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Öko-est Gyukics Péterrel 

Nagy Edit 

Február 22-én, hétfőn, az Öko-esték keretein 

belül rendeztük meg „Hidak mentén a Tiszán” 

címmel Gyukics Péter fotóművész vetítéssel 

egybekötött kiállítászáró előadását. 

Rendezvényszervező munkámhoz tartozik többek 

között a közel, s távol élő festő- és fotóművészek 

alkotásainak bemutatása. Így akadtam Gyukics 

Péterre is, akinek központi témája keltette fel az 

érdeklődésemet.  

A budapesti születésű, és jelenleg is a fővárosban 

élő művész 1974 óta - 

hivatásszerűen 1984 óta 

- fotózik. 2006-tól tagja 

a Magyar Fotóművészek 

Szövetségének. A 

fotóművészet számos 

műfajában alkot, készít 

portrét, épület-és 

tárgyfotót, műszaki 

felvételeket, riportot stb. Specialitásai a 

gyógyfürdők, a gyógyszolgáltatások, 

épületrészek. 2004 óta elsősorban hidakat 

fotózott, és ebben a témában három albumot adott 

ki: Hidak Magyarországon (2005), Hidak mentén 

a Tiszán - Az eredettől a torkolatig (2007) és A 

Duna hídjai - a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig 

(2010) címmel. Közülük kettő: a Dunát és a Tiszát 

bemutató kötet könyvtárunkban is megtalálható. 

Az érdeklődők a közelmúltban a fotográfus 

azonos című albumából való hidas fotóit két 

kiállítóhelyünkön is megtekinthették. A közönség 

a 24 képből álló teljes anyagot a Népház Úti 

Fiókkönyvtárunkban 2015. december 4-től 2016. 

január 8-ig láthatta, a szűkebb, mindössze 9 db 

fotóból álló válogatást Fő téri Könyvtár-

Képtárunkban január 11-től február 27-ig. Öko-

esti előadásán ezekhez a fotókhoz kapcsolódó 

történetekkel, érdekességekkel szórakoztatta a 

hallgatóságot Gyukics Péter.  

Joggal kérdezhetnék, hogy vajon hogyan 

kapcsolódnak a hidak az öko-szemlélethez? A 

válasz egyszerű: amint előadónk is utalt rá, a 

hidak tájakat, embereket kapcsolnak össze. A 

fotók és az előadás segítségével ennek lehettünk 

tanúi: a helyenként gyönyörű, vadregényes, 

másutt elszomorító - hazai és szomszédos 

országbeli – tájak, és hidak bemutatásával. 

Láthattuk, hogy kapcsolódik a hídépítészet és 

azok fel(nem)újítása a természet- és 

környezetvédelem, a fenntarthatóság 

szolgálatához. Így egy rendkívül érdekes, 

tanulságos és elgondolkodtató bemutatónak 

lehettünk tanúi, amely számos ismerettel 

gazdagította közönségünket, olvasóinkat.  

 
Fotó: Nagy Ádám 
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Zöld hősök a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtárban  

Sári Aliz Imola 

2016. március 7-én, hétfőn, a tatabányai József 

Attila Megyei és Városi Könyvtárban Dr. Erdős 

László ökológus volt a vendégünk. Azzal a céllal 

érkezett, hogy a szélesebb közönséggel is 

megismertesse a Zöld hősök című, frissen 

megjelent könyvét. 

 

Dr. Erdős László. Fotó: Nagy Ádám 

A könyv és egyben az előadás témája az volt, 

hogy összegyűjtse és bemutassa a nemzetközileg 

is elismert hírességeket, és a közismert környezet- 

természet- és állatvédőket. Maga a könyv szépen 

kidolgozott, többnyire színes fényképekkel 

illusztrált, a témakörök végén mindig található 

irodalmi, olykor internetes ajánlás is. A lapok, 

amelyre íródtak e könyv szavai, hófehérek és 

magas fényűek. Erről rögtön az juthat eszünkbe, 

hogy micsoda pazarlás! Hiszen ha ilyen jó 

minőségűre nyomtatták, akkor biztos újonnan 

előállított papírra történhetett ez meg. Csalódást 

kell, hogy okozzak, ugyanis nemcsak a nevében 

zöld a könyv, hanem az előállításában is. A 

lapokat mind újrahasznosított papírból állították 

elő, tehát napjainkban a környezetbarát papír és a 

minőség kéz a kézben járhat. Tekintettel arra, 

hogy a könyv mennyi történelmi és híres 

személyiséget sorakoztat fel, az előadáson ennél 

jóval kevesebb emberről volt szó az idő 

hiányában, ami egyúttal befogadhatóbbá tette az 

elhangzottakat a közönség számára. 

Dr. Erdős László egy jól felépített, lendületes 

előadást prezentált a közönségnek, ahol a 

kronológiát követve, megismertette a 

közönséggel a környezetvédelem – hajdani és 

jelenlegi – élharcosait. A bemutatón szó volt 

többek közt Assisi Szent Ferencről, Charles 

Darwinról, Dian Fosseyról, Jane Goodallról és 

nem utolsó sorban Arnold Schwarzeneggerről. Az 

ökológus élvezetes előadásával végig fenn tudta 

tartani a hallgatóság figyelmét és érdeklődését, és 

képekkel is illusztrálva ezeket, további meglepő 

történelmi érdekességekkel tudott szolgálni. 

Tudtuk-e azt, hogy Assisi Szent Ferenc 

olyannyira szerette az állatokat, hogy még a 

kígyót is „testvérének” tartotta? Esetleg azt, hogy 

Dian Fosseynak és Jane Goodallnak nem volt 

etológus végzettségük? Továbbá tudtunk-e arról, 

hogy Arnold Schwarzenegger kormányzóságának 

idején telepítették a legtöbb hidrogén 

töltőállomást az Egyesült Államokban? 

A prezentáció mindent összevetve nemcsak 

érdekes volt, de egyben figyelemfelkeltő és 

továbbgondolandó is. Hiszen nem a híres 

emberektől kellene elvárnunk azt, hogy tegyenek 

is valamit a Föld érdekében, hanem mi is képesek 

vagyunk – kis lépésekkel ugyan – de megfelelő 

zöld környezetet teremteni az utódaink számára. 

Ne egymásra várjunk! Cselekedjünk mi magunk! 

Mert ez az üzenet is része volt a könyvbemutató 

céljának. Az előadást támogatta a könyvet 

megjelentető Cser Kiadó. 
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Gyógyítás gyógynövényekkel – 
Könyvbemutató Pöltl Jánosnéval 

Kissné Anda Klára 

Az Öko-esték nem csak előadásokat és 

beszélgetéseket kínálnak a fenntarthatóság és az 

ökológiai gondolkodás témakörében. Nász János, 

az estek házigazdájaként ezúttal helyi szerző 

bemutatkozására adott lehetőséget 2016. január 

25-én a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

Központi Könyvtárában. Vendége Pöltl Jánosné 

volt. A több könyves szerző Gyógyítás 

gyógynövényekkel című könyvét itt mutatta be 

elsőként a – rossz idő ellenére – szép számú 

közönségnek. 

 

Pöltl Jánosné. Fotó: Kissné Anda Klára 

A bemutató komplett előadássá alakult a 

gyógynövények iránti érdeklődés kezdeteitől, a 

gyűjtés, feldolgozás, tárolás tudnivalóin keresztül 

a betegségek okainak sorolásáig és az egyes 

növényekkel történő gyógyításig. Az ember 

többször feleszmélt a hallottaktól, egyrészt, mert 

sok mindent magunktól is tudtunk már, most 

mégis a meglepetés erejével hatott, másrészt mert 

számtalan érdekesség hangzott el a növények 

eredetéről, használatáról. 

