Cím: 2800 
Tatabánya, Fő tér 2. Érdeklődni szintén nála, a 
34/513-679, 513-670 telefonszámon lehet. 

Az írás olvasás nem-
zetközi napja. 1965 óta 
szeptember 8-án világ-
szerte igyekeznek fel-
hívni a figyelmet az 
analfabetizmus vissza-
szorítására, az írni-
olvasni tudás fontossá-

gára.  A korszerű infokommunikációs eszközök 



 

 

és használatuk jelentősége nem vonható kétség-
be, ugyanakkor kétségtelenül nem pozitív irány-
ba befolyásolja az analfabétizmusra irányuló 
statisztikai felmérések eredményeit. Az 
UNESCO évről évre felhívást tesz közzé és ju-
talmazza azokat a szervezeteket, akik hazájukban 
a legtöbbet teszik az írástudó társadalomért.  

Az MKE idén is csatlakozott a felhíváshoz, ame-
lyet az írás-olvasás napja, valamint a digitalizá-
lás, digitális kerekasztal témában szervezett az 
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága. Hogy a 
könyvtárak hogyan hívhatják fel az olvasás fon-
tosságára a figyelmet, jó példa Kiss Gábor MKE 
alelnök és az általa igazgatott Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár akciója: 
http://zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=11058 

Az MKE-től függetlenül figyelemre érdemes a 
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Köz-
pont 2014. október 3-án megvalósuló nemzetkö-
zi és testvérvárosi konferenciája Könyvtárak és 
a digitális kihívás címmel.  

IFLA konferencia Budapesten. Az MKE Elnök-
sége többször tárgyalta már annak kérdését, hogy 
egy IFLA közgyűlésnek adjon helyet Magyaror-
szág. Barátné dr. Hajdu Ágnes, mint a nemzet-
közi ügyekért felelős MKE alelnök, az IFLA 

Tudásmenedzsment Szekci-
ója Állandó Bizottságának 
tagjaként adódik lehetőség 
egy részkonferencia meg-
szervezésére, ha sikerül 
kormánygaranciát kapni a 
programhoz. Erős 

lobbitevékenységre lesz szükség, de a szakma és 
az ország számára is erkölcsi megbecsülést, hír-
nevet hozna egy ilyen jellegű esemény. Időpont-
ként 2019 merülhet fel, 4-5 ezer résztvevővel 
lehet számolni.  

Kirándulás az MKE Műszaki Könyvtáros 
Szekciójával. Talán sokan nem tudják, de egye-
sületi tagként más szervezet/szekció kirándulá-
sán is szívesen fogadják a jelentkezőket. Egy 
nagy létszámú szervezet pedig, könnyebben  
szervez élményteli és komoly szakmai körutat.  

Kirándulás az MKE KEMSZ tagjaival. A 
Komárom-Esztergom Megyei Szervezet őszi 

szakmai napja 2014. szep-
tember 22-én  volt. A me-
gyei szervezet Dorogra és 
Nyergesújfalura kirándult. 
Következő számunkban 
beszámolót olvashatnak a 
kirándulásról. 

Kirándulás az MKE MKSZ egyesülettel. A 
nyári kaposvári szakmai nap után most, október 
7-11. között az MKE MKSZ tagjai az Őrvidéket, 
a dél-cseh városokat és a Felvidéket járják végig. 
Az emlékhelyek, műemlékek mellett természete-
sen nem maradnak el a könyvtárlátogatások sem, 
például a Dunaszerdahelyi Városi Könyvtárba. 
Az útvonal során érintik az Őrvidék után Kősze-
get, Sopront, Alsó- és Felsőőrt, Rusztot, Kismar-
tont, Ceské Budejovicét és Ceské Krumlovot, 
Dévényt, Pozsonyt, Galántát, Dunaszerdahelyet, 
az északi Komáromot. A beszámoló várhatóan a 
Könyvtárvilág következő számában már olvasha-
tó lesz.  

