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Egy Oscar-díjas filmrendező 

tatabányai gyökerei 

Nagy Ádám 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár Fő 
téri könyvtárában Macher Péter 
holokausztkutató, helytörténész tartott előadást 
Szabó István Oscar-díjas filmrendező tatabányai 
gyökereiről. A 2015. január 26-án megrendezett 
esemény a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár és a Szenes Hanna Magyar-Izraeli 
Baráti Egyesület közös szervezésében valósult 
meg. A résztvevőket a Megyei Könyvtár 
igazgatója, dr. Voit Pál és Tatabánya 
alpolgármester asszonya, Turainé John Katalin 
köszöntötte.  

 

Fotók: Török Csaba 

Macher Péter 2013 óta a tatabányai levéltár 
munkatársa, valamint 2009 óta tagja a Fiatal 
Levéltárosok Egyesületének (FLE). Kutatási 
területe a zsidótörvények hatása a magyarországi 
bányavállalatok működésére 1938. és 1945. 

között. Kutatási eredményeit szakirányú 
tanulmánykötetekben és az Új Forrás 
folyóiratban publikálja.  

Macher Péter, aki személyes kapcsolatot ápol 
Szabó Istvánnal, elmondta, hogy a filmrendező 
Tatabányán töltötte 
gyerekkorát, még a 
városegyesítés előtti 
időszakban, Óvárosban. 
Valamint, hogy nagy-
apja, Szabó Ignác 
bányaorvosként prak-
tizált a 20. század elején, 
akinek szerepe jelentős 
volt az akkori bánya-
város kiépítésében. 

Az 1900-as évek környékén Szabó Ignácot 
bízták meg azzal, hogy tervezze meg az 
egészségügyi ellátást Tatabányán. Nevéhez 
kötődik a tatabányai Gőzfürdő, amit az ő 
javaslatára építettek. A fürdő akkoriban a 
bányászok rehabilitálását szolgálta, így 
egészségügyi szempontból fontos újításnak 
számított a bányaváros életében. Szabó Ignácot 
az egész megyében odaadó munkájáról ismerték, 
és tisztelték a bányászokért tett kitartó 
erőfeszítéseiért. Később, 1996-ban díjat is 
neveztek el róla. A Szabó Ignác-díjat az 
egészségügyben dolgozók kimagasló 
munkájának elismerésére hozták létre. 

Szabó István édesapja, ifjabb Szabó Ignác 
szintén az orvosi pályát választotta, ő maga 
viszont a filmrendezői hivatás mellett állapodott 



meg. A hivatás kifejezés nem véletlen, hiszen 
komoly elhivatottság nélkül nem nyerhetett 
volna Oscar-díjat a Mephisto (1982), valamint 
egy Golden Globe jelölést A napfény íze (1999) 
című filmjeiért. A sokatmondó elismerések 
mellett érdemes még megemlíteni, hogy 1998-
ban Tatabánya Díszpolgára Címet kapott, amit 
Tatabánya akkori polgármestere, Bencsik János 
adott át a filmrendezőnek.  

 

Macher Péter publikációi az előadás 

témájában: 

 

A katonatiszt és a bányaigazgató harca.  
In Múlt és Jövő zsidó kulturális folyóirat 2012/2. 
sz. 69—79. p. 

Szabó István filmjeinek tatabányai vonatkozásai. 
In Új Forrás 2013/7. sz. 25—32. p. 

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. zsidó 
alkalmazottainak szerepe a vállalat 
újjászervezésében 1945—1947.  
In József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
Évkönyve 2014. 151—164. p. 

 

 

Szabó István a Csodálatos Júlia bemutatóján.  

Kép forrása: http://hu.wikipedia.org  

Mit tükröz írásunk? Bevezetés a 

grafológia világába 

Nász János 

Január 31-én, a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár öko-esték sorozatának 2015-ös nyitó 
előadásának meghívott vendége Sziráki Éva 
grafológus volt. 

 

Sziráki Éva. Fotó: Nagy Ádám 

Bevezetőjében a grafológiát, emberismereti 
tudományként aposztrofálta, bár az idők során az 
ezoterika homályából kellett kirángatni. A 
közelmúltban pedig egyfajta pszichológiai 
módszertani megközelítésnek is tartották. A 
hazai kézíráselemzés szakemberei manapság már 
mindent megtesznek azért, hogy ne az ezoterika 
körébe tagolják be, hanem tudománynak nevezik 
számos külföldi példa alapján. A grafológiával 
kapcsolatosan mára már a közvélekedésben is 
tapasztalható elmozdulás; még a könyvtárban is 
a pszichológia tárgykörében található meg. 
Ennek az lehet a magyarázata, hogy az 
íráselemzéssel számos pszichológiai tesztet lehet 
kiváltani. 

A következőkben egy történeti utazáson 
keresztül hallhattuk azt, hogy már a görögök és a 
rómaiak idejében, tehát az antik világban is 
figyelmet fordítottak az írásvetőkre. Az első 
nyomtatásban megjelent mű a 17. századi 
Itáliában látott napvilágot. Nem sokkal később, 
Johann Kaspar Lavater svájci filozófus, ‒ aki 
mellesleg arcelemzéssel is foglalatoskodott ‒ 
valamint Johann Wolfgang von Goethe 
vizsgálódott behatóan azon, hogyan lehet az 
írásból a jellemre következtetni. Ezek után Jean 



Hippolyte Michon abbé, régész és irodalmár 
vette a fáradtságot arra, hogy összegyűjtse és 
összeszedje az abban az időkben fellelhető 
összes ismeretet e témában. Ő nevezte először 
tudománynak, majd ógörög szakszavak 
összeillesztésével grafológiának az 1800-as évek 
végén. Ezért is őt tekintik a grafológia atyjának. 
A 19. században a franciáktól a németek vették 
át a vezető szerepet az íráselemzésben. Ludwig 
Klages filozófus lett a modern tudomány 
megteremtője, valamint Max Pulver svájci 
pszichológus, grafológus, költő, drámaíró és 
mesemondó megalkotta az elemző munkáját 
segítendő a térszimbolika elméletét, melyet a 
mai napon is használnak. A tér-mátrix területét 
felosztva különböző szimbolikus jelentés-
tartalmak társulnak, és ezt vetítette ki az 
íráselemzésében.   

A magyar grafológia megalapozója és az első 
magyar nyelvű szakkönyv összeállítója Románné 
Goldzieher Klára volt. Az „Írás és egyéniség” 
című könyve 1925 körül jelent meg, és 
alapvetően a tudományos kutatásokon alapszik e 
munkája. 1930-ban ő volt az, aki megalapította a 
Magyar Írástanulmányi Társaságot, és annak 
égisze alatt beindultak az első szakmai 
publikációk. A világháború alatt Amerikába 
települt át, majd ott elismert szakemberként 
folytatta pályafutását. A II. világháború után 
Magyarországon alig maradt grafológus. A 80-as 
évek közepéig kellett várni, hogy beinduljon és 
megpezsdüljön újra az íráselemző élet. 

A grafológia és az írásszakértés rokon szakma, 
de nem ugyanaz! Mindkettő az írást és az azt 
létrehozó személy kapcsolatát vizsgálja. A 
vizsgálat végén azonban különböző véleményt 
alkotnak. A grafológia a természetes írást a 
személyiséggel veti össze, és a személyiségrajz 
mellé javaslatot, tanácsot ad. Míg az írásszakértő 
azonosítja, vagy megkérdőjelezheti az írás 
készítőjének személyét, tehát hitelesíti az írást. 

De mi is kell az íráselemzéshez? Maga a kézírás, 
amely megfelelő körülmények között született: 
nyugalmi helyzet és alkalmas írófelület, az írásra 
dominánsan használt kézzel írott szöveg. Fontos 

az is, hogy azon a nyelven szülessen az írás, 
amelyet általánosan gyakorol. Általában egy 
egyszerű sima papírlap, golyóstoll vagy más 
kedvelt íróeszköz. A papír ne legyen kockás, 
vonalas! Az írás tartalma szabad téma-
választáson alapuljon, és folyamatosan haladó 
szöveg legyen. A szöveg hossza kb. 20 sornyi; 
fél, vagy maximum egy oldalnyi terjedelmű. 
Ezek alapján kaphatunk egy teljes személyiség-
képet. Az írásvizsgálatot befolyásolhatja még az 
esetleges szemüvegviselés, gyógyszerszedés, 
írászavarok. Meg kell tudni különböztetni a bal 
és jobbkezes írást is. Befolyásolhatja még az 
elemzést a nem, az életkor, a foglalkozás, illetve 
hogy milyen gyakran ír az illető, továbbá hogy 
hogyan sajátította el a betűvetést. 

 

Kép forrása: 

https://fantasybuecher.wordpress.com/2012/02/05/wie

-muss-das-perfekte-fantasybuch-aussehen/  

Az elemzésben sok látszólagos apró dolog is 
számít, a sorok, a térköz, a margók, az aláírás 
viszonya a teljes szöveghez, az hogy melyik betű 
nagyobb, mennyire egyenes, előre vagy 
hátradőlő, a betűk egymáshoz való viszonya, a 
pontok, az ékezetek. Minden apró eleméig 
végignézik a jeleket, betűket, szöveget és ez 
alapján alakítják ki a személyiségrajzot.  