A tatabánya-bánhidai születésű szerzőnek már 

gyermekkorától lehetősége volt ellesni a 

természetes módszerekkel történő gyógyítás 

folyamatát, tudását családi örökségnek tekinti. A 

növényeket édesapjával gyűjtötte, több tudásra a 

kíváncsiság sarkallta, írásra pedig a tapasztalatok 

továbbadása. Az előadás során ie. 1600-ig nyúlt 

vissza, beszélt a 1937-ben végzett 

hatásvizsgálatokról és kiemelte, hogy mennyire 

háttérbe szorult ez a terület. Szinte csak most kezd 

újraéledni a népi gyógyászat, a régi bölcsességek 

iránti igény. Sajnos a gyógynövényes készlet 

mára erősen lecsökkent, míg a felhasználási terült 

igen széles: nem csak a test, hanem a lélek 

gyógyítására használják, a díszítés alapanyaga. A 

gyógyítás során használják forrázatként, 

főzetként, van szirup és tinktúra, krém és illóolaj. 

Ételbe, fürdővízbe tesszük őket, használjuk a 

hivatalos gyógyászat kiegészítéseként. 

Gyógynövénynek számít a dohány és a 

fűszernövények is. 

Mégsem egyszerű a felhasználásuk! Csak 

tudatosan, ismeretek birtokában szabad őket 

használni, számtalan szempontot kell figyelembe 

venni: mi mire jó, adott ételekkel fogyasztva vagy 

éppen diétával más a hatás? Figyelni kell az 

arányokra, arra, hogy a növény melyik részét 

használjuk fel. A több–kevesebb valamiből 

ellenkező hatást válthat ki. Nem egy 

gyógynövény drogokat is tartalmaz. A kamillának 

például harmincféle hatása ismert, a mákgubónak 

huszonöt. 

 

Legalább ennyi szempont vonatkozik a gyűjtésre 

is: tudni kell, hogy melyik védett, mikor 

tartalmazza a legtöbb hatóanyagot, ami 

időjárástól, napszaktól és évszaktól is változik. 

Felelősségteljes, nagy körültekintést igényel, 

hogy ne kiirtsuk, hanem valóban gyűjtsük. Még 

akkor is, ha éppen a gyökere gyógyít. A 

hallgatóság kapott ötleteket, hogy mit lehet 



balkonládába, cserépbe vagy éppen kertbe ültetni, 

a komolyabb termesztés parcellákon történik és 

nagy divat lett a levendulakert. 

A szerző részletesen ismertette a szárítás 

körülményeit és a tárolás lehetőségeit. Fontos 

tudni, hogy a szárított növényeket egy évig lehet 

felhasználni, hiszen ezek is elvesztik hatásukat, 

mint a gyógyszerek. Tudjuk, mégsem gondolunk 

az évszakok szerinti táplálkozásra, az ételek 

minőségére. Eszünkbe jut-e, hogy a hideg ételek 

fogyasztása pl. a szervek kihűlését okozhatja? 

Felhívta a figyelmet az életkor szerinti mozgás és 

a megfelelő öltözködés jelentőségére, a napi, havi 

ritmusra, az évszakok váltására. Akkor 

betegszünk, meg, ha a biológiai ritmusunkat 

valami megzavarja, és az is igaz, hogy a „negatív 

ember” előbb betegszik meg. 

Hallottuk, milyen jelek utalhatnak betegségre és 

milyen fontos a szervek és a vér megtisztítása 

időnként egy-egy kúrával. 

Az előadás végén a konkrét betegségek, tünetek 

kezelésére ajánlott gyógynövényeket, a 

résztvevők kérdései is többnyire erre 

vonatkoztak, és hasznos információkat kaptak az 

elkészítés arányaira, módjára vonatkozóan. A 

most jellemző megfázásos időszakra ajánlata: 

csipkebogyó, hárs, kis homoktövissel. A 

gyógynövények reneszánszukat élik, de az 

„öregek” tudása elveszett. Pöltl Jánosnéval egyet 

érthetünk abban, hogy a felelősség 

mindannyiunké, hogy hogyan örökítjük tovább 

ismereteinket, és a családon belüli impulzusok e 

szempontból meghatározóak. 

 

 

 

 

 

A rendezvényen Kissné Anda Klára fotózott 

 

  



Bányászat a szépirodalomban 

Petényi Erzsébet 

Tatabánya és elődtelepülései szorosan kötődtek a 

bányászathoz, és ez a szoros kapcsolat a település 

nevében is tükröződik. 1896 decemberében 

hozták fel az első csille szenet az Eszterházy-

aknából. A bányászat hihetetlen gyorsaságú 

fejlődése tette lehetővé a környező kolóniák 

fejlődését, az egyre több munkás idetelepülését. 

Az első csille szén kigördülése után csupán 51 év 

telt el a várossá válásig. Tatabánya várossá 

nyilvánításának 70. évfordulóját 2017. október 

10-én ünnepli.  

A város önkormányzata a 2016. december 24. és 

2017. október 10. közötti időszakot a jubileumi 

események tiszteletére Jó szerencsét! Emlékév-

vé nyilvánította.  

Az emlékévben a szervezők igyekeznek még 

jobban ráirányítani a figyelmet a város 

történetére, hagyományaira. A programok között 

szerepel az épített örökségek felújítása, 

túraútvonal kialakítása, emlékkiállítások 

szervezése, a bányászhagyományok megőrzésére 

irányuló vetélkedők, kulturális rendezvények, 

tudományos konferenciák megszervezése, 

kiadványok megjelentetése.  

2017-ben a József Attila XII. Nemzeti Vers-, 

Énekelt Vers és Prózamondó Verseny - 

kapcsolódva az emlékév kulturális eseményeihez 

- Tatabánya irodalmi életére és a bányászattal 

kapcsolatos szépirodalomra szeretné a verseny 

résztvevőinek figyelmét irányítani. A verseny 

kiírói, az Agora Nonprofit Kft., a Nemzeti 

Művelődési Intézet, a Magyar Versmondók 

Egyesülete és a Magyar Írószövetség a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtárat kérték arra, 

hogy egy ajánló összeállításával segítse a 

versenyre felkészülőket a megfelelő alkotás 

kiválasztásában.  

Az anyag összegyűjtése kollektív munka volt. 

Több bibliográfiát, lexikont átlapoztunk, 

könyvtári katalógusokban kutattunk és köteteket 

néztünk át laponként. Az interneten is több 

szempontú keresések után jutottunk el a végleges 

listához. A bibliográfia válogatott, ajánló jellegű, 

ezért szelektálnunk kellett a megbeszélt 

szempontok alapján. Figyelembe kellett vennünk, 

hogy a verseny országos hatókörű, tehát fontos, 

hogy olyan művek is szerepeljenek, amelyek 

könnyen beszerezhetők. Amennyiben 

elektronikusan is elérhető az alkotás, ezt is 

megmutatjuk. A szerzői jogok figyelembe vétele 

miatt csak nyilvánosan elérhető anyagok 

elektronikus forrását adtuk meg. A bibliográfia fő 

részei külön tartalmazzák a verseket, a prózákat 

és a gyűjteményes köteteket pontos 

forrásmegjelöléssel.   

Az ajánló bibliográfia megtalálható honlapunkon 

itt: http://www.jamk.hu/?q=hu/node/4781 

 

 

Brém Ferenc: Bányász házaspár (bronz) 

A képek forrása:  

Bányászat a képzőművészetben Tatabányán. Szerk. Szabó 

László. Fotók: Dallos István. Kiadta a Tatabányai Bányász 

Hagyományokért Alapítvány 2003-ban. 

 

Fábián Imre: Lóvontatás (akvarell) 
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A Windows 10-ről a NetNagyi 

Klubban  

Szilassi Andrea 

Ahogy februárban megjelent cikkemben előre 

jeleztem, márciusi találkozónkra iPhone és iPad 

applikációk ajánlásával, valamint a Windows 10 

bemutatásával készültünk.  