Dorog. Az eddig Arany János nevét viselő városi 
könyvtár a bányásznap óta megújult keretek kö-
zött, közösségi színtérként 480 m²-en működik 
Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Múzeumként a volt Bányakaszinó épületében. 
Vajon, hogyan tud megfelelni funkcióinak, ho-
gyan használják ki lehetőségeiket? 

 

Nyergesújfalu. Jelenleg felújítás alatt áll az Ady 
Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár. 
Kihelyezett tagkönyvtárát lesz alkalom megláto-
gatni, majd a 100 éves iskolatörténeti kiállítás, a 
Kernstock Galéria és Emlékház, valamint a 
Nyerges János Emlékház megtekintése kínál 
kulturális élményt. A program szerint közös 
ebéd, séta a Sánc hegyre és pincelátogatás járul 
hozzá a kirándulás sikeréhez. 



 

 

Tájékoztató a könyvtári életpálya-
modellről 
 
Kissné Anda Klára 

 

Nem csak a társadalmi presztízs, hanem a szemé-
lyes motiváció, a szakmai ön- és megbecsülés, a 
folyamatos szakmai fejlődés és előrelépés lehe-
tősége az, amit egy életpálya-modellnek tartal-
maznia és biztosítania kell az igazságos minősí-
tés mellett. Olyan rendszert jelent, amelyben 
súlya van a szakmai és egyéni tudásnak, a képes-
ségeknek, értékelik az elért eredményeket, a pá-
lyakezdőket támogatják a gyakorlat megszerzé-
sében, a gyakorlattal rendelkezők pedig nem 
hagyják elavulni tudásukat. Nem csupán telje-
sítményalapú bértáblát, hanem szakmai elisme-
rést jelent. Legyen az pedagógus, szociális mun-
kás, ápoló vagy éppen könyvtáros, azért válassza 
azt hivatásának, mert megtalálja benne a helyét, 
vonzó számára az egyéni teljesítmény értékelése, 
támogatást kap fejlődésére és kiszámítható az 
előmeneteli rendszere.   

Hogyan tegyük vonzóvá és kiszámíthatóvá a 
könyvtári dolgozók életpályáját? Nem elég tud-
nunk, hogy a társadalom nélkülözhetetlen szor-
gos kis hangyái vagyunk hatalmas tudás birtoká-
ban. Kevesen vannak, akik ebben megerősítenek 
minket – még azok sem mind, akik rendszeresen 
igénybe veszik képességeinket.  

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete zászlajára 
tűzte, hogy 2015-ig tartó ciklusában lépéseket 
tesz a könyvtári dolgozók életpálya-modelljének 
kidolgozására. Az ezzel kapcsolatos állásfoglalá-
sát az MKE Elnökség 2014 februárjában küldte 
meg az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság 
Közgyűjteményi Főosztályának, felajánlva 
szakmai segítségét és együttműködését a tárcá-
nak. http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2014/02/mke_eletpalya_modell.pdf 

Most szeptemberben a modell kidolgozására 
felállított munkacsoport, élén Barátné dr. habil. 
Hajdu Ágnessel (MKE külügyekért felelős alel-
nök, tanszékvezető egyetemi docens, ELTE BTK 
Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 
SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet) megkezdte 

működését a modell előkészítésére. A feladat 
súlyos és igencsak időszerű, hiszen a pedagógu-
sok már 2012-től alakítgatják a magukét, de 
hallhattunk már rendvédelmi, közszolgálati és 
szociális életpálya-modellről szóló híreket is. 

 
Kép forrása: 

http://m.cdn.blog.hu/al/aludasmatyi/image//KORSZER%C5%B0%20%C3%89LETP%C3%81
LYAMODELL_1.jpg 

Nem lesz könnyű a saját rendszerünket kidol-
gozni úgy, hogy minden szükséges elemet tar-
talmazzon, igazságos legyen, ne okozzon fe-
szültségeket az azonos vagy a különböző szakte-
rületek között, megteremtődhessen az anyagi 
elismertség feltételrendszere, de az intézmény 
pillanatnyi lehetőségei ne szabjanak gátat a mi-
nősítési fokozatoknak.  