Ezek után jön a kompetencia kérdése. Mibe és 
meddig avatkozhat bele a grafológus a kérdező 
életébe a következtetései alapján? Milyen 
mértékben tárhatja fel a betegségre, vagy egyéb 
problémákra utaló jeleket? De a grafológus nem 
orvos és nem pszichológus, bár a pácienst tovább 
irányíthatja a megfelelő helyre. Az 
írásszakértőnek is tud segíteni. Döntést nem 
hozhat a megbízó személy helyett. 
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Mint egy régi barát - Beszélgetés Háy 

Jánossal 

Petrozsényi Eszter 

Amikor 2015. február 11-én, délután 
megérkezett a Könyves Szerda meghívott 
vendége, Háy János, hiába kereste könyvtárunk 
polcain könyveit. Valamennyi műve „kézben 
volt”, vagyis mindet kikölcsönözték az 
olvasóink. Ennél jobb belépő nem is kellett a 
kellemes, oldott hangulathoz.  

 

Petrozsényi Eszter, a Könyves Szerdák szervezője Háy 

Jánossal. Fotó: Goldschmidt Éva. 

Érezhetően baráti közönség gyűlt össze, bár 
személyesen nem sokan találkoztak még a 
művésszel. Művészt írok, mert az íráson kívül a 
festészet és a zene is foglalkoztatja, kirándul 
egyik művészeti ágból a másikba, keresi a 
kifejezés pontosabb, megfoghatóbb formáját. A 
platóni tükör-elméletet cáfolta rögtön az est 
elején, mikor kifejtette a művészet, szűkebb 

értelemben pedig az írás feladatát. Ha csupán 
tükörképet hozunk létre, nem tettünk hozzá az 
érzékelhető világhoz semmit, nem teremtettünk. 
Ezen túllépve, azt a belső többletet kell 
hozzáadnunk a műhöz, amely minden igazi 
alkotóban ott rejlik. Mint a sámán, aki kapocs a 
„fent és a lent” között, de ő csupán közvetít.  

Ilyen közvetítő szerep jut az írónak, hogy a 
közönsége számára megfogalmazza azokat az 
érzéseket, gondolatokat, melyeket az olvasó 
maga is érez, de nem tudja azokat formába 
önteni. Ilyenkor, ha a könyvben szembesül egy-
egy eseménnyel, érzéssel, emlékkel, a ráismerés 
örömével forgatja a lapokat: „igen ezt én is 
átéltem, így érzek, szinte helyettem írták”. A 
mesterségnek olyan alapvető szabályait, mint a 
formai követelmények, lehet tanulni és tanítani. 
De az a többlet, ami maradandó értékké, 
egyedivé tesz egy művet, az csak az ihletett 
alkotónál található. Ha valaki a siker nyomán 
úgy dönt: „ha ennek ilyen keletje van, tudok én 
még ehhez hasonlót írni” és elkezdi ontani az 
egy kaptafára, egy sémára készült könyveket, 
akkor elveszti az ihletettségnek azt az állapotát, 
amely a valódi érték létrejöttét jellemzi. Ha egy 
fontos, lényeges dolgot szeretne elmondani a 
szerző, amíg papírra nem veti, érleli magában, 
keresi az optimális formát és addig alakítja, 
csiszolja, amíg késznek, pontosnak érzi. Ám 
amint létrejött a mű, az a nyelvezet, forma már 
nem rendelkezik olyan elsődleges töltettel, amely 
elegendő egy második mű megírásához. 
Kiüresedett, s éppen az a lényeg tűnik el belőle, 
amely az első írást egyedivé tette.  



Minden alkotó embernek a megélt és a tanult 
élményei adják az alkotás alapját. Háy János 
írásaiban sokszor visszaköszönnek a 
gyermekkori élmények, karakterek, de sosem 
szolgaian átvett formában. Az élmény egy 
morzsája felismerhető, egy-egy történés, tény, 
ám amint megszületik egy írás, már egészen más 
összefüggésekben szerepel az adott esemény: a 
realitástól elvonatkoztatva, más megvilágításban, 
más arányokban éled újra. Fontos, hogy az 
alkotó bizonyos távolságtartással kezelje az 
élményeit, szinte eltávolítva magától, mintegy 
felülről szemlélve a tényeket. Ilyen módon 
uralva az eseményt tud olyan általános érvényű 
gondolatokat átadni, amelyek az olvasók 
számára a ráismerés, az érintettség pillanatát 
okozzák.  

 

Háy János felolvas saját művéből, majd dedikál. 

Fotók: Goldschmidt Éva. 

 

Számos kérdést tettek fel a nézők az este végén a 
vendégnek, aki a téma komolysága ellenére sok 
humorral, lefegyverző őszinteséggel válaszolt 
azokra, kellemes percekkel gazdagítva az estét. 
A dedikálás közben is mindenkit szívesen, nagy 
figyelemmel hallgatott, úgy éreztük egy régi 
barát látogatott el a Szépírók Társaságának a 
segítségével a tatai Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtárba. 

Ünnepeljük olvasóinkat! 

Dollmayer Bea 

Új rendezvénysorozatot indított el a tatai Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár 2015-ben, 
„Ünnepeljük olvasóinkat!” címmel.  

2012-től van számítógépes nyilvántartás, amely 
lehetővé tette, hogy a kölcsönzési szokásokat 
figyelembe véve tovább fejlessze az intézmény 
szolgáltatásait. A mostani programban a 
könyvtár dolgozói szerették volna kiemelni és 
megjutalmazni azon látogatókat, akik 2014-ben 
legaktívabban használják ki az elérhető 
szolgáltatásokat (könyv-, DVD/CD kölcsönzés, 
előjegyzés, foglalás stb.). Idén a következő 
kategóriákat emelték ki: a legtöbb könyvet, 
DVD-t vagy CD-t kölcsönző olvasó (férfi-nő és 
életkor szerinti bontásban), legtöbbet foglaló 
vagy előjegyző könyvtártag. Emellett külön 
hangsúlyt fektettek a legifjabb és a legidősebb 
olvasóra is. A személyre szabott ajándékokat 
családias hangulatban vették át 2015. január 28-
án a megjelentek. A könyvtár tervei szerint 
folytatja a programot a következő évben is, 
kibővítve a jutalmazottak körét a tatai és Tata 
környéki iskolákkal és óvodákkal. Jövőre 
megnézik, hogy melyik intézményből iratkoztak 
be a legtöbben a könyvtárba. Egy másik, új 
kategóriában kiemelik azt is, hogy a beiratkozott 
tagok száma hogyan viszonyul az iskola/óvoda 
létszámához. Az intézmények mellett viszont 
továbbra is várja kedves olvasóit a könyvtár, 
mindenki egyforma esélyekkel indul a 2015-ös 
dicsőségtáblára kerülésért!  

 

Orosz Elizabet édesanyjával átveszi az ajándékot. 

 Fotó: Goldschmidt Éva  



2014. évi dicsőségtáblánk 

 

 

 

1. A legtöbb könyvet kölcsönző fiú  

(0-14 évig) 
Lakatos Attila Csaba (134 kölcsönzés) 
 

2. A legtöbb könyvet kölcsönző lány  

(0-14 évig) 
Kovács-Pataki Bíbor (84 kölcsönzés) 
 

3. A legtöbb könyvet kölcsönző férfi  

(15-64 évig) 
Varga Tibor (265 kölcsönzés) 
 

4. A legtöbb könyvet kölcsönző hölgy  

(15-64 évig) 
Kiss Rita Ella (381 kölcsönzés) 
 

5. A legtöbb könyvet kölcsönző férfi  

(65 évestől) 
Csikós István (186 kölcsönzés) 
 

6. A legtöbb könyvet kölcsönző hölgy  

(65 évestől) 
Kulhanek Józsefné (244 kölcsönzés) 
 

7. A legtöbb CD-t vagy hangoskönyvet 

kölcsönző olvasó 

Varga Tibor (84 kölcsönzés) 
 

8. A legtöbb DVD filmet kölcsönző olvasó 

Kiss Rita Ella (296 kölcsönzés) 
 

9. A legtöbbet foglaló olvasó 

Dr. Nagy Istvánné (10 foglalás) 
 

10. A legtöbbet előjegyző olvasó 

Popovics Lászlóné (9 előjegyzés) 
 

11. A könyvtár legfiatalabb tagja  

(2014. dec. 31-i állapot szerint) 
Orosz Elizabet 

 
12. A könyvtár legidősebb tagja  

(2014. dec. 31-i állapot szerint) 
Domokos István 

 

 
 

Popovics Lászlóné átveszi a jutalmat Dollmayer Beától.  

 

 
 

Lakatos Anna Dóra és Lakatos Attila Csaba 

édesapjukkal.  

Fotók: Goldschmidt Éva 
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 Így írnak Ők… 

Takács Tímea 

Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi 
Könyvtárban a 2015-ös évben is folytatódik, a 
már hagyományos  „Így írnak Ők…” sorozat. 
 

 

Takács Tímea igazgató Ürmös Lászlónéval. 

Fotó: Vajai László 

 

Az év első vendége Ürmös Lászlóné volt, aki a 
helyi Értelmiségi Klub vezetője és elismert, 
immár nyugdíjas pedagógus. Az előadó 
megismertette a szép számban megjelent 
érdeklődőket a „Rögök az úton” című életút 
pályázatával.  

Terike néni mesélt életének jelentősebb 
állomásairól, fontosabb személyeiről, 
munkájáról, családjáról. Pedagógus vére hajtja 
Őt, a mai napig aktív életet él. Tagja és egyik  

 
 
 
alapítója a Városi Énekkarnak. Országos 
versmondó versenyeken és Ki mit tud?-on szép 
elismeréseket ért és ér el. A könyvtár nagyon 
fontos feladatának tartja a helyi értékek 
bemutatását mindenki számára. Az életutat 
bemutató írás felolvasása után a köztiszteletben 
álló tanítónő egy verssel ajándékozta meg a 
résztvevőket.  