Sajnos Niczinger Péter lebetegedése miatt az 

Apple alkalmazások bemutatását el kellett 

halasztanunk. Így viszont a Windows 10-es 

operációs rendszer bemutatására még több idő 

jutott. Az előadás és a feltett kérdések 

megválaszolása mellett egy rövid teszt kitöltésére 

is sort kerítettünk az Internet Fiesta alkalmából, 

hogy vendégeink számot adjanak a számítógépek, 

mobil eszközök és a digitális világ ismeretéről. 

Mivel a tudáspróba megoldásában mindenki jól 

szerepelt, jutalmul mindannyian kaphattak 

valamilyen ajándékot, amit az Informatikai és 

Könyvtári Szövetségnek és a Nemzeti Kulturális 

Alapnak köszönhetünk. 

 

Az idei Fiesta logója és jelmondata 

Az előadás a Windows 10 sajátosságainak 

bemutatására, valamint előnyeinek és 

hátrányainak ismertetésére épült. Ezúttal is 

készült egy digitális OneNote notesz, amelyet 

szokás szerint megosztottam az érdeklődő 

résztvevőkkel, hiszen a program ideje túlságosan 

rövid ekkora témakör teljes és alapos 

áttekintéséhez.  

Bevezetésként szeretném elmondani, hogy fél év 

telt el azóta, hogy először frissítettem az operációs 

rendszert egy gépen a legújabb Windowsra, majd 

valamivel később két másik számítógépen is 

megtettem ugyanezt. Ezek a gépek Windows 7 és 

8.1-es operációs rendszerűek voltak, és 

mindhármat használom folyamatosan. Azt 

gondolom, hogy ennyi idő és tapasztalat kell 

ahhoz, hogy megalapozott véleményünk 

lehessen. Fél év elteltével tárgyilagosabbak 

lehetünk, mivel már nem terelik el figyelmünket 

az újdonságokkal érkező látványos elemek, 

ugyanakkor elmúlt azon bosszúságok emléke is, 

amikor nem sikerült valamit azonnal megtalálni 

vagy végrehajtani a megszokott módon. 

Megfigyeltem, mely probléma általános, és 

melyek azok, amelyek specifikusan csak egy 

adott gépen jelentkeznek a hardver, a szoftverek 

és a driverek együttműködése kapcsán. 

 

A Windows 10 üdvözlőképernyője 

Általánosan megfigyelhető gondot csupán egyet 

találtam. Szerencsére ezt kijavította a Microsoft a 

2016. februárjában küldött új Windows 10 

verziónál. Ez a hiba a rendszerfrissítések 

letöltései, telepítései során mutatkozott meg. 

Ennél a verziónál ugyanis (sajnos) a frissítések 

értesítés nélkül,  kiszámíthatatlanul, 

automatikusan töltődnek le, nem lehet előrelátni 

és ütemezni a folyamatot. A probléma pedig úgy 

jelentkezett, hogy időnként programok leállása, 

vagy éppen internetkapcsolódási gondok voltak 

tapasztalhatók. Az újraindítás aztán megmutatta, 

hogy a frissítések telepítésére várt a rendszer – 

értesítés nélkül. Tapasztaltam még két hibát a 

mentésekkel és a Bluetooth (nem) működésével 

kapcsolatban, de ezek kizárólag egyetlen gépen 

voltak megfigyelhetők, és ezek megoldására 

sikerült rájönnöm.  

Mindent egybevetve véleményem szerint megéri 

az upgrade. Gyors működés jellemzi a rendszert, 

sokféle telepített és letölthető alkalmazást kap a 

felhasználó, és ezek mind a Microsoft által 

ellenőrzött, megbízható applikációk. Nem utolsó 

sorban pedig vegyük figyelembe, hogy  a 



Windows 7-re 2015. január 13-án már lejárt a 

teljes körű terméktámogatás, habár egy 

lényegesen szűkebb körű, ún. kiterjesztett 

támogatás még érkezik 2020. január 14-ig. A 

Windows 8 és 8.1-es rendszerek életciklusának 

pedig 2018. január 9-én lesz vége, itt a 

kiterjesztett támogatás 2023-ig várható.  

A Windows 10 mellett szól például az, hogy nem 

igényel komolyabb hardvert, mint ami az előző 

rendszer futtatásához elvárt volt. Például 

memórából attól függően, hogy 32 vagy 64 bites 

operációs rendszerről van szó, mindössze 1 ill. 2 

GB elegendő egy számítógéphez.  

Előny e rendszernél a kompatibilitás számítógép, 

tablet és okostelefon között – persze csak a 

Microsoft operációs rendszereit futtató 

eszközökön. Aki a rendszer sajátosságait az egyik 

eszközön megismerte, az a többin is könnyedén 

eligazodik. Sokféle program futhat egyszerre, 

habár ez nyilván a hardver teljesítményétől is 

függ. 

 

Videotutoriálok az újdonságok bemutatásáról. 
https://www.microsoft.com/hu-hu/windows/emulator 

A frissítés intelligens módon megtervezett 

folyamat volt. A frissítési segédprogram minden 

szoftvert, dokumentumot, beállítást 

automatikusan mentett, majd visszamásolt a 

helyére. Semmi sem veszett el, kivéve az a pár 

szoftver, amelyek nem kompatibilisek az új 

rendszerrel. Mindazonáltal minden szoftver 

működik Windows 10-zel, amely Windows 8.1 

alatt is használható volt.  

Jó tudni azonban, hogy szükséges egy Microsoft 

fiók a telepítéshez. Ugyanis egy létező email 

címhez / Microsoft fiókhoz kell kapcsolni 

operációs rendszerünket és Office szoftverünket. 

Ez a Microsoft fiók nemcsak Hotmail, Live, 

Outlook típusú email fiók lehet, hanem akár 

Gmail vagy Freemail fiókkal is létrehozhatunk 

egyet a www.live.com honlapon, ha nem 

szeretnénk újabb email fiókot nyitni.  

Általánosságban elmondható, hogy a fejlesztők 

támaszkodtak a felhasználói visszajelzésekből 

nyert információkra, és a kedvelt tulajdonságokat 

(pl. régi típusú Start menü) próbálták ötvözni a 

korszerű, új elemekkel, funkciókkal.  

 

Az új Start menü három az egyben. Lista, az abc betűi és 

ikonok alapján is kereshetünk benne. 

A rendszer sajátosságainak sokféle szeletére 

hívtam fel a figyelmet az előadás során, és 

megnéztünk néhány appot is. Az elhangzott és 

bemutatott dolgok közül most csupán néhány 

dologra hívnám fel a figyelmet.  

Látható, hogy a Microsoftnál nagy hangsúlyt 

fektetnek a biztonságra. Ennek több összetevőjét 

említem most. Egyrészt a felhasználó az 

(ingyenes) új operációs rendszerrel kap egy 

Windows Defender nevű alkalmazást is, amely 

komplex, valós idejű védelmet nyújt a számítógép 

és tulajdonosa számára. A vírusok, 

kémprogramok és egyéb kártevők felismerése, 

eltávolítása mellett hálózatfelügyeleti rendszert is 

működtet. Tapasztalataim szerint megbízhatóan 

működik. Persze sokan vannak, akik telepítenek 

egy másik vírusvédelmet a gépre. Ilyenkor az új 

vírusirtó kikapcsolja a Defendert.  