Úgy gondolom, a modell kidolgozása feltételezi 
a munkaterületek, a szakmai feladatok és a sze-
mélyes kompetenciák teljes körű áttekintését, 
felülvizsgálatát. Talán hatástanulmányokra, fel-
mérésekre lesz szükség, meg kell határozni, hogy 
mi mindent és hogyan lehet minősíteni a könyv-
tári szakterületen, milyen indikátorok és értékek 
alapján lehet majd értékelni a könyvtári dolgo-
zók jogszabályok alapján előírt és a munkaköri 
leírásukban rögzített tevékenységeit, azok ellátá-
sát. Ki kell dolgozni a minősítési eljárás folya-
matát, szakembereket kell képezni, akik majd 
megfelelően tudnak minősíteni. Nem utolsó sor-
ban pedig meg kell nyerni magunknak a fenntar-
tókat, el kell fogadtatni a tárcával, a minisztéri-
ummal a könyvtári dolgozók értékeit, törvényi és 
illetménygaranciát kell kapni a modell támogatá-
sára. 



 

 

Sokrétű, szerteágazó és hosszú feladat lesz az 
életpálya-modell kidolgozása. Nem lehet és nem 
is szabad csak az MKE-nek magára vállalnia. Az 
Elnökség szándéka szerint a könyvtári és köz-
gyűjteményi szervezetekkel egyeztetve, együtt-
működve látott munkához. Szükséges a már 
meglévő, kialakuló életpálya-modellek ismerete, 
tanulmányozása. 

 

 

A 2014. évi Országos Könyvtári Napok kereté-
ben október 13-án délután 13.30-tól Tatabányán 
e témát járjuk körül a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtárban. Hallhatunk az előkészüle-
tekről, és szándékunk szerint együtt gondolko-
dunk az előrelépés érdekében. Vendégeink az 
MKE Elnökség tagjai és dr. Kührner Éva 
főkönyvtáros (Móricz Zsigmond Megyei és Vá-
rosi Könyvtár Nyíregyháza), a könyvtári életpá-
lya-modell kidolgozására alakult munkacsoport 
tagja. Egy, már meglévő modellről, a pedagógus 
életpálya-modellről Turzáné Papp Erika iskola-
igazgató (Szent Margit Általános Iskola) nyújt 
tájékoztatást.  

Aki könyvtárosnak tanul, könyvtárban dolgozik, 
még új, vagy akár nyugdíj előtt áll, mind érintett. 
A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet ez 
úton hív minden könyvtári dolgozót és kéri aktív 
részvételre a programon.  

 

Röviden a pedagógus életpálya-
modellről  
 
Kissné Anda Klára 

 
Az Oktatási Hivatal szakértői csoportja egy ki-
emelt uniós projekt keretében fogott hozzá 2012-
ben, hogy a pedagógusminősítés eszközrendsze-
rét kidolgozza. Az életpálya-modell forrása a 
2011. évi közoktatási tv. 64-65. §, az előmeneteli 
rendszerről a 326/2013. (VIII. 30.) kormányren-
delet foglalkozik, valamint született egy ezt tá-
mogató útmutató, amelynek 20014-ben már má-
sodik javított változatát adták ki. Ez utóbbi nem 
egyszerű tájékoztató kiadvány, hanem a minősítő 
vizsgára és minősítési eljárásra való felkészítés-
ben, a minősítési eljárások kivitelezésében és az 
e-portfólióval kapcsolatos minden kérdésben is 
segíteni igyekszik, kitérve az értékelésre, a kom-
petenciaelemek indikátoraira, fogalommagyará-
zatokat és dokumentummintákat is kínál.  