Az előadás végén Takács Tímea, a bibliotéka 
igazgatója köszönte meg Terike néni áldozatos 
munkáját, tevékenységét és kívánt további jó 
egészséget és sok sikert az elkövetkezendő 
évekhez. 

 

 

Szép számmal érkeztek vendégek a rendezvényre. 

Fotó: Vajai László 
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Digitális kompetenciafejlesztő 

programok a kistelepüléseken 

Mikolasek Zsófia 

A 39/2013.(V.31.) EMMI Rendelet a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

működéséről a megyei könyvtárak opcionális 

feladatául tűzte ki a  digitális írástudás, az 

információs műveltség elsajátításának, az egész 

életen át tartó tanulás folyamatának segítését a 

kistelepüléseken.  

E cél elérése érdekében 2015 első negyedévében 

a KSZR könyvtáraiban digitális 

kompetenciafejlesztő programokat szerveztünk. 

Előadás-ajánlót készítettünk,
 1

 melyben minden 

korosztály számára és rendkívül sok témában 

kínáltunk választási lehetőséget a 

kistelepüléseknek, majd az igényfelmérés után 

megkezdtük a szervezést. A maratoni 

programsorozat Tárkányon indult február 19-én 

Csonkáné Huszár Anita előadásával. Csémen, 

Tárkányban és Neszmélyen szintén Csonkáné 

Huszár Anita rendőr alezredes tartott előadást az 

internet veszélyeiről egy rendőr szemszögéből. 

Dunaszentmiklóson Szilassi Andrea, a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtár munkatársa 

mutatta be „A biztonságos internetezés” c. 

előadását. Csépen Vitéz Veronika informatikus 

könyvtáros beszélt az online vásárlásban rejlő 

lehetőségekről és veszélyekről.  

                                                           

1
 A kiadvány megtekinthető itt: 

http://www.kemkszr.hu/sites/default/files/El%C5%91ad%C3%B3k-

digit%C3%A1lis%20kompetencia%20t%C3%A9m%C3%A1ban.pdf  

Elindultak a kezdő számítógépes és internetes 

tanfolyamok is. A nemrégiben Kocson, a február 

23-i héttől Bajon kezdték meg alapfokú 

számítógépes képzésüket a könyvtár érdeklődő 

látogatói. A tanfolyamokat Vitéz Veronika tartja. 

 

Vitéz Veronika Bajon a kezdőknek szervezett 

tanfolyamon. 

 

Dunaszentmiklóson a biztonságos internetezésről és a 

közösségi portálokkal kapcsolatos hasznos tudnivalókról 

hallottak előadást 2015. február 20-án. 

Fotó: Szilassi Andrea 
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Ezt a könyvet nem kell visszahozni! 

Nemzetközi Könyvajándék Nap(-ok) 

a JAMK-ban 

Erősné Suller Ildikó 

Immár harmadik alkalommal hirdette meg a 
Magyar Gyermekirodalmi Intézet és a 
Csodaceruza magazin szerkesztősége a 
Nemzetközi Könyvajándék Napot (International 
Bookgiving Day), melynek célja, hogy. növelje a 
gyerekek hozzáférési lehetőségeit a könyvekhez, 
és hogy még több kedvet kapjanak az 
olvasáshoz. 

 

Ezeken a napokon a szervezők azt szeretnék 
elérni, hogy ajándékozzon minden felnőtt egy 
gyereknek egy könyvet, vagy hagyjon egy 
könyvet olyan nyilvános helyen, amit gyerekek 
látogatnak, esetleg ajándékozzon jó állapotú 
könyvet könyvtárnak, kórháznak, vagy olyan 
szervezetnek, amely könyvet juttat el rászoruló 
gyerekeknek. Az idei kétnaposra bővített, 2015 
február 13-14-i kezdeményezés sikerét mutatja, 

hogy számos iskola, könyvtár, önkormányzat és 
egyéb szervezet kapcsolódott be a programba. A 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár idén 
harmadszor csatlakozott. Miután eddig sokszor, 
sokat kapott, ezen a napon adott a gyerekeknek. 

Február 13-án, pénteken a Herman iskola egyik 
osztályát látta vendégül az „Egy pöttyös nap” 
címmel rendezett olvasásnépszerűsítő 
foglalkozáson. Kollégáink egy mese kapcsán 
igyekeztek rávezetni a gyerekeket arra, hogy, a 
mese és az olvasás nem csak örömet nyújt, 
hanem rajtuk keresztül egy egészen egyszerű 
dologról is, mint például egy pötty ‒ mennyi 
információt szerezhetnek a könyvtárban. A 
találkozó végén egy-egy ajándék kötet mellett a 
nebulók a pöttyöket is hazavihették emlékbe az 
elkészített katica hátán.  

A könyvünnep szombatján pedig minden betérő 
gyermekolvasó választhatott a gyermekkönyvtár 
által felajánlott könyvekből. Így közel 80 kötet 
talált gazdára a „Könyvek Valentin napján”. 

 

Egy pöttyös nap - Zantleitnerné Szebenyi Zsuzsanna 

gyermekkönyvtáros foglalkozást tart. 

Fotó: Erősné Suller Ildikó 
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Farsangi máz 

Goldschmidt Éva 

Első alkalommal tartottak összejövetelt a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár gyermek részlegében 

a  fenti címmel 2015. február 4-én.  

A találkozó mindenkihez ‒ gyermekhez, 

szülőhöz, nagyszülőhöz ‒ egyaránt szólt, és nem 

mindennapi élményeket tartogatott. A 

gyermekek igazán kitettek magukért, és a szülők 

is a gyermekeikért, hiszen valamennyi apróság 

tarka jelmezben libbent a polcok között. A 

csodás jelmezköltemények az anyukák szorgos 

kezeit dicsérik, és ‒ noha az apróságok kicsit 

nehezen mozogtak bennük ‒, azért boldogan 

viselték. 

 

Kovács Pataki Bíbor és Goldschmidt Éva 

gyermekkönyvtáros.  Fotó: Kovács Pataki Csenge. 

A farsangi bálba hívogató versike után 

hagyományos jelmezes felvonulás következett, 

egymást váltották a „színpadon” a dobókockák, a 

virágárus lány, Aranyhaj és a kis dinó. Sőt, még 

könyvjelzőnek öltözött kislányt is 

köszönthettünk.  

A könyvtárosok is kitettek magukért, így két 

lábon járó olvasójegy, könyvőrző éppúgy együtt 

bulizott a könyvtárban, mint a középkori 

kereskedőnő, menyasszony és vőlegény, 

valamint az esketést végző pap. Kétségtelen, az 

összejövetel csúcspontja az álesküvő volt, ahol a 

vőlegény nevében hölgy, a menyasszony 

nevében pedig férfi könyvtáros kolléga válaszolt 

a „semleges egyház fejének” kérdéseire, 

valahogy így: igen, nem, talán, az biztos… Az 

álesküvő után a kötetlen, jókedvű beszélgetés és 

a hozott finomságok elfogyasztása tette 

felejthetetlenné a délutánt. A kicsik pedig 

színeztek, könyveket nézegettek, és 

gyermekdalokat énekelve táncoltak. 

 

Fotó: Sinkó Ildikó 
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Éghajlat: ismerjük meg és 
cselekedjünk! 

Nász János 

A Klímabarát Települések Szövetsége és az 
Országos Meteorológiai Szolgálat szervezésében 
2015. február 11-én a Meteorológiai Szolgálat 
Központjában a fenti címmel szakmai napot 
rendeztek. Elsősorban önkormányzatok számára, 
hogy kellőképpen megismerjék a már évek óta 
globális szinten jelentkező éghajlatváltozás 
okait, és helyi szinten felkészülhessenek a 
várható változások okozta helyzetekre és 
problémákra. Könyvtárunk, mint egy ökotudatos 
könyvtár, már több ízben is képviseltette magát 
az ilyen rendezvényeken.  

A magunk könyvtári eszközeivel intézményünk 
is részt vállal ‒ lehetőségeinkhez mérten ‒ a 
fenntartható fejlődés és a környezettudatos 
szemlélet formálásában. Ezt szolgálja ökológiai 
témájú külön-gyűjteményünk és rendezvényeink 
sora, különösen az öko-esték rendezvénysorozat 
immár ötéves folyama, valamint öko-
hírlevelünk. Idén tovább bővítjük tájékoztató 
tevékenységünket e témában. A hazai sajtó 
szemlézésével válogatott cikkgyűjtemény készül 
havonta ajánló gondolatokkal, amelyet 
megtekinthetnek az érdeklődők honlapunkon, és 
hírlevélben is kiküldjük a feliratkozóknak. Ebben 
időről-időre tájékoztatást adunk a fontos és 
aktuális környezeti témákról, változásokról. 