A biztonság másik vetülete az internetezéshez 

kapcsolódik. Az új, Edge nevet viselő 

böngészőbe nem engednek semmilyen 

bővítményt / plugint integrálni. Bizonyára azért, 

https://www.microsoft.com/hu-hu/windows/emulator
http://www.live.com/


mert a böngészők lefagyását legtöbbször 

valamelyik plugin okozza. Másrészt rosszindulatú 

bővítmények és eszköztárak egyéb kárt is 

okoznak a felhasználóknak. Az Edge böngésző 

egyébként kitűnően használható oktatáshoz, 

demonstráláshoz, mivel egy kattintás után a 

honlapra írhatunk, rajzolhatunk és színes 

kiemeléseket végezhetünk a felületen. A magyar 

nyelvű Edge hátránya ugyankkor, hogy jobb egér 

kattintás nyomán nem jelenik meg Cortana, a 

digitális asszisztens szolgáltatása, mivel 

nyelvünkre egyelőre nincs kifejlesztve. Angol és 

más világnyelveken Cortana egy adott szóhoz 

háttéranyagokat kínál, keresést végez, 

magyarázatot ad, fordítást végez, egyszóval 

valóban hasznos asszisztens. Ettől függetlenül a 

böngészőnek létezik több hasznos funkciója, én 

azonban az Internet Explorer 11-es verzióját 

preferálom, amely jobb klikkre bővebb menüt 

kínál. Nem utolsó sorban pedig szintén gyors 

böngésző, amelyhez ráadásul lehetséges 

AdBlock+ reklámblokkoló bővítményt telepíteni, 

amely számomra különösen fontos. Megjegyzem, 

az Internet Explorer el van rejtve a Windows 

Kellékek közé, de azért alapból ott van a Start 

menüben. 

 

Ez itt Cortana jele. Használata nemcsak a fenti példa 

szerint, az Edge böngészőbe integrálva lehetséges. 

Cortanával beszélgetni is lehet! Sőt mi több, parancsokat 

adhatunk számára - tevékenységünk megkönnyítésére. 

Okostelefonokon - még ha a rendszer magyar nyelvű is - 

telepíthetjük a beszédfelismerés nyelveként a Cortana 

által ismert 9 nyelv valamelyikét, majd beállítjuk a 

beszédfelismerési szolgáltatás engedélyezését, ezután 

pedig társaloghatunk vele nyelvgyakorlás, játék avagy 

kísérletezés gyanánt. Cortana tanítható is a felhasználó 

szokásai, internetes érdeklődése, ismerőseinek nevei 

alapján, de vannak mondatok, amelyeket alapból ismer. 

A biztonság harmadik összetevője a 

családbiztonság funkció. A többi tartalomszűrő 

megoldással ellentétben ez nem egyes 

böngészőkre beállítható megoldást jelent, amely 

kijátszható egy másik böngésző megnyitásával. 

Alkalmazásával megadhatunk olyan, 

gyermekekre és családtagokra vonatkozó 

biztonsági beállításokat, amelyekkel 

korlátozhatjuk internethasználatukat, a 

számítógépes játékot és az online 

kommunikációt. Blokkolhatunk tiltandó 

honlapokat, bizonyos levelezési és chat 

partnereket. Segítségével még azt is 

megszabhatjuk, hogy a gyermek a nap mely 

szakában használhassa, illetve mikor ne a 

számítógépet. Igény esetén tevékenység-

jelentésekkel vagy alkalmi betekintéssel nyomon 

követhetjük gyermekeink online életét. Fontos 

tudni azonban, hogy ez csak az érintett 

beleegyezésével történhet meg, egy emailben 

neki is engedélyeznie kell ezt. Ugyancsak fontos 

családbiztonsági szolgáltatás, hogy gyermekeink 

online vásárlását is kontroll alatt tarthatjuk. A 

Microsoft fiókunkba feltöltött pénzből 

vásárolhatnak engedélyezett dolgokat anélkül, 

hogy bankkártyánk adatait megadnánk a 

gyermeknek. (A kártyabirtokos neve, a kártya 

száma és az érvényesség lejárata ismeretében 

ugyanis bárki, bármikor tudna vásárolni az 

interneten.) Szintén a családbiztonság körébe 

tartozó, GPS-alapú szolgáltatás, hogy 

okostelefonon beállítható a családtagok 

hollétének nyomon követése, jelzések küldése. Ez 

a szolgáltatás nemcsak gyermekek, hanem idős 

hozzátartozók esetén is értékes lehet. De az 

ellopott, elvesztett telefon helyének térképen való 

megmutatása szintén hasznos szolgáltatás. 

   



Fontos tudni, hogy a Microsoft Windows 8.1 vagy 

10-es rendszerét használók világosan 

áttekinthetik és módosíthatják utólag is azokat az 

engedélyeket, amelyeket az egyes applikációk 

letöltésekor a Microsoftnak és az applikációk 

fejlesztőinek adtak a használat fejében. Így 

például megszabhatjuk, hogy kinek adunk 

engedélyt a kamera, a mikrofon vagy a GPS 

használatára, illetve mely applikációknak 

engedünk hozzáférést mappáinkhoz, 

dokumentumainkhoz. 

Végezetül a Kapcsolatok nevet viselő integrált 

személyes telefonkönyvet szeretném figyelembe 

ajánlani, mivel fölöttébb előnyös tulajdonságai 

vannak. Összegyűjti a partnerlistánkra felvett 

ismerőseinket különféle email címeik, 

telefonszámaik alapján, engedélyünkkel 

hozzáadja a Skype, Facebook, WatsUp és egyéb 

közösségi média partnereinket is. Nyilvánvaló, 

hogy egy-egy személy több helyütt is előfordul, 

vagyis sok névjegy tartozik egyetlen személyhez. 

(Különösen az email címeknél jellemző a 

személyenkénti halmozás.) Ez az alkalmazás 

megkönnyíti az áttekintést és a döntést, mivel az 

azonos személyekhez kapcsolódó különféle 

elérhetőség egyetlen névjegyhez kapcsolható. 

(Egyik ismerősöm 20 elérhetősége lett egyetlen 

névjegybe integrálva.) A betűrendes listából 

előkeresve pedig választhatunk, hogy milyen 

csatornán kívánunk kapcsolatba lépni az illetővel. 

További előny, hogy akár Windows 8.1 / 10 

rendszerű számítógépen, akár  Windows 

okostelefonon és tableten frissítjük a Kapcsolatok 

app tartalmát, a többi eszközünkön is megtaláljuk 

az új, vagy aktualizált névjegyet. 

Több olyan kérdés is felmerült a résztvevőkben, 

amelyekre idő híján nem tudtam akkor reagálni. 

Ezért, s a bőséges téma miatt fogalmazódott meg 

a gondolat, hogy a Windows 10 megismertetése is 

legyen visszatérő téma a klubrendezvényeken, 

mint ahogyan az okostelefonok, tabletek 

használata is volt korábban.
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Ismerős arc a könyvtárban – 

Könyves Szerda Endrei Judittal 

Makuvek Nóra 

Barátságos hangulatú estét tölthetett együtt a 

közönség Endrei Judittal a tatai Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtárban március 9-én. A Magyar 

Televízió egykori bemondójára nagyon sokan 

voltak kíváncsiak, rengeteg kérdést kapott az est 

végén.  

 
Endrei Judit. Fotó: Goldschmidt Éva 

Kevesen tudják róla, hogy mielőtt a televízióhoz 

került, idegenvezetést tanult. Az utazás ma is 

szenvedélyei közé tartozik, mindig lenyűgözik 

más kultúrák, a különleges városok, a szép tájak. 

Egy véletlen folytán válogatták ki bemondói 

munkára, ezután lassan életévé vált a képernyőn 

való szereplés. 

A kilencvenes évek végén következett be a nagy 

váltás életében, amikor korábbi hivatását 

elhagyva könyvet kezdett írni. Első kötetét, az 

Anno 2000 – Ezredvégi kaleidoszkópot az 

ezredforduló ihlette. Az azóta eltelt idő alatt hat 

könyve jelent meg, melyek az egészséges 

életmóddal, valamint a nő és férfi történelmével 

foglalkoznak. 2015-ben került a boltokba 

Korhatártalanul – 50 után is aktívan című írása. 

Az utóbbi években Endrei Judit társaival 

létrehozta a szentendrei központú Kor-

határtalanul Közhasznú Egyesületet. Ennek 

keretein belül az 50 felettiek számára szerveznek 

találkozókat, előadásokat, céljuk, hogy az ország 

minél több pontján létrejöjjenek Korhatártalan 

közösségek.  