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
végzettségük, képzettségük, munkájuk elvégzé-
séhez kapcsolódó fokozataik alapján a közokta-
tási törvényben meghatározott előmeneteli foko-
zatokat érhetnek el. Beszámítanak minden olyan 
egyéb tényezőt, amely a nevelő-oktató munka 
ellátásához közvetlenül kapcsolódik (pl. akadé-
miai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs te-
vékenység, minősítő vizsgák stb.). A minősítés 
alapján öt fokozatba sorolhatók a pedagógusok: 
gyakornok, pedagógus I. és II., mesterpedagógus 
és kutatótanár. A bértábla fokozatokhoz és fize-
tési kategóriákhoz tartozó garantált illetményalap 
százalékokat határoz meg. Főiskolai és egyetemi 
végzettség a minimálbér 180-200 %-át jelöli 
meg. A fizetési kategóriák a gyakornok kivételé-
vel fokozaton belül háromévenként ugranak. 
Meghatározottak az ágazati és szakmai sajátos-
ságokhoz mért pótlékrendszer elvei, a jutalmazás 
mértéke, a kutatáshoz vagy tudományos tovább-
képzéshez igénybe vehető szabadság ideje, az 
öregségi nyugdíjkorhatárral kapcsolatos egyes 
kérdések.   



 

 

A minősítő bizottság egységes, nyilvános szabá-
lyok szerint végzi feladatát. A jogszabályokból 
adódó és a pedagógus adott munkaköri kötele-
zettségeinek teljesítésére teljes körűen kiterjedő 
vizsgálatot folytat. A pályakezdőknek és gyakor-
nokoknak most kötelező volt a vizsga. Pedagó-
gus fokozatban a rendelet alapján meghatározott 
ideig és formában kell(ett) e-portfoliót feltöltetni 
az Oktatási Hivatal elektronikus felületén. Az 
ehhez szükséges dokumentumok számát már 
csökkentették.  

Decemberig összesen ötezer szakértőt képeznek 
ki a minősítés elvégzésére, szeptembertől több 
ezer tanfelügyeleti ellenőrzés történik. Fedezete 
uniós pedagógusképzési keretből lesz. 

Vannak a modellnek hibái: a minősítés feltétel-
rendszere; nem definiálták az elején a szolgálati 
időt, ami alapja lenne a fokozatok megkülönböz-
tetésének; nem egyértelmű a mesterfokozathoz 
elfogadható végzettség; hogyan lehet elkerülni, 
hogy az anyagi lehetőségek gátolják a pedagógu-
sok számát az egyes kategóriákban; sikeres le-
het-e a minősítési eljárás, ha a magasabb foko-
zatba történő kinevezés felettes szervtől függ? 
Olyan eljárásrendet kell kidolgozni, amely nem 
gerjeszt feszültségeket. 

Előnye, hogy a szakmai elismerés független az 
életkortól és a saját fokozaton belül a szolgálati 
idő növekedésével garantált a fizetésemelés. 
Bízzunk benne, hogy kedvezően alakul minden. 

 

 

A Könyvtárostanárok Egyesületének állásfoglalása  

a pedagógus életpálya-modell törvénykoncepciójához itt olvasható: 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/ped_eletpalya_torv_konc_2010_KTE_hozzaszol.pdf 
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Kedves Klikkelők! 

Szeptemberben elkezdődött az új tanév. Az iskolakezdéssel együtt sok családban előtérbe került a 
könyv, a tanulás. Összeválogattam néhány cikket, melyek az e-book előnyeit és hátrányait taglalják, 
mind az oktatásban, mind a mindennapi, családi életünkben. Hasznos olvasást kívánok! 

Vitéz Veronika, rovatgazda 

 

E-könyvek előnyei és hátrányai 

Vitéz Veronika  

Októberben rendezik meg az Olvasás 

éjszakáját 
Könyvbemutatók, irodalmi 

játékok és zenés programok is 

várják az érdeklődőket 

október 18-án az Olvasás 

éjszakáján, amelyet második 

alkalommal rendeznek meg 

számos helyszínen Budapesten és vidéken. 