A szakmai nap hét kiselőadása az éghajlati 
változások megismerésére és az azokból fakadó 
cselekvésekre, valamint alkalmazkodási 

lehetőségeinkre hívta fel a figyelmünket. Az 
érdeklődőket a két szervező képviseletében, Dr. 
Radics Kornélia, az OMSZ elnök asszonya, 
valamint Kovács Lajos, a Klímabarát 
Települések Szövetségének elnöke köszöntette. 
Közös ötlet volt, hogy ez a nap, ez a lehetőség 
megvalósuljon ebben az intézményben, amely 
1870-ben alakult. Az épület pedig 1910 óta 
szolgálja a térben és időben határokkal nem 
rendelkező tudományt, a meteorológiát, melynek 
vannak állami feladatai. Így például az 
állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának 
szolgálata. Habár az emberi viselkedés jelentős 
mértékben befolyásolja a klímaváltozást, de 
érdemes más tényezőket is figyelembe venni: 
mégpedig a évszázados tudományos 
tapasztalatokat, hiszen ezekből is levonhatók 
bizonyos, akár ciklikusan is követhető 
tanulságok. 

A tájékoztatók sorát Molnár László 
meteorológus kezdte el az Országos 
Meteorológiai szolgálat szolgáltatásainak átfogó 
ismertetésével. Kiemelte, hogy a már 
bevezetőben is említett állami feladatokon túl az 
éghajlati információk sok szempontú 
szerkesztése és közreadása számos szakma 
nélkülözhetetlen munkaeszközévé vált. Az 
időjárás-előrejelzéseket, az éghajlati 
adatszolgáltatást, az esteleges riasztásokat 
például rendezvények vonatkozásában, a radar- 
és a műholdas információkat, a várható 
villámlásokat naponta a www.met.hu -n mint egy 
60-100.000-en, szélsőséges időjárás idején pedig 
akár 300.000-en is követhetik. A külön 
megrendelőknek honlapokat szerkesztenek, akár 



kisebb településekre lebontva is. Kiszolgálják a 
nyomtatott és elektronikus sajtó igényeit, napi, 
rövid, de akár hosszabb távú előrejelzésekkel is. 

 

http://klimabarat.hu/fotogaleria/omsz-klimabarat-

telepulesek-szovetsege-kozos-konferencia-2015-02-11 

 

Dr. Lakatos Mónika éghajlatkutató arról beszélt, 
amit már a bőrünkön is tapasztalunk. 2015 
kiemelt témája ‒ amelyet a március 21-ei 
Meterológiai Világnap is napirendre tűz ‒ az 
éghajlatváltozás és változékonyság megismerése, 
az ismeretek hasznosítása, valamint megelőző és 
alkalmazkodó képességünk cselekvésbe hozása 
lesz. Kutatások szerint az utóbbi harminc éves 
periódus, azaz az 1981-2010 közötti időszak 
legnyilvánvalóbb tünete a hőmérséklet 
emelkedése. Régiónk, országunk az átlagosnál is 
jobban felmelegedők közé tartozik, és ez életünk 
szinte minden területére jelentős hatással van. 
Globálisan nézve 2014 volt a legmelegebb év a 
vizsgált terminusban. Az óceáni hőtartalom és a 
felszíni hőmérséklet egyaránt növekedett. 
Magyarországon 11,86 C° volt az 
átlaghőmérséklet, ez pedig majdnem két fokkal 
magasabb, mint a 60-as években volt. Az 1983-
2012 közötti időszak pedig az elmúlt 1500 év 
legmelegebb periódusa volt. Az európai 
országok éghajlat-változási mutatók 
összevetésében hazánk közepesen sújtottnak 
tekinthető. Amit a szakmán kívüliek is 
érzékelhetnek, hogy 1901-től vizsgálva a 
nyarakat 1,5 C°-kal melegebbek, és 7 %-kal 
kevesebb a csapadék. Ugyanakkor gyakoribbak a 
szélsőséges állapotok, hosszabbak a szárazabb 
időszakok, és hirtelen hull le jelentős mértékű 
csapadék kisebb területekre. Az aszály immár 

szinte állandóan jelen van térségünkben. 
Alkalmazkodnunk mindezekhez muszáj! A 
turisztikai potenciál is változik. Hosszabbak a 
vegetációs időszakok, sokkal több kórokozó 
jelenik meg a természetben. A klíma változik, de 
mindig is változott. A kérdés az, hogyan állunk 
hozzá ehhez. 

Dr. Szépszó Gabriella éghajlatkutató a 
folytatásban azt boncolgatta, hogy az 
éghajlatváltozás tekintetében mire számíthatunk 
globálisan, országos és helyi szinteken a 
jövőben. Már korábban halottunk arról, hogy mi 
a különbség az éghajlat és az időjárás között. Az 
éghajlat hosszú távra jellemző előrejelzés, míg 
az időjárás egy pillanatnyi állapot. Az időjárás a 
légkör adott időpontjához tartozó állapota 
pillanatnyi értékekkel, amelyeket 
megfigyelésekkel, mérésekkel és 
modellezésekkel ki lehet vetíteni a jövőbe.  A 
várható melegedési ráta 2100-ig 0,3-0,8 C° 
globális szinten. Nyaranta a 2021-2050 közötti 
időszakban mintegy 1-3 C°, míg az évszázad 
végén, 2071- 2100 között, már 4 C° emelkedés is 
lehet Magyarországon ‒ főleg a déli és délkeleti 
területeken. A csapadékhozam nyáron 
ugyanakkor egyértelműen csökkenő tendenciát 
mutat. 

 

Kép forrása: Gavin Schmidt előadása a TED-en 

A negyedik kiselőadás gondolatébresztő témája a 
levegő és a légszennyezettség mérése, 
előrejelzése volt. Labancz Krisztina 

főosztályvezető az OMSZ Éghajlati és 
Levegőkörnyezeti Főosztályát vezeti. Az OMSZ 
a levegőminőség-vizsgálatában jelentős részt 



vállal, és előrejelzéseket készít országunk teljes 
területére. Azt is vizsgálja, milyen forrásból 
került a levegőbe a szennyezettség. A 
szennyezettségi állapot előrejelzése azért is 
fontos, mert az önkormányzatok ezek alapján 
rendelhetik el a riasztást, és tehetik meg a 
szükséges intézkedéseket. Érdekes volt az a 
megállapítás, hogy a mezőgazdaság, a szállítás 
és a háztartási tüzelőanyagok járulnak hozzá 
legnagyobb arányban a légkörszennyezéshez, 
nem pedig az erőművek. Az erőművek és 
általában véve az ipari gázkibocsátás az EU 
szabályozó, korlátozó hatása miatt már nem 
jelentős. 2010-re a gépjárművek használatát 
tekintve javultak az üzemanyag-mutatók is, így a 
legfőbb megoldandó probléma a háztartások 
levegőszennyezésének csökkentése maradt. 

 

A kép forrása: Gavin Schmidt előadása a TED-en 

A következő kiselőadás témája az UV sugárzás 
hatásának körbejárása volt, amit Tóth Zoltán 

légkörfizikus tett meg érthetően és élvezhetően a 
résztvevőknek. Az UV sugárzás az 
elektromágneses sugárzás egyik formája, annak 
egyik energiafrekvenciája, amely a látható fény 
tartományán kívül esik az 50-380 nm 
rezgéstartományba. Az ultraibolya sugárzás 
mértékét számos alkotóelem együttes hatása 
határozza meg. Így például a Nap által 
kibocsátott sugárzás, a földrajzi szélesség, a 
napkorong horizont feletti szögmagassága, a 
légkör ózontartalma, a felhőzet mennyisége és 
fajtája, valamint a légkörben található aeroszolok 
összetétele. Az UV globális szintű mérése 1994-
ben indult el, és Magyarország a világ azon első 
tíz országa közé tartozik, akik először elkezdték 
vizsgálni. A mérések azt mutatják, hogy a levegő 
ózontartalma 1969-2014 közötti időszakban 

csökkenő tendenciát mutat, ugyanakkor az UV 
sugárzás viszont egyre emelkedik ‒ főleg a nyári 
időszakban volt ez jellemző. Az OMSZ UV 
sugárzás előrejelző szolgáltatásával, 
figyelmeztetéseivel nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy a kritikus időszakokra felkészülhessünk. 
Ezek különösen fontos információk azért is, mert 
a biológiai rendszerek különböző módon 
reagálnak a szélsőséges, a megszokottól eltérő 
sugárzásokra. 

A hatodik előadás során Tölgyesi László az 
OMSZ elektronikus szolgáltatásait mutatta be. A 
honlapjuktól kezdve a mobilalkalmazásokig 
többféle platformon osztják meg tudásukat, 
információikat. A MET-ÉSZ, az Országos 
Meteorológiai Szolgálat megfigyelési 
rendszeréhez készült egy mobilalkalmazás, 
amely okostelefonon használható 

• A METEOALARM szolgáltatás 2006-
ban indult riasztási rendszer, amely 
régiós, járási, vagy településszintre 
lebontva küld veszélyjelzéseket, 
figyelmeztető előrejelzéseket. Például a 
hirtelen várható nagy mennyiségi 
csapadék, a köd, és az extrém 
hőmérsékleti viszonyok egyaránt előre 
jelezhető az applikáció használója 
számára. 

• METEORA: mobiltelefonon futtatható 
óra, amely egyben időjárási 
információkkal is szolgál. Milyen 
időjárás van és várható ott, ahol éppen 
vagyunk? Jól hasznosítható utazásaink 
megkezdése előtt, vagy szabadtéri 
programok idejére. 

 
Kép forrása: Gavin Schmidt előadása a TED-en 



Végül, de nem utolsósorban Wantuchné Dr. 

Dobi Ildikó éghajlatkutató, az éghajlati ismeretek 
és szolgáltatások hasznáról beszélt. Példákat 
hozott fel arra, amikor a természet egyensúlya 
felbomlik, mennyire lehet sikeres az ilyen 
helyzetek kezelése. Beszélt arról is, hogy a 
légkörrel kapcsolatos ismeretek mennyire 
fontosak, és mekkora gazdasági, társadalmi 
jelentőséggel bírnak. 