A Könyves Szerda programja hosszú 

beszélgetéssel és dedikálással zárult. Az est 

vendége annak örült a legjobban, hogy 

találkozhatott nézőivel, akikhez évtizedeken át 

ismeretlenül beszélt. 

 

Fotó: Goldschmidt Éva 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


Siker a Nagy Könyvelhagyó Hétvégén 

Dományi Zsuzsanna 

Minden eddiginél sikeresebben zárult a Nagy 

Könyvelhagyó Hétvége Tatán a résztvevők 

számának tekintetében. 2016-ban nyolcadik 

alkalommal rendezték meg országosan ezt az 

akciót, és a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

harmadik alkalommal csatlakozott hozzá. 

 

 

A tatabányai Vértes Centerben „felejtett” könyv.  

Fotó: Kreineker Herbert. A kép forrása: 

https://www.facebook.com/veszitsel/?fref=ts 

 

A tatai könyvtárosok ezen a tavaszon is elhagytak 

jó néhány könyvet a város buszmegállóiban, 

várótermeiben, postahivatalaiban, tóparti padjain, 

de mindezt nem szórakozottságból vagy 

feledékenységből tették, hanem azért, hogy 

játékra csábítsák Tata könyvszerető lakosait. 

Hiszen a cél idén sem változott: a figyelem 

középpontjába állítani a könyvet, az olvasás 

szeretetét azáltal, hogy egyszerre több OLVASÓ 

EMBER veszítse el egy-egy kedves könyvét, 

hogy azt más megtalálhassa, elolvashassa, és 

később újra elveszíthesse. Ennek jegyében 

veszítettek el a könyvtárosok leporellót, 

mesekönyvet, ifjúsági regényt, krimit, klasszikus 

regényt, verses kötetet, szakácskönyvet és más 

ismeretterjesztő művet. 

Az akció hivatalos oldalán, a 

veszitsel.konyvtar.hu oldalon hatan jelezték, hogy 

az általunk elhagyott könyveket megtalálták. A 

megjegyzés rovatba írtakat örömmel olvastuk: 

„Remek ötlet ez a játék!”; „Váratlan meglepetés, 

örülök neki. Kár hogy nem találtam többet, 

remélem lesz több is. Várom, hogy veszítsek, és 

egyben találjak valami újat. :D”, vagy a 

legbiztatóbbat idézve: „Kicsit hosszú, de el fogom 

olvasni és aztán elveszítem” – írta egy megtaláló 

Remarque: A három bajtárs című regénye 

megtalálásakor. A legnagyobb sikernek azt 

tekintettük, hogy többen azután, hogy az általunk 

elveszített könyvet megtalálták, maguk is 

regisztráltak, és a saját könyvtárukból veszítettek 

el könyvet. Ezt pedig más meg is találta, tehát a 

láncreakció beindult!  

Az már csak hab a tortán, hogy 

nyereményjátékban is részt vehettek a játékos 

kedvű megtalálók, ha lefotózták a frissen 

megtalált könyvet, és feltöltötték a játék hivatalos 

közösségi oldalára. Jövőre még nagyobb 

részvételre számítunk, addig is jó olvasást 

kívánunk mindenkinek!  

 

Orosházán, a könyvelhagyó hétvégén készült felvétel. 

Fotó: Vigh Péter.  A kép forrása: 

https://www.facebook.com/veszitsel/?fref=ts 

https://www.facebook.com/veszitsel/?fref=ts
https://www.facebook.com/veszitsel/?fref=ts


Megyei körkép 
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita 

fekets.anita@jamk.hu  

34/513-677 

VI. évf. 3. szám 

2016. március  

Dr. Pák Gábor orvos volt a 
vendégünk 

Csombor Erzsébet  

A Helischer József Városi Könyvtárban 2016. 

február 1-én került sor a című sorozat újabb 

rendezvényére. A Ferenczy Noémi- és Érdemes 

művész díjjal kitüntetett 

Sinkó Gyula kérdéseire a Helischer József Városi 

Könyvtár  Köztünk élnek sorozatában a 

harmadik orvos vendég, dr. Pák Gábor 

belgyógyász főorvos válaszolt a 2016. február 29-

i rendezvényen.  

 

Dr. Pák Gábor. Fotó: Nyáry Andrea 

Dorogon született, ahol 1937-től édesapja 

bányaüzemi körzeti orvosként dolgozott. Ma is 

szívesen emlékszik a régi rendelőre, amelynek 

teraszán összegyűltek az orvosok beszélgetni. 

Gyerekként nagyon élvezte, amikor apja elvitte 

valamelyik környező településre, ahová lovas 

kocsival, vagy télen szánnal ment a betegekhez. 

Pályaválasztására mégis az iskolai évek 

gyakoroltak döntő hatást.  

Dorogon a Petőfi Sándor Általános Iskolába járt, 

majd Esztergomban az I. Istvánban végezte a 

gimnáziumot. Kiváló tanárok oktattak akkor 

ezekben az iskolákban. Mata Anna irodalom- és 

latintanár, és akire szintén máig hálával gondol, 

Marton Kálmán a rendkívül szigorú fizikatanár, 

aki sokat követelt, de sokat is adott diákjainak. 

Nem véletlen, hogy az ifjú Pák Gábor harmadik 

lett a megyei fizika versenyen. A Pécsi 

Orvostudományi Egyetemre sikeresen 

felvételizett. Ott tanított akkor a méltán híres 

Szentágothai János professzor, Környey István 

professzor, idegsebész, akit a londoni Királyi 

Orvosi Társaság tagjaként, az angol királynő 

ideggyógyászai között tartottak számon. Bár a ifjú 

Pák doktornak felajánlották, hogy maradjon bent 

a klinikán, miután 1971 végén édesapja súlyos 

beteg lett, döntött: hazajön és elfoglalja a praxisát. 

A következő évben megnősült. Az apa 

gyógyulása után a Dorogi Kórházban a Zsembery 

Dezső vezette belgyógyászatra került. Ezekben az 

években szakvizsgázott belgyógyászatból, 

gasztroenterológiából és nephrológiából. 

Másodállást is vállalt, apját követve a Dorogi 

Bányász focicsapat sportorvosa lett. 

Életveszélyes sérülésre nem emlékszik, de súlyos 

lábszártörés előfordult a pályán.   

1993-ban összevonták a dorogi és az esztergomi 

kórházat. Az új törvény értelmében új igazgatókat 

választottak, előbb Sinka Ferencet, majd, miután 

ő beteg lett, Szontágh Csabát nevezték ki 

vezetőnek. Ő kérte fel, hogy legyen a helyettese. 

Szontágh Csaba főigazgatóval közösen dolgozták 

ki és valósították meg a kórház fejlesztésének 

tervét. A beruházások, a gyógyítást szolgáló új 

eszközbeszerzések Sólyom Olimpia 

főigazgatósága idején is folytatódtak. A kórház 

modernizálása a megye és a város 

együttműködésében valósult meg. A kórházak ma 

is bajban vannak, az orvosok nagy számban 

mennek külföldre. Dr. Pák Gábor megosztotta 
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hallgatóival megoldási javaslatait. Igaz, a 

rendezéshez sok-sok pénz szükséges.  

A kórház II. számú belgyógyászati osztályának 

vezetőjeként, gyakorló orvosként a gyógyító 

munkától sem szakadt el. „Nagyon szeretem a 

munkámat” – mondta. Ma már nyugdíjas, de 

néhány napot rendel Esztergomban és Dorogon. 

A betegei mindig számíthatnak rá. A fizikai 

nyavalyák gyógyítása mellett, néhány jó szóval, 

megnyugtató mondatokkal, vagy egyszerűen 

azzal, hogy türelmesen meghallgatja a pácienst, a 

lelket is gyógyítja. 