Forrás:  
http://www.hirado.hu/2014/09/25/oktoberben-rendezik-meg-az-olvasas-ejszakajat/ 

 

Könyvtárak alkonya? Nálunk még nem! 

Lehet, hogy a hagyományos fizikai könyvtárakra 

nincs is már szükség? Az új rendszerben sokkal 

nagyobb a könyvválaszték, mint amennyi egy 

könyvtárépületbe beférne  Több cím, könnyebb 

hozzáférés, és nagyobb megtakarítás - írta egy 

könyves szakportál, miután felröppent a hír: Az 

Amazon pazar e-köny-kölcsönzőt indít. Forrás: 

http://nol.hu/kultura/konyvtarak-alkonya-nalunk-meg-nem-1482421 

Butább lesz, aki e-könyvet olvas? 

Az egyik legelterjedtebb e-könyv olvasó, az 

Amazon óriáscég által fejlesztett Kindle 

segítségével végzett vizsgálat azt mutatja, az így 

fogyasztott tartalomra kevésbé emlékeznek az 

olvasók, mint azok, akik ugyanazt a szöveget 

papíralapú könyvben olvasták. Mindeközben 

hazánkban tovább növekszik az e-könyv olvasói 

tábora, és hamarosan már könyvtárból is 

kölcsönözhetünk elektronikus irodalmat. Forrás: 

http://mno.hu/grund/butabb-lesz-aki-ekonyvet-olvas-1245792 

 

Beszivárog a tablet az iskolába 

A digitális forradalom megállíthatatlan, Magyar-

ország most fog szembenézni a dilemmával. 

Forrás: 
http://www.origo.hu/techbazis/20140911-beszivarognak-a-tabletek-az-iskolakba.html  

 



 

Együtt olvas a család: e-book sok kézen, sok 

gépen 

Az e-könyvek állják a versenyt a nyomtatott 

példányokkal. Nem mindenben, ez igaz, és itt 

elsősorban említeni kell a hangulati elemeket. 

Sokszor átéljük: otthon leteszi a könyvet valaki, 

máris nyúl érte egy családtag. Körbejár a mű, 

nem is annyira a tartalma miatt mindig, inkább 

csak a kötődés alapján. Mi is az, amit házon 

belül olvasunk? Ez általában mindenkit érdekel, 

unokától nagymamáig. 

Forrás: http://konyvkonnektor.hu/?p=4375 

 

 

 

Világcsudája: fényképezni tudó e-könyv 

olvasó 

Már Magyarországon is elérhető a világ első 

beépített fényképezőgéppel rendelkező E Ink 

technológiájú e-könyv olvasója. Forrás:  

http://www.hirado.hu/2014/09/17/vilagcsudaja-fenykepezni-tudo-e-konyv-olvaso/ 

 

 

Jó a gyereknek az e-könyv? Vagy maradjon a 

nyomtatottnál? 

Ezt a kérdést tette fel két professzor, Heather 

Ruetschlin Schugar és Jordan T. Schugar egy 

konferencián, ahol az volt a fő téma, vajon a 

gyerekeket illetően milyen különbségek vannak 

az olvasási szokások és a két típus 

különbözőségének hatása szempontjából. Forrás: 

 http://mno.hu/csaladhalo/e-konyv-vagy-hagyomanyos-1245736 

 

 

 

Könyvtár polc és könyv nélkül 

A vadonatúj amerikai felsőoktatási intézmény, a 

Florida Műszaki Egyetem könyvtárát úgy 

nyitották meg Lakelandben, hogy egyetlen 

könyvet sem helyeztek el a polcain. Mert polcai 

sincsenek – írja a Guardian. Forrás: 

http://nol.hu/kultura/konyvtar-polc-es-konyv-nelkul-1483143 

 

 

  



Megyénk könyvtárai a 

sajtóban 
Rovatvezető:  
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2014 augusztus 

 
SÁMUELNÉ ÁBRAHÁM MÓNIKA 
 
Tudásközpont létrehozása a Megyei és Városi 
Könyvtár Komplex átalakításával. - In: A mi 
Tatabányánk : Tatabánya Város Önkormányza-
tának magazinja. - 4. évf. 9. sz. (2014. 08. 29.), 
p. 11. - ill. 