A szakmai nap színvonalas megvalósítása a 
szervezők, előadók munkáját dicséri. Reméljük, 
hogy egyre több hasonló szakmai program 
várható még. Az ilyen események fokozzák 
környezettudatosságunkat, bővítik ismereteinket, 
és problémák megoldására ösztönöznek 
bennünket. Hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy új 
szemlélettel tekintsünk világunkra és közvetlen 
környezetünkre. 

Gavin Schmidt előadása a TED-en: A 
klímaváltozás kialakuló képe (videó) 

 

Gavin Schmidt előadása a TED-en. 

 A kép forrása előadásának videója: 

http://www.ted.com/talks/gavin_schmidt_the_emerge

nt_patterns_of_climate_change?language=hu  

„Nem érthetjük meg a klímaváltozást 
részleteiben — mondja a klímakutató, Gavin 

Schmidt. Vagy egészében megértjük, vagy 
egyáltalán nem. Ebben a megvilágosító 
előadásban elmeséli, hogyan tanulmányozza az 
éghajlatváltozás globális képét lenyűgöző 
modellekkel, amelyek szemléltetik a kis léptékű 
környezeti események végtelenül bonyolult 
kapcsolatait.” – Az angol nyelven elmondott 
előadás videójához magyar nyelvű 
szinkronfelirat lett beállítva. 

Mobiltelefonon alapuló sajátos 
innováció Afrikában 

Szilassi Andrea 

Nemrégiben két, különösen érdekes előadást 
hallottam a TED-en1 az afrikai kontinens 
információs technológiai fejlődésének irányáról. 
Mindkét előadás egyik legfontosabb konklúziója 
az volt, hogy kevés anyagi befektetéssel, de 
kiváló ötletekkel, alternatív technikai 
megoldások keresésével sokféle társadalmi 
problémát lehet megfelelően kezelni. 

Andrew Bastawrous egy szemsebész, kutató és 
feltaláló, aki jelenleg Kenyában dolgozik. 
Munkájában a motivációs tényezőt az jelenti, 
hogy a világon 39 millió ember vak, pedig a 
többségüknél nem kellene, hogy így legyen! 
Ezek az emberek olyan betegségektől veszítették 
el a látásukat, amelyek teljes mértékben 
gyógyíthatók lennének. Mégsem jutnak 
kezeléshez. Első lépésként Bastawrous 
irányításával betanítottak egy 15 fős csapatot, 
létrehoztak számos klinikát 150 ezer dollárnyi 
költségráfordítással az afrikai Nagy-
hasadékvölgyben (Great Rift Valley). Tették 
mindezt annak érdekében, hogy kutathassák, 
milyen betegségek vezetnek el a kenyai lakosság 
jelentős mértékű látásvesztéséhez. Az állandósult 
áramkimaradások azonban akadályozták a high-
tech felszerelés működését, ezért alternatív 
megoldást kellett találni. Benzinnel működő 
generátora váltottak, így üzemeltették tovább az 
eszközöket. Még mindig nagyon sok volt 
azonban azok aránya, akik nem jutottak el a 
klinikára, így kezelni sem lehetett őket. Új ötlet 
született a megoldás érdekében. 

 

Andew Bastawrous 

előadása a TED-en 

http://www.ted.com/ta
lks/andrew_bastawrou
s_get_your_next_eye_
exam_on_a_smartpho

ne?language=hu  

                                                           
1
 www.ted.com  



Tudnunk kell ehhez azt is, hogy Kenyában és a 
Szahara területén szinte mindenkinek van 
mobiltelefonja. Arra gondoltak tehát, hogy 
lehetne-e a mobil technológiát hasznosítani 
valamilyen módon a szemészeti ellátás 
érdekében?  És erre válaszként megszületett a 
Peek (=kandikál) okostelefon applikáció. Ezzel 
az alkalmazással felszerelkezve az egészségügyi 
dolgozók mennek el a nagyobb közösségekhez, a 
potenciális betegekhez. Ilyen módon 
szükségtelenné válik a hagyományos kórházi 
berendezés helyszínre szállítása. A Peek segít a 
diagnózis megállapításában, még egy pár 
hónapos csecsemő esetében is! Arra is ügyelnek, 
hogy tapasztalataikat ne orvosi zsargonban 
osszák meg a betegekkel, hanem közérthetően. A 
vizsgálat végén egy látás-szimulátorral 
megnézik, hogyan lát a vizsgált személy – 
összevetve a valósággal.  

 

Ezek után következik a legnagyobb kihívás, 

megállapítani a szembetegség okát − hozzáférve 
a szem belsejéhez. Kifejlesztettek egy 
okostelefonhoz csatlakoztatható eszközt, amely 
mindössze 5 dolláros költségen (3D 
nyomtatással) előállítható, és amely képes kiváló 
minőségben megmutatni a szem hátsó részét, 
benne a retinát.  

 

A retina rengeteg adattal rendelkezik a test 
egészségi állapotáról, ezért különösen fontos a 
vizsgálata. Ezt a vizsgálatot bárki el tudja 

végezni ezzel az okostelefonra csatolható 
tartozékkal! Az eredmény pedig ugyanolyan jó, 
mint a méregdrága klinikai kamerával készült. 
Egyetlen egészségügyi dolgozó egy kerékpárral, 
és egy napelemes hátizsákkal felszerelve (az 
okostelefon feltöltéséhez) elláthatja nap mint nap 
ezt a munkát 500 dolláros költségráfordítással. 
Andrew Bastawrous előadását sok filmrészlettel 
illusztrálta. Angolul elmondott beszédét magyar 
nyelvű szinkron felirattal megtekinthetjük itt:  

http://www.ted.com/talks/andrew_bastawrous_get_your_next_ey

e_exam_on_a_smartphone?language=hu 

 

Toby Shapshak. Kép forrása: www.ted.com 

Toby Shapshak: Nem kell hozzá app! 

Toby Shapshak, a Stuff Magazine kiadója és 
információtechnológiai szakújságírója több 
meghökkentő kijelentést is tett az afrikai 
kontinensről a TED-en elhangzott előadásában.2  

Érdemes elmondani róla, hogy johannesburgi 
születésű. A Dél-Afrikai Köztársaság mint 
tudjuk, hihetetlenül gazdag nemesfém-
lelőhelyekben. Véleménye szerint azonban a 
jelen aranyát már nem az ásványkincsek jelentik, 
hanem a mobiltelefonos technológia és a 
készülékek sokoldalú felhasználhatósága. És itt a 
legegyszerűbb mobileszközökre gondoljunk, ne 
a különféle generációs okostelefonokra! 

                                                           
2
 Az angolul elmondott előadás magyar nyelvű 

szinkronfeliratra van beállítva: 

http://www.ted.com/talks/toby_shapshak_you_don_t_need_an_app_fo

r_that?language=hu  



Hogy rádiónak, zseblámpának is lehet használni, 

és akár internetezhetünk, levelezhetünk vele − ez 
nem újdonság olvasóink számára. Azt is tudjuk, 
hogy az egyszerűbb, régebbi mobilkészülékek 
akkumulátora jóval hosszabb üzemelési idejű, 
tehát megbízhatóbb a használata. 

Idézzünk fel néhány speciálisan afrikai 

alkalmazási módot Shapshak előadásából: 

• Pénz utalása közvetlenül a 
mobiltelefonról: számlák befizetése, a 
gyerek tandíjának rendezése, stb. Kenya 
GDP-jének 40 %-a folyik keresztül az 
M-Pesán ilyen egyszerű telefonokon 
keresztül. 

• Az orvosságok dobozára nyomtatva 
szerepel egy kód. Ezt a kódot elküldve 
SMS-ben megérkezik a válasz, érvényes-
e még a gyógyszer szavatossága. 

• iCow nevű mobiltelefonos szolgáltatás a 
tehéntartással és tejtermeléssel 
kapcsolatban. Érdemes megjegyezni, 
hogy a tejipar Kenyában egy 463 millió 
dolláros üzletág, tehát nagy jelentőséggel 
bír a hatékony és eredményes 
gazdálkodás. 

 

Gyógyszer szavatosságának ellenőrzése 

mobiltelefon segítségével.  

A kép forrása: Toby Shapshak előadása.  

Afrikát a világűrből készült fotók alapján 
gyakran nevezik sötét kontinensnek. Hiszen itt 
nem látható világítás olyan mértékben, mint a 
fejlettebb országokban, mivel rendkívül drága a 
villanyáram előállítása az adott körülmények 
között. Ez a hasonlat azonban Toby Shapshak 
szerint nem fedi a valóságot. Véleménye szerint 
Afrika ma az innováció térképe. Az életben 
adódó problémákra sok esetben a 
mobiltechnológián alapuló megoldásokat 
keresnek, mivel általánosan elterjedt, olcsó, és 
megbízhatóan működtethető. Utalt közgazdászok 
azon vélekedésére is, hogy Afrika most van azon 
a ponton, ahol Kína gazdasági fejlődése beindult. 
Meglátjuk, mit hoz a jövő. 

 

 

 

Az angolul elhangzó beszédhez magyar 
szinkronfelirattal lett beállítva.  

 

http://www.ted.com/talks/toby_shapshak_you_don

_t_need_an_app_for_that?language=hu#t-121563  
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Az e havi  rovatot Dr. Horváth Géza távolléte alatt Szilassi Andrea szerkesztette. 