 

Sinkó Gyula, dr. Pák Gábor és Kovátsné Várady Eszter. 

Fotó: Nyáry Andrea 

Felhívta a nagyszámú közönség figyelmét a 

táplálkozás és a sport fontosságára, illetve a 

megelőzésre, a szűrésekre. Maga is ezt az utat 

járja. Szerencsésnek vallja magát, mert nem volt 

komolyabb betegsége, békében élhetett. 

Szakmájában óriási fejlődést tapasztalt meg az 

alatt az idő alatt, míg dolgozott. 

A víz az úr! − kiállítás a könyvtárban 

Kamarakiállítás nyílt a Helischer József Városi 

Könyvtárban az 1876. évi esztergomi árvíz 140 

éves évfordulója alkalmából. A kiállításon a 19. 

század két legpusztítóbb árvizét, az 1838-as, és az 

ennél alig kisebb 1876-os árvizet korabeli 

dokumentumok, fényképek, könyvek elevenítik 

fel. Látható a ma már nagy ritkaságnak számító 

Árvízi album, amelyet 1876-ban Beszédes 

Sándor készített. A Magyar Környezetvédelmi és 

Vízügyi Múzeum támogatásának köszönhetően 

megismerkedhettünk néhány mérőeszközzel is. A 

kiállítás 2016. március 19-ig volt látható. 

Vincze Gábor Péter színművész 

Csombor Erzsébet  

A Helischer József Városi Könyvtár Köztünk 

élnek sorozatának vendége 2016. március 21-én 

az esztergomi származású Vincze Gábor Péter 

színművész volt. 

 

Vincze Gábor Péter. Fotó: Nyári Andrea 

Esztergomban, művészcsaládban született. Apja a 

neves festőművész Vincze László, édesanyja több 

helyi kórusban énekelt. A muzsika végigkísérte 

gyermekkorát, hiszen két lánytestvérével együtt a 

Zeneiskola növendékei voltak; ő zongorázni és 

énekelni tanult. A főiskola gyakorló általános 

iskolájába járt, majd a Dobó Katalin Gimnázium 

matematika szakán érettségizett. Ma is név 

szerint, örömmel és szeretettel emlékszik majd 

valamennyi osztálytársára. A beszélgetőtárs, 

Sinkó Gyula szintén régi jó ismerőse, hiszen a 

kórusban együtt énekeltek ifjú éveikben.   

Az iskolai évek alatt már szerepelt színpadon. 

Különösen meghatározónak bizonyult Balassi 

Bálint Szép magyar komédia című darabjának 

színrevitele, amely után nem volt kétsége, hogy az 

opera és a színészet jelenti a jövőjét. A 

Zeneakadémián operaénekesnek tanult, majd 

elvégezte a Színház-és Filmművészeti Főiskolát 

(ma egyetem). Először Pécsre került, majd négy 

év után áthívták Miskolcra, ahol immár 27 év óta 

játszik. Nagyon jól érzi itt magát, mert talán ez az 

egyetlen színház, ahol folyamatosan mind a négy 

műfaj – opera, operett, musical, próza – műsoron 

van, és szerepelhet bennük, akár prózai, akár 

énekes színészként.  



A színházon kívül sokat szinkronizál. Kedves 

szerepe a vicces szurikáta Timon, amelynek évek 

óta ő kölcsönzi a hangját, de ezen kívül is számos 

film- és rajzfilm szinkronizálásában vett részt. 

Sok filmben játszott pl. Salma Hayekkel az 

Esmeralda című filmben. 

 

Sinkó Gyula és Vincze Gábor Péter 

Fotó: Nyári Andrea 

Vincze Gábor Péter nagyon kedves, közvetlen 

ember, aki sok mulatságos történetet mesélt a 

színpadi és azon kívüli ugratásokról, bakikról. 

Játszott együtt a nagyokkal, mint Ruttkai Éva, 

Almási Éva, Darvas Iván. A beszélgetést vetítés 

színesítette, megelevenedtek emlékezetes 

szerepei, pl. a Varázsfuvolából, a Padlásból a 

Fényév távolság stb.  

A családjáról nagy, nagy szeretettel beszélt. 

Felesége Csonka Ágnes műfordító, négy 

gyermekük van. Megható volt, amikor az est 

végén virágcsokorral köszöntötte édesanyját. 

Nagyszerű este volt sok-sok nevetéssel, amitől 

kellemesen felüdült, aki ott volt. 

 

Fotó: Nyáry Andrea 

A világhírű operaénekesnő ma is 
egyszerű embernek vallja magát  

Csombor Erzsébet 

Tokody Ilona Kossuth- és Liszt Ferenc díjas 

operaénekessel, aki a Halhatatlanok 

Társulatának is tagja, személyesen találkozhatott 

a Helischer József Városi Könyvtár közönsége 

2016. március 17-én.  

Bánhidy Vajk kérdéseire adott válaszaiból 

egyszerű, kedves személyiséget ismerhettünk 

meg. Szeged melletti tanyáról indult a pályája. 

Tápé-Kutason a tanyasi iskolában tanított az 

édesapja, aki színdarabokat írt, régészkedett és 

hegedűn is játszott. A máig meghatározó, 

alapvető értékeket a családban sajátította el. Az 

apának meghatározó szerepe van az életében, 

hiszen példaképének tekintette. Fiúsan nevelte. 

Bizonyára tőle származik az énekesnő bátor, 

vállalkozó szelleme és az egyszerűség, a 

természet és a szabadság szeretete. A szülei korán 

felismerték a tehetségét, így már négy éves 

korában színpadon szerepelt. 

 

Tokody Ilona.  

Fotó: Steindl Nóra 

Hogyan készült a szerepeire? Előbb a szöveget 

eredeti nyelven tanulta meg, majd magyarul. Így 

lett igazán az a személy, akit éppen énekelt, így 

vált ösztönössé a játéka. Bármennyiszer játszotta 

el ugyanazt a szerepet, mindig fontosnak tartotta, 

hogy előtte a korrepetitorral átismételje. Persze az 

operaszínpadon is előfordulnak bakik, például 

elfelejti az énekes a szöveget, ilyenkor bizony 

nagyon hasznos a súgó és a partner.  



A világ számos színpadán fellépett és olykor-

olykor furcsa volt a számára a közönség reakciója. 

Bécsben a Staatsoperben a közönség hangos 

ovációval, nyílt színi tapssal fejezte ki 

elismerését. Londonban viszont, ahol Jose 

Carrerasszal a Bohéméletben léptek fel, nagy 

meglepetésére a közönség az előadás alatt végig 

csendben maradt, csak a végén tört ki a hangos 

ováció és a tapsvihar. Mindig szeretettel és 

őszinte tisztelettel beszél a kollégáiról. Különösen 

szívesen emlékszik a két nagy tenorra, akikkel 

sokszor léptek fel együtt. Placido Domingo, és 

Carreras   is   szívesen   szerepeltek   vele,   mert 

kölcsönösen pozitív hatással voltak egymásra. A 

férjével együtt a Pécsi Egyetem Zeneművészeti 

Intézetében tanítanak. Ha ma egy négy éves 

kislánynak, aki operaénekes szeretne lenni, 

tanácsot kellene adnia, azt javasolná neki, hogy 

tanuljon valamilyen hangszeren, sok népdalt 

énekeljen, mozogjon rendszeresen, hallgasson 

komoly zenét.  

A közönség kérésére a beszélgetés végén a 

művésznő elénekelte az „A csitári hegyek alatt” 

című népdalt, amivel 1972-ben megnyerte a 

Kodály énekversenyt.  

 

 

 

 

Tokody Ilona énekel.  

Fotó: Steindl Nóra 
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Mikolasek Zsófia 

Ebben az évben elsőként a szegedi Somogyi 

Károly Városi és Megyei Könyvtár látta vendégül  

Csongrád megyében az ország megyei 

könyvtárainak igazgatóit és KSZR munkatársait. 