- A József Attila Megyei és Városi Könyv-
tár épületének és szolgáltatásainak fej-
lesztése a Tatabánya Integrált Település-
fejlesztési Stratégiája keretében. 

 
 
Díszpolgári címet kapott dr. Brunner Róza 
főorvos : Oroszlány / W. Zs. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 195. sz. 
(2014. 08. 22.), p. 2. 

- Oroszlányért kitüntető díszoklevelet ka-
pott 2014. augusztus 22-én Szlezákné 
Molnár Katalin könyvtáros. 

 
 
Jó kezekben a svájci könyvadomány : felaján-
lás : háromezer kötet a komáromi német kisebb-
ségi önkormányzattól. - In: Komárom-Esztergom 
megyei 24 óra. - 25. évf. 194. sz. (2014. 08. 21.), 
p. 3. - ill. 

- Sávájcból érkezett könyvadományt adtak 
át a Jókai Mór Városi Könyvtár Táncsics 
utcai felnőtt részlegében. 

 
 
Írók eszmények vonzásában : sorskérdések : 
Németh László után Szekfű Gyuláról ír mo-
nográfiát / Veizer Tamás. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 191. sz. 
(2014. 08. 16.), p. 5. - ill. 

- Riport dr. Monostori Imrével, a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár nyu-
galmazott igazgatójával készülő könyvé-
ről. 

 

A nyári szünetben is várják a gyerekeket / 
Veizer Tamás. - In: Komárom-Esztergom me-
gyei 24 óra. - 25. évf. 187. sz. (2014. 08. 12.), p. 
3. 

- A József Attila Megyei és Városi Könyv-
tár gyermekkönyvtárának idei program-
jai. 

    
Rövid nyári szünet a Heckenast könyvtárban 
: Nyergesújfalu : [hír]. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 186. sz. 
(2014. 08. 11.), p. 5. 

- A pilismaróti Heckenast Gusztáv Községi 
Könyvtár nyitva tartásáról. 

 
Egymásra épülő értékes pályázatok gyere-
keknek / V.T. - In: Komárom-Esztergom megyei 
24 óra. - 25. évf. 185. sz. (2014. 08. 09.), p. 5. 

- A József Attila Megyei és Városi könyv-
tár gyermekkönyvtára által szervezett ol-
vasópályázatokról. 

 
Élményeket kaptak és adtak a gyermekek : 
tábor : könyvtári kalandozók, sajtkukacok, 
történelmi túrázók és turbo csigák. - In: Ko-
márom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 184. 
sz. (2014. 08. 08.), p. 15. - ill. 

-  Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi 
Könyvtár nyári gyermektáborairól. 

 
A kecskédi Pósalaky urak / W. Zs. - In: Komá-
rom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 184. sz. 
(2014. 08. 08.), p. 2. - ill. 

- A kecskédi művelődési ház és könyvtár 
munkájáról, utóbbi katalógusának, köl-
csönzésének elektronizálásáról együtt-
működve a József Attila Megyei és Váro-
si Könyvtárral. 

 
Élménygyűjtés a nyári szünetben, avagy ösz-
szefoglaló az oroszlányi Gárdonyi Géza Váro-
si Könyvtár táborairól / Szlezákné Molnár Ka-
talin ; Takács Tímea. - In: Könyvtári levele-
ző/lap. - 26. évf. 8. sz. (2014.), p. 13-14. - ill. 

- Beszámoló az oroszlányi Gárdonyi Géza 
Városi Könyvtár által szervezett nyári 
gyermektáborokról. 