Érmék, plakettek Komáromról(-ból) 
 

MÁRKU MÓNIKA 

Vámosi László, a Magyar Éremgyűjtők Egyesüle-
tének alelnöke több évtizede gyűjti a szülőváros-
ához, Komáromhoz kötődő érméket, plaketteket.  
Szisztematikus gyűjtőmunkájának célja, hogy 
forrásanyagot biztosítson azoknak, akik egyrészt 
Komárom városának történetét kutatják, más-
részt azoknak is, akik szintén hozzá hasonló 
gyűjtőmunkát folytatnak a témában. 

Komáromhoz kötődő gyűjteményének első da-
rabjai a 19. századból valók. Korábban kiadott 
helytörténeti érmékről nem áll rendelkezésre 
semmilyen adat.  Komárom abban a szerencsés 
helyzetben volt/van a magyar nemzet történeté-
ben, hogy számos hírességet, illetve eseményt  
tudhat magáénak. Mindez természetesen előse-
gíttette a híres komáromiak érmeken való ábrá-
zolását is. 

 

A Magyar Történelmi Társulat Thaly Kálmánnak (1906); 

Forrás: www.gyujtokblogja.hu  

Néhány komáromi vonatkozású emlékérem és 
plakett: 

- Jókai Mór születésének 100. évfordulójá-
ra (1925) kiadott emlékérem 

- Jókai  Mór 50 éves írói jubileumára 
(1893) kiadott füles érem 

- Klapka Györgyről, a hős komáromi vár-
védőről készült ritka érem 1908-ban 
Genéve-ben 

- Thaly Kálmánról 1904-ben és 1906-ban 
készült szögletes plakett 

- A Konkoly Thege Miklósról készült két-
féle érme a szlovákiai csillagászati szö-
vetség jutalomérméi  

- Antal Gábor református püspöknek pappá 
szentelésének 40. évfordulójára készítet-
tek szögletes plakettet 

 
 

 

Lehár Ferenc emlékérem (1920);  

Forrás: http://gyujtemeny.vatera.hu  

 



Vertek emlékérmet a komáromi születésű Térfi 
Béláról (1869-1939), aki a Bethlen-kormány 
minisztere, illetve neves filatelista volt, Lehár 
Ferencről és Theodor Körnerről is Ausztriában. 

Az egyik legismertebb komáromi, akit szintén 
megörökítettek emlékérmen Czibor Zoltán, az 
egykori „Aranycsapat” labdarúgója. Az ő neve 
az emlékezetes 6:3-as magyar-angol mérkőzés-
nek (1953. november 25.) emléket állító érmen 
olvasható. 

 

Klapka György emlékérem (1908);  Forrás: 

http://temesvar.blogrepublik.eu  

Komárom híres szülöttei mellett emlékezetes 
helyi eseményeket, évfordulókat is megörökítet-
tek emlékérméken, plaketteken, főként az 1950-
es éveket követően. Ilyenek: 

- a Komáromi Kőolajipari Vállalat emlék-
érme, szögletes plakettje 

- a Komáromi Építő Szövetkezet fennállá-
sának 35. évfordulójára készített plakett 

- a Lengyár 75. évfordulójára vert érme 
- a Komáromi Állami Gazdaság és a város 

jubileumi emlékérmei, jutalomérmei 
 

 

Komáromi Ipari és Gazdasági Kiállítás, 1891; forrás: 

http://eremtar.hupont.hu  

Külön említést érdemel az 1891-es Komáromi 
Ipari és Gazdasági Kiállítás, és az 1939-es Ko-
máromban megrendezett Országos Művészeti 

Fényképkiállítás emlékérme, hiszen ezek a nehe-
zen beszerezhető érmék közé tartoznak.  

Ezeket az érméket, plaketteket olyan neves 
éremművészek készítették, mint Búza Barna 
(1910-2010), Madarassy Walter (1909-1994), 
Istók János (1873-1972), Telcs Ede (1872-1948), 
Berán Lajos (1882-1943), Gerl Károly (1857-
1907), S(olymári) Walkó László (1909-1984), 
Szirmai Antal (1860-1927?), Brém Ferenc 
(1927-1988) és Szunyogh László (1956-). 

Nemcsak az érmék tárgyában, hanem gyűjtésé-
ben is kiemelkedő szerepet töltött be Komárom. 
Az itt élő gyűjtők közül a legjelentősebbek (vol-
tak): Mitterbacher György (1761-1831) császári 
és királyi főstrázsamester; Milkovics János 
(1804-1872) földbirtokos, Győr megyei táblabí-
ró; Pap Gábor (1827-1895) református püspök; 
Maszlaghy Ferenc (1839-1917) komáromi 
főesperes-kanonok; Végh Adorján (1848-1899) 
földbirtokos, régész, a Komáromi Történeti és 
Régészeti Egylet alapítója; Konkoly Thege Ba-
lázs (1862-1923) komáromi ügyvéd; Fülöp 
Zsigmond (1878-1940) komáromi bankár, nu-
mizmatikai szakértő; Alapi Gyula (1872-1936) 
vármegyei levéltáros, numizmatikai szakíró; 
Kállay Ödön (1879-1960) Szőny község jegyző-
je. Gyűjteményük jelentős görög-római és ma-
gyar pénzgyűjteményből, valamint a hercegprí-
mási numizmatikai gyűjteményből állt. 

Rajtuk kívül kisebb említésre méltó gyűjtemény-
nyel rendelkeztek még:  Milch Ármin, Angyal 
Kálmán, Bathó Lajos, Konkoly Thege Miklós, 
Korbuly Dezső, Milch Tibor, Lenhardt György és 
Petrovics Jenő. 

A papír alapú történeti források mellett ezeknek 
az érméknek, plaketteknek szintén rendkívüli 
szerepük, jelentőségük van egy város, település, 
egy terület ‒ jelen esetben Komárom ‒  történe-
tének megismerésében, kutatásában, és természe-
tesen a gyűjtők számára is.1 

                                                           
1 A cikk a Komáromi Újság 10. évf. 21. számának (2015. február) 
16-17. oldalán megjelent Vámosi László: Komáromi emlékérmek, 
plakettek című cikke alapján készült. 
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Küldöttközgyűlés választás előtt 

Kissné Anda Klára 

 

2015. február 11-én a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete küldöttközgyűlésre hívta a szerveze-
tek és szekciók képviselőit az Alapszabály egyes 
pontjaiban történő változtatás miatt. Az előző 
módosításra az új Ptk. és a civiltörvény miatt 
került sor 2013-ban. Akkor a teljes átvizsgálása 
megtörtént és a módosító javaslatok figyelembe 
vételével 2013. május 8-án fogadta el a közgyű-
lés, majd benyújtották a Fővárosi Törvényszék-
nek, hogy az MKE újra bejegyezhető legyen. 
Nos, idáig vizsgálgatták a bírák, mígnem 2014. 
november 26-án értesítették az MKE Elnökségét 
és felszólították az Alapszabály néhány pontjá-
ban a Ptk.-hoz történő igazítására.  A negyvenöt 
napos határidőre az Elnökség hosszabbítást kért, 
mert a változást kizárólag a küldöttközgyűlés 
hagyhatja jóvá, és ennek összehívásához is mi-
nimum negyvenöt napos határidő szükséges. 
Sürgősséggel, de kizárólag a megváltozott Ptk.-
hoz történő igazítással kívánt eleget tenni az 
MKE az Alapszabály módosításának, így egyéb, 
a működésével összefüggő változtatásokra nem 
került sor. A hiánypótlást pontról pontra dr. Redl 
Károly alelnök prezentálta.  

Ízelítőként a változásokból: 

- be kellett emelni az alapító személyek nevét és 
lakóhelyét – amely természetszerűleg itt a jelen-
legi elnökség adataiból áll; 

- nevesíteni kellett, hogy vagyoni hozzájárulás a 
tagdíjak közvetlen befizetésével valósul meg; 

- a névsor nem nyilvános melléklet; 

- az Alapszabályban kellett rögzíteni, hogy az 
éves tagdíj egyesületi tagdíj és mennyi a mérté-
ke; 

- a tagdíjfizetés elmulasztásával történő tagság 
megszűnését törölni kellett, helyére az került, 
hogy a tagsági feltételeknek való nem megfelelés 
esetén 30 napos határidővel írásban a tagság 
felmondásra kerül, és az küldöttközgyűlés elé 
kerül; 

- a testületi tag képviselője nem választhat és 
nem választható (mert az igazgatón kívül bárki 
lehet meghatalmazottja); 

- a közgyűlés nem nyilvános; 

- a küldöttközgyűlést az MKE Elnöke hívja ösz-
sze, ő határozza meg a meghívó tartalmát, mikor 
küldi ki stb.; 

- az Ügyrend helyett az Alapszabály tartalmazza 
a küldöttek számának számítási módját. 

Az Alapszabály elfogadásához az egyéni és tes-
tületi küldöttek 2/3-os aránya + egy fő volt szük-
séges, amely megadatott. Február 11-ével tehát 
új, módosított okirata van az MKE-nek, amelyet 
a Fővárosi Törvényszék remélhetőleg már nem 
kifogásol tartalmában. 

A fő napirendi pontot követően Horváth Tamás, 
az MKE választási bizottságának elnöke kért 
szót. Tájékoztatott arról, hogy a jelölési folyama-



tot január 23-án lezárták, minden pozícióra több 
nevet is jelöltek a tagok, így izgalmas vá-
lasztásnak nézhetünk elébe. A jelölteket rövid 
időn belül értesítik, aki március elejéig nyilat-
kozhatnak jelölésük elfogadásáról vagy vissza-
utasításáról. A választásra áprilisban, májusban 
kerül sor. 