A Somogyi-könyvtár szerencsés helyzetben volt. 

Az épület szomszédságában (szó szerint a 

valamikori udvarán) álló Art Hotel adott helyszínt 

a konferencia első napjának. A regisztráció és az 

ebéd után délután egy órától kezdődött a 

tulajdonképpeni szakmai konferencia. 

A vendéglátó város nevében dr. Kozma József a 

Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági 

Bizottság elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. 

Rövid köszöntőjében bemutatta, Szeged Megyei 

Jogú Város kulturális koncepcióját, a fenntartó 

viszonyát a Somogyi-könyvtárral. 

 

Palánkainé Sebők Zsuzsanna. Fotó: Oros Sándor 

Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató asszony 

köszöntő felvezetőjében nagy vonalakban 

felvázolta a Somogyi-könyvtár útját  korunk 

könyvtári útvesztőjében. Megismerhettük a 

könyvtár lépéseit a minőségbiztosítás útján. 

 

dr. Vígh Annamária. Fotó: Oros Sándor 

A helyi történések után egy nagyobb rátekintést 

kaptunk a hazai könyvtárügyre. Az aktuális 

kérdésekről, a könyvtárpolitika jelenlegi 

álláspontjáról  dr. Vígh Annamária, az EMMI 

főosztályvezetője beszélt az egybegyűlteknek. 

Előadását néha halk moraj kísérte, de 

mindannyiunk számára hasznos információk 

hangzottak el. Főosztályvezető asszony kiemelte, 

hogy a jelenlegi változó politikai háttérben 

zajlanak az események, de valós eredményekről, 

pontos útmutatásokról valószínűleg a következő 

alkalmakkor tud beszámolni.  

 

Dr. Ficzkó Zsuzsanna. Fotó: Oros Sándor 

Következő előadónk dr. Ficzkó Zsuzsanna a 

szakmán kívülről érkezett. De hogy kerül egy 
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coach, egy szervezet- és működésfejlesztési 

szakértő a könyvtárosok közé? Jelenleg ő 

egyengeti, segíti a Somogyi-könyvtár lépéseit a 

minőségbiztosítás útján. Külső szakértőként 

támogatja a könyvtárat, hogy mindenben 

megfeleljen a minőségi könyvtári cím 

elvárásainak. Mint külső szemlélő, kissé másképp 

látja a könyvtári világot. Előadásában kiemelte, 

hogy bár egy célért dolgozunk, de nem mindig 

azonos úton. Mint szervezetfejlesztési 

szakembernek, neki is meg kellett küzdeni a 

fogalmak tisztázásával, valamint azzal a 

kérdéssel, hogy a közszolgálatba milyen módon 

ültethetők át a minőségbiztosítás alapfogalmai. 

Miképp tud megfelelni az elvárásoknak egy 

közintézmény? Előadásában igyekezett ezekre a 

kérdésekre választ találni önmaga és a hallgatóság 

számára.  

 

Vidra Szabó Ferenc. Fotó: Oros Sándor 

A rövid pihenés után Vidra Szabó Ferenc, a 

Könyvtári Intézet nyugalmazott munkatársa, a 

KKÉK egyik összeállítója a minőségbiztosítás 

alapdokumentumát mutatta be: szerkezetét, 

hasznosságát.  

A következő előadó szintén helyi erő, Oros 

Sándor volt.  Előadásában két fő irányvonalat 

követett. Részben igyekezett röviden bemutatni a 

könyvtárosok szkepticizmusát a minőség-

biztosítás tekintetében, másrészt azt az áldozatos 

munkát, amit ennek ellenére végeznek a 

Somogyi-könyvtár munkatársai. Illetve ennek a 

munkának a nehézségeit, buktatóit igyekeztem 

felvázolni.  

A szakmai nap zárásaként Tőzsér Istvánné, az egri 

Bródy Sándor Megyei Könyvtár igazgatója 

kevesebb kétellyel mutatta be a Heves megyei 

kollégák mindennapi áldozatos munkáját. 

Láthattuk, hogy miként válhatott az általa vezetett 

könyvtár minősített könyvtárrá. 

Az este hátralévő része könnyedebben telt. 

Részben az könyvtárvezetők az IKSZ Megyei 

tagozatának ülésével, valamint a többi résztvevő 

egy rövid városi sétával és a Somogyi-könyvtár 

Emlékkönyvtárának megtekintésével tölthette el 

az időt a vacsoráig. 

A másnapi kistérségi nap megszervezésénél 

először Nagylakra látogattunk, ahol az 

önkormányzat által felújított volt iskola 

épületében szépülhetett meg a könyvtár. A 

felújított könyvtár megtekintése mellett Gyarmati 

András polgármester úr bemutatta a falut, a falu 

történetét, az elmúlt évek fejlesztéseit, valamint a 

megyei könyvtár munkatársai átadták a 

megszépült könyvtárnak a Csongrád megyei 

mesefotelt is. Második pontként az algyői 

könyvtárat tekintettük meg, ahol az ízletes 

fogadtatás, valamint a protokoll köszöntőszavak 

után két szekcióban folytattunk a munkát. 

Az ide látogatók egy része dr. Prokai Margit 

moderálása mellett a kiskönyvtárak 

újjászületéséről cserét eszmét, a csapat másik 

része Péterfi Rita vezetésével az olvasóvá válás, 

olvasóvá nevelés folyamatáról beszélgetett. Ezek 

után csak a búcsúebéd volt hátra. 

Minőségbiztosítással folytatjuk majd májusban 

Kecskeméten is. Egyben biztos vagyok ezen a 

téren is: Minden fejben dől el! 

 

Fotó: Oros Sándor 



Online vetélkedő az Internet Fiestán 

Mikolasek Zsófia 

17 csapat közreműködésével szervezte meg a 

megyei könyvtár az Internet Fiesta keretén belül 

azt az online vetélkedőt, mely március 22-én nagy 

izgalmak közepette zajlott. Sokféle kérdés 

szerepelt a vetélkedőben: volt keresés a  megyei 

könyvtár OPAC-jában és honlapján, 

természetesen ökos-kérdések, valamint irodalmi, 

műszaki, helyismereti feladatok is.  

Fél hatkor már minden csapat elkészült, nekünk 

csak javítani kellett. A 15 résztvevő település 

Vértesszőlős, Vértestolna, Aka, Ete, Neszmély, 

Csolnok, Tardos, Pilismarót, Gyermely, Súr, 

Bakonybánk, Mocsa, Máriahalom, Súr és Tarján 

voltak. Akadtak olyan községek is, ahonnan több 

csapat is nevezett. A versenyzők a könyvtárukért 

küzdöttek, a jutalmak ugyanis a kistelepülési 

szolgáltatóhelyekre kerülnek.  

 

Súr csapata 

1. helyezett: E-book olvasó + társasjátékcsomag 

Pilismarót, 1. csapat 

2. helyezett: E-book olvasó 

Gyermely csapata 

3. helyezett: társasjáték csomag 

Ete, 2. csapat 

Természetesen a résztvevőket nem csupán a 

jutalom motiválta. Őszintén remélem, hogy a 

programnak a böngészési, keresési technikák 

csiszolása mellett közösségteremtő, közösség 

összekovácsoló ereje is volt. 

Néhány vélemény a csapatoktól:  

„Nagyon jó volt! Bár kicsit gyorsan kellett dolgozni 
és ez nagyon nehéz nekünk!” – Bakonybánk 

„Izgalmas volt és sokrétű. 

Szükségünk volt az informatikai 

ismeretekre.” – Vértestolna  

„Nagy volt az iram, de pont elég volt a gondolkodási idő 

majdnem mindenhez, és nagyon sok témában kaptunk 

kérdéseket, volt amire nem találtuk a választ, de nekünk 

nagyon tetszett.” – Csolnok  

„Érdekes volt a kérdések összeállítása. 
Számítottunk több irodalmi jellegű 
kérdésre. Köszönjük a lehetőséget, 
jövőre is szívesen részt vennénk a 
versenyben.” – Pilismarót  

„Kiválóan fejleszti gyors szöveg-

értelmezésünket, gépírótudásunkat 

és lényegkiszűrésünket.” – 

Máriahalom  

„Nagyon jó, élveztük az egészet. 

Sokat tanultunk. Köszönjük a 

remek lehetőséget!” – Gyermely  

„Nagyon várjuk a következőt!” – Ete  

És végezetül Vértesszőlős csapata, akik versbe 

szedték véleményüket: 

Izgalmasan indult a 007-es,  

a James Bond jelszó nem vált be.  

De a könyvtárosok informatikusa,  

a Csaba, a Csaba,  

új jelszót dobott be. Yeaaaaaaah! 

 

Eltelt tíz perc, mire elindultunk,  

de gyorsak voltunk, mint a fény,  

életünk a könyvtár és az internet,  

itt Vértesszőlős peremén. Yeaaaaaaaaah!  

(A szöveg Majka rapjére énekelhető.) 



 

Hadtörténeti kiállítás és vetélkedő 

Erdősné Csík Katalin 

2016. januárjában időszakos hadtörténeti 

kiállítást szervezett Bajna Község 

Önkormányzata és Községi Könyvtára, melyet a 

Magyar Királyi Szent István 3. Honvéd 

Gyalogezred Hagyományőrző Egyesület 

gyűjteményéből és a helyi lakosok bemutatásra 

felajánlott háborús relikviáiból rendezetek be. 

A kiállítást a XVI. Doni Hősökért Emléktúra 

központi megemlékezése előtt nyitották meg, 

melyen részt vett a Magyar Honvédelmi 

Minisztérium képviseletében dr. Andaházi-

Szeghy Viktor százados, Steindl Balázs, a 

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 

alelnöke, dr. Voit Pál, a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár igazgatója, Pallagi Tibor 

polgármester, Somogyvári József nyugalmazott 

pilóta és Szantner Gábor, a József Ágost 

Emléktársaság elnöke. 

 

A kép bal oldalán Somogyvári József, közepén Pallagi 

Tibor, jobb oldalán pedig Szantner Gábor látható.  

A fotókat Tóth-Juhász Henriette készítette 

A kiállítás szervezésekor már egy újabb könyvtári 

esemény terve bontakozott ki, amely 2016. 

februárjában nagy sikerrel meg is valósult. A 

bajnai Simor János Általános Iskola 22 felső 

tagozatos tanulója 5 csapatban vehetett részt egy 

interaktív hadtörténeti vetélkedőn. A vetélkedő 

feladatain keresztül nem csak a kiállításhoz 

kapcsolódóan bővíthették tudásukat a gyerekek, 

hanem a település háborús relikviáinak kutatása, 

és a háború idejében élőkkel való személyes 

találkozás által kézzel fogható élményként 

kutathatták a világháború eseményeit. 

 

A vetélkedőn való részvétel és felkészülés 

jutalmaként minden tanuló részt vehet egy 

kiránduláson, melynek keretében Szlovákiában 

megtekinthetik az oroszkai hadtörténeti 

magánmúzeumot. A nyolc éve kialakított, a II. 

világháborút bemutató gyűjtemény Zsákovics 

László magángyűjteménye, amely legnagyobb 

részben a Garam folyó mentén használt 

fegyvereket mutatja be.  

 



  

Bogárháton – Jelmezbe bújt bogarak 

Klinger Ágnes 

Rendkívül színes, érdekes előadásban lehetett 

részük a kesztölci óvodásoknak és 

kisiskolásoknak a Bogárháton című bemutatók 

jóvoltából. Sasvári Zoltán és felesége, Sasváriné 

dr. Borbíró Katalin izgalmas interaktív előadásán 

vettek részt a helyi gyerekek. 

A Bogárháton projekt célja, hogy szórakoztatva 

ismertesse meg és hozza közelebb a gyerekekhez 

a rovarok, és közvetve valamennyi állat- és 

növény, valamint egyéb természeti kincseink 

világát. Céljuk a környezettudatos szemléletet 

kialakítása, az ízeltlábúak szépségének és 

hasznosságának bemutatása. 

 

Sasvári Zoltán. Fotó: Klinger Ágnes 

A Jelmezbe bújt bogarak című előadás azokat a 

rovarokat helyezte a középpontba, amelyek 

képesek az átváltozásra. Meseszerű történetbe 

foglalva vettek részt az átalakulásban a bátrabbak, 

de a nézőtéren ülők is aktívan részt vettek az 

eseményekben. A gyerekek egy-egy bogár bőrébe 

bújva készültek a bogárjelmezbálba, amely végül 

jelmezes felvonulással zárult. A mese közben 

részletesen megismerhették a bogarak jellemző 

tulajdonságait, életmódját, sőt, élő példányokat is 

kézbe vehettek, megsimogathattak a résztvevők. 

A hazai rovarok mellett a kéregutánzó sáskával, a 

koronás levéllábú sáskával vagy a bütykös 

csótánnyal is barátságot köthettek a gyerekek. 

Látványos óriás bogarak, rovarok makettjeivel 

szemléltették az előadók mondanivalójukat. 

Fontos megjegyezni, hogy minden óriás makett 

újrahasznosított anyagból készült. 

 

Jelmezes „bogarak” közreműködtek a programon.  

Fotó: Klinger Ágnes 

Az előadás könyvbemutatóval zárult. A gyerekek 

kézbe vették a könyvtár „bogaras” könyveit, 

valamint az előadók által ajánlott Merkl Ottó és 

Víg Károly Bogarak a pannon régióban című 

könyvét. Ez a könyv 2009-ben a „Szép Magyar 

Könyv” versenyen díjat nyert a „Tudományos 

művek, szakkönyvek, felsőoktatási kiadványok” 

kategóriában.) 

 



 

Bábelőadás Dágon 

Rónai Edina 

A Csalafintaságok  a csalitosban című 

bábelőadáson főleg kisiskolások és óvodások, 

valamint a szülők vettek részt. A díszlet ötletes és 

jól megépített volt. A színészek profin adták elő  a 

darabot. Az ember nagyságú szereplők nagyon 

tetszettek  a gyerekeknek és felnőtteknek 

egyaránt. Különösen jó, hogy  a szereplők 

bevonták a közönséget is a 

darabba.  Összességében elmondhatjuk, hogy 

mindenkinek nagyon tetszett. Reméljük, hogy az 

Óperenciás Bábszínház a jövőben is ellátogat 

hozzánk egy másik előadással.  

 

A kép forrása: 

http://www.operenciasbabszinhaz.hu/darabok/csalafint

asagok.html 

 

A kép a dági előadáson készült. Fotó: Rónai Edina 

Húsvét a kistelepüléseken 

Húsvéti kézműves foglalkozást tartott Kovács 

Mihályné Kömlődön felnőtteknek és 

gyermekeknek más-más alkalommal. A 

foglalkozásra a kultúrházban került sor, mivel a 

könyvtárban nincs elegendő asztal. A felnőttek 

kicsit szégyenlősek voltak, nem akartak a 

képeken szerepelni.  

 

A kömlődi alkotások. Fotó: Kovács Mihályné 

 

Húsvéti szöszmötölés Pilismaróton.  

Fotó: Csernátoni Bernadett 

 

Húsvéti barkácsolás Vértestolnán. Fotó: Fink Jánosné 

http://www.operenciasbabszinhaz.hu/darabok/csalafintasagok.html
http://www.operenciasbabszinhaz.hu/darabok/csalafintasagok.html


Kitekintő 
Rovatvezető: Szilassi Andrea 

szilassi.andrea@jamk.hu  

34/513-676 

VI. évf. 3. szám 

2016. március  

 

Kertész leszek! 

Nász