Bakos Klára elnök 
asszony tájékoztatott 
arról, hogy a jelenlegi 
Elnökség ideje alatt még 
számíthatunk a Könyv-
fesztiválra, és a Vándor-
gyűlés szervezése is 

folyik. Előbbi április 23-ától lesz látogatható, a 
Könyvtáros Klub programjaira április 24-25-én 
lehet jelentkezni. Utóbbi Szolnokon lesz 2015. 
július 15-18. között, a Szolnoki Főiskola és a 
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény közös szervezésében. 

November 26-án több társszervezet (IKSZ, 
Pulszky Társaság, Magyar Népművelők Egyesü-
lete, Magyar Levéltárosok Egyesülete, KKDSZ) 
részvételével az OSZK adott otthont A kiszámít-

ható életpálya címmel megrendezett országos 
konferenciának. Az MKE lassan egy éve foglal-
kozik aktívan az életpálya-modell kérdésével. Az 
elnökség most elérkezettnek látta az időt, hogy 
az eddigi munkaanyagok, előtanulmányok alap-
ján szélesebb szakmai körben ismertesse azokat 
a szempontokat, gondolatokat, amelyek a könyv-
tári életpályát kiszámíthatóvá tehetik és bekap-
csolhatják egy átfogó művelődési, kulturális 
életpálya-modellbe.  

A konferenciát Kiss Gábor, MKE alelnök nyitot-
ta meg és moderálta. A minisztériumot dr. Cseri 

Miklós kultúráért felelős helyettes államtitkár 
képviselte. Mint mondta, fontos a kultúra alapfo-
galmának meghatározása. 2014 szeptemberében 
minisztériumi kezdeményezésre létrejött a Kultu-
rális Alapellátás Kerekasztala, amelynek célja, 
hogy a társadalom és az egyén számára minőségi 
kultúrát tegyen elérhetővé. Új kompetenciák 
alakultak ki és kellenek, a digitális kultúra fon-
tos. Komplex megoldások, gyors és proaktív 
szolgáltatások kidolgozását várják. A digitális 

fejlesztést az EFOP 2015 első negyedéves kiírá-
sai segíthetik. Emlékeztetett, hogy a nyilvános 
könyvtárak szakmai követelményeit meghatáro-
zó jogszabály is a társadalmi megbecsülést hiva-
tott fokozni, a Könyvtári Minőségi Díj pedig új 
fokra emeli azok munkáját. 

A könyvtári területet érintő aktuális 
kérdések 

Kissné Anda Klára 

 

A február 11-ei MKE Küldöttközgyűlés Alap-
szabály módosítása előtt Sepseyné dr. Vígh An-

namária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Kultúráért Felelős Államtitkárság, Közgyűjte-
ményi Főosztály főosztályvezetője tartott tájé-
koztatót a könyvtári területet érintő legfontosabb 
irányvonalakról. 

Három nagy területre fókuszál a jövőben a mi-
nisztérium: az elektronikus szolgáltatásokra, az 
oktatás és könyvtárak viszonyára, és a könyvtá-
rak szociális funkciójának erősítésére.  Március 
végéig elkészül a könyvtári infrastruktúra-
fejlesztéssel kapcsolatos előterjesztés. Ennek 
lesz célja azt a feltételrendszert tükrözni, ami a 
társadalmi szakadék szűküléséhez kell. Minta-
programot indítanak Nyíregyházán és Salgótar-
jánban. Fontos, hogy a könyvtárnak úgy kell az 
elektronikus információ kapujaként megállni a 
helyét, hogy eközben más tevékenységeit se ha-
nyagolja el. 

Az oktatásban a könyvtárnak a kulcsintézmény 
szerepét kell betöltenie. A kooperációt és a mun-
kamegosztást hangsúlyossá kell tenni. Az iskolai 
könyvtárnak kiemelt szerephez kell jutnia. Ez 
esetben rendszerszerű megújulásról van szó, 
amely magában foglalja a felsőoktatási könyvtá-
rak strukturális újragondolását is párhuzamosan 
a törvényi szinten megfogalmazott elvárásokkal. 
A változások előmozdítóivá kell válniuk 
proaktívan. Ennek a feladatnak a képzésben és a 
továbbképzésben is meg kell jelennie. 

A könyvtárak tanulásban betöltött szerepéről 
szólva elhangzott, hogy az oktatással közös 
munkacsoport alakult, melynek egyik célja, hogy 
bár elméletben mindkét oldal tud mindent, de a 



gyakorlati együttműködés szintjén is eredmé-
nyek kellenek. Többek között erre most közös 
pályázati lehetőségeket dolgoznak ki. A megvál-
tozott tanulási szokások és környezet radikális 
változása miatt - az adott eszközrendszerrel – 
világos célrendszerrel kell fellépni. Ez érvényes 
az élethosszig tartó tanulásra is. 

Felismerték, hogy a gyűjteménymenedzsment 
óriási kihívást jelent az intézményeknek a digitá-
lis gyűjtemény megjelenése miatt. Az irány 
adott, a fejlesztési célok azt vissza is tükrözik, de 
nincs még eredmény. A digitális dokumentumok 
növelik a távhasználatot, és azt teljes körűvé kell 
tenni a minimális használattal szemben. 

A könyvtár szociális funkciója a felhasználó- 
központú szolgáltatás terén lép előtérbe. Vannak 
már jó példák ‒ a biblioterápia csak egy a sok 
közül ‒, de a könyvtárak nem tudják jól, össze-
fogottan a társadalom felé megmutatni, kommu-
nikálni ezt a tevékenységet. Ezen kell változtatni. 

Jövőkép?  Folyamatosan fejlesztett könyvtári 
rendszer + egyéni érvényesülés központi bázisa 
+ a könyvtárak társadalmi szerepvállalása (és ez 
a legfontosabb!). 

A minisztérium már megkezdte a beavatkozást a 
korszerű könyvtárak, a kulturális alapellátás 
megfogalmazása érdekében. Nézzük ezeket rö-
viden: 

- A társadalmi szerepvállalást a jogszabály kor-
szerűsítés során előírták, szigorú, bürokratikus 
számonkéréssel ellenőrzik. 

- A tavaly áprilisi kormányrendeletben és a hoz-
zá kiadott útmutatóval már a nemzeti könyvtár 
teljes feladatrendszere újragondolt. Kötelező a 
társadalmi diszkrimináció miatt a felzárkóztatás, 
és a felzárkóztatás szempontjait szükséges érvé-
nyesíteni. 

- Elindult a szakfelügyeleti rendszer. A miniszté-
rium azt reméli, hogy a valós helyzet mérföldkő 
lesz, de nem áll meg ezen a szinten. Az első fél-
év az előkészítésé (városi, települési, nyilvános 
könyvtárak), a második félév feladata pedig a 
követelményrendszer kidolgozása lesz. 

- A KSZR ajánlások megfogalmazásában jól 
tükröződik a könyvtári feladat erősítése és a ref-
lektálás a helyi közösségekre. A szakterületi cé-
lok az EFOP-ban foglaltak (elfogadása folya-
matban), utána lehet ütemezni a feladatokat. A 
tervezésnél csak a fenntarthatóakat szabad vál-
lalni. 

- Az interaktív közösségi programok, könyvtári 
terek kialakítása, megújult könyvtárak (KSZR) 
terén csak korlátozott előrelépés történt. Vannak 
példák családbarát fejlesztésre. A Könyvtári In-
tézet honlapján modellértékű megoldásokat lehet 
találni. Az NKA-ban kb. 100 millió forint áll 
majd rendelkezésre, hogy az infrastruktúra fej-
lesztésére is sor kerülhessen. Az ÁFA tartalom 
miatt magas szinten folyik az egyeztetés.  

- Finanszírozásban, díjazásban a minisztérium 
értékelni szeretné, ha az intézmény nem áll meg 
a jó eredményeknél, hanem azt képes továbbfej-
leszteni. Tovább kell lépni az NKA támogatású 
programokon, rendezvényeken, hosszú távú fej-
lesztéseket, felhasználóbarát, korszerű és ver-
senyképes innovatív szolgáltatásokat kell a 
könyvtári rendszernek felmutatni. 

- A stratégia megfogalmazódott, de sok a feladat. 
A szerzői jogok miatt a digitális dokumentumok 
együttműködési kötelezettséget jelentenek. Jog-
szabályban rögzített a könyvtár által elektroniku-
san létrehozott dokumentumok beküldése archi-
válás céljára. Érdemi elmozdulás az „Eldorádó” 
lábra állása (heteken belül elindul). A koncepci-
óban foglaltak ezzel részben teljesülnek, és ez az 
irány. 

- A tárca ez évi munkatervében szerepel az elekt-
ronikus kötelespéldány szolgáltatás jogszabály-
tervezete, törvénymódosítás lesz. Várják a mun-
kabizottságba a jelentkezőket, de az MKE-t min-
denképp bevonják a koncepciókészítési folya-
matba. 

- Szintén feladat a teljes közgyűjteményi terület 
szabályozása. A '75-ös jogszabályt már a szám-
viteli kérdések tekintetében is rég módosítani 
kellett volna. A nyilvántartási rendelet a 2015. 
évi jogalkotás része. 



- Nem maradhat el a minőségbiztosítás fejleszté-
se sem. Cél a minőségdíjas könyvtárak számának 
növelése, az NKA-ban lesz lehetőség erre pá-
lyázni. 

- A korszerű, felhasználó központú fejlesztés, a 
stratégiai célok elérése uniós forrásból lesz lehet-
séges. 

- A továbbképzési rendszer bizonyította 2014-
ben, hogy gyorsan alkalmazkodik. A Könyvtári 
Intézet akkreditációs tanfolyamai sorában pár 
hónap alatt jelentek meg az új igényekhez tanfo-
lyami képzésfelhívások és tematikák. A jövőben 
is ez a cél. 

Lesz-e könyvtári életpálya-modell 2016-ban? A 
minisztérium ezt előremutató kezdeményezés-
ként értékeli, ám csak akkor lehet vele besorolni 
a várakozók közé, ha 2016 elejére megfelelő - a 
múzeumi és levéltári felzárkózással – közös kon-
cepció lesz. Közgyűjteményi, komplex anyag 
kell. Akár államtitkári szintű egyeztetésre is nyi- 

tott a minisztérium, ha van rá igény ‒ petíciók 
helyett. 2016-ra legalább részeredményt várnak. 
A költségvetés sem maradhatott ki a tájékoztató-
ból annak ellenére, hogy sajnos nem sok új van 
benne – szinten tartás némi emelkedéssel. A 
nagyságrend jóformán csak a törekvés irányát 
jelzi. Az útmutatót már kiadták a végrehajtásá-
hoz. Minden, ami elvárható, törvényi szinten lett 
megfogalmazva. A települési könyvtáraknál min. 
15 %-ot infrastruktúra-fejlesztésre kell fordítani. 
Ezen a területen az ellenőrzés megerősödik, na-
gyobb figyelmet fordítanak majd a beszámolási 
kötelezettségre. Az ODR-re van forrásbővítés, 
megújítják viszont a szempontrendszert. Emel-
kedett a települési érdekeltségnövelő támogatás, 
de a hatékony felhasználása kiemelt feladat. 

Kudarcként éli meg a tárca a gazdasági terület 
kiszervezését. Tudják, hogy ez beláthatatlan kö-
vetkezményekkel jár, és nehéz végrehajtani. Ép-
pen ezért ezzel kapcsolatban még folynak az 
egyeztetések. 
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Kedves Klikkelők! 

E havi számunkban KLIKK rovatunkat főként a biztonság témaköréből válogatott cikkekkel töltöttem 
meg. Így szó esik a határtalan okosítás biztonsági kérdéseiről, a vállalati biztonságról, a gyermekek 
védelméről, a Facebook által létrehozott biztonsági fórumról, de, hogy más témát is érintsünk, belekerült 
három ajánlat a felhasználók számára egy új alkalmazásról, valamint laptopvásárlási tippekről. 

Hasznos böngészést kívánok! 

Vitéz Veronika, rovatgazda 

                                                                                                                          

Érdekességek az IT világából 

Vitéz Veronika  

A dolgok internete volna az új vadnyugat? 
A gyártók sem igazán figyelnek a biztonságra, 
hogy várhatnánk el a fogyasztóktól ugyanezt? 
Még a rendőrségi kamerák képei is 
illetéktelenekhez kerültek. Felkészülni, vigyázz, 
új frontot nyitnak a hackerek! 
Forrás: http://itcafe.hu/hir/az_iot_arnyoldala.html 

 

Ön szerint hány százalékos a belülről 
tökéletesnek látszó biztonság? 
Az idén 1700 IT-biztonsági szakembert 
kérdeztek a meg a kutatók a Cisco nemzetközi 
biztonsági felméréséhez. A kutatók arra voltak 
kíváncsiak, hogy a vállalatok hogyan ítélik meg 
saját felkészültségüket egy esetleges támadás 
esetén. Ami senkit sem lepett meg: a belsős 
biztonsági szakemberek sokkal jobbnak ítélték a 
cégen belüli biztonsági helyzetet, mint a külső 
szakértők.  

Forrás: http://bitport.hu/szemleletvaltasra-erett-az-it-

biztonsag-kezelese 

 

Régi hiányosságot pótol a YouTube 
Ha gyerek van a családban, akkor a táblagép, 
vagy mobil előtt YouTube-ozó kiskorú képe 
valószínűleg mindennapos. Noha a szolgáltató 
szigorúan ellenőrzi a feltöltött anyagokat és egy 
gyerek elméletileg nem találkozhat nem neki 
való tartalommal, a gyakorlatban ez nem így 
van, és csak szerencse kérdése, hogy mibe fut 
bele böngészés közben. Forrás:  

http://bitport.hu/regi-hianyossagot-potol-a-youtube 

 



 

Biztonsági fórumot hozott létre a Facebook 
Az együttműködéstől azt várják, hogy 
gyorsabban és hatékonyabban tudnak fellépni a 
netes fenyegetésekkel szemben. Forrás: 

http://itcafe.hu/hir/facebook_threatexchange.html 

 

 
 

A határtalan renyheségre épít egy új amerikai 
startup 
A szabadság földjén akkora a jólét, hogy már a 
pizzással sem kell beszélniük a tehetősebbeknek. 
Igény szerint kiértékelik a vérnyomást is. 
Forrás: http://itcafe.hu/hir/lusta_amerikaiak.html 

 

 

Ezt mérlegeld egy laptop vásárlásakor - első 
rész 
Megmutatjuk, hogy miket érdemes megfontolni 
egy új notebook megvétele előtt. Forrás: 

http://pcworld.hu/tippek/ezt-merlegeld-egy-laptop-

vasarlasakor-elso-resz.html 

 

 

 

Ezt mérlegeld egy laptop vásárlásakor - 
második rész:  
Megmutatjuk, hogy milyen dolgokat érdemes 
megfontolni egy új notebook megvétele előtt. 
Forrás: 

http://pcworld.hu/hardver/ezt-merlegeld-egy-laptop-

vasarlasakor-masodik-resz.html 
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1. 
A pályadíjtól bedugul a vértesszőlősi főút: forga-
lom : a turistaszezon még több fennakadást 
okozhat az 1-es út érintett szakaszán / Reichert 
Gábor. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 
óra. - 26. évf. 020. sz. (2015. január 24.), p. 1., 3. 
- ill. 
 
 
2. 
Akvarellek és selyemképek / Veizer Tamás. - In: 
Grátisz : Komárom-esztergom megyei informá-
ciós hirdetési lap. - 16. évf. 001. sz. (2015. janu-
ár 30.), p. 2. 
 
 
3. 
Akvarellek és selyemképek a szépségről : 67. 
kiállítás : Mákos Margit alkotásait mutatják be a 
könyvtár két szintjén / V.T. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 018. sz. 
(2015. január 22.), p. 2. 
 
 
4. 
Biztonságos internetezés a könyvtárakban és 
otthon : jogszabályi kötelezettség és eszközök a 
végrehajtáshoz / Pohner Lászlóné. - In: Könyvtá-
ri levelező/lap. - 26. évf. 12. sz. (2014. decem-
ber), p. 33-34. 
 
 
5. 
Egy Oscar-díjas tatabányai gyökerei : [hír]. - In: 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 
018. sz. (2015. január 22.), p. 3. 
 
 

6. 
Egyetemi tanár lesz a könyvtár vendége : [hír]. - 
In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. 
évf. 008. sz. (2015. január 10.), p. 2. 
 
 
7. 
Endresz György óceánrepülőre emlékeztek Ko-
máromban : Komárom / F. M. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 006. sz. 
(2015. január 08.), p. 2. - ill. 
 
 
 
8. 
Endresz Györgyre emlékeznek : [hír]. - In: Ko-
márom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 004. 
sz. (2015. január 06.), p. 3. 
 
 
9. 
Érdekes könyvtári programok : [hír]. - In: Komá-
rom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 015. sz. 
(2015. január 19.), p. 2. 
 
 
10. 
Értékteremtő délután a jeles napok között / 
Goldschmidt Éva. - In: Könyvtári levelező/lap. - 
26. évf. 12. sz. (2014. december), p. 22. - ill. 
 
 
11. 
Fink Adrienn grafikái a galériában : [hír]. - In: 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 
010. sz. (2015. január 13.), p. 3. 
 
 
12. 
Fókuszban az infokommunikáció : online közve-
títés Tatabánya és Békéscsaba között / Szilassi 
Andrea. - In: Könyvtári levelező/lap. - 26. évf. 
12. sz. (2014. december), p. 28-30. - ill. 
 
 



13. 
Így írnak ők és Ürmös Lászlóné : Oroszlány- In: 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 
020. sz. (2015. január 24.), p. 3. 
 
 
14. 
Jelenits István a tatabányai József Attila Megyei 
és Városi Könyvtárban / Petényi Erzsébet. - In: 
Könyvtári levelező/lap. -  26. évf. 12. sz. (2014. 
december), p. 15-17. - ill. 
 
 
15. 
Könyvtári napok Tatán : maratoni felolvasás / 
Dollmayer Bea, Dományi Zsuzsa, Goldtschmidt 
Éva. - In: Könyvtári levelező/lap. - 26. évf. 12. 
sz. (2014. december), p. 10. - ill. 
 
 
16. 
Könyvtári napok Tatán : öröm könyvek - öröm-
könnyek / Dollmayer Bea, Dományi Zsuzsa, 
Goldtschmidt Éva. - In: Könyvtári levelező/lap. - 
26. évf. 12. sz. (2014. december), p. 9-10. - ill. 
 
 
17. 
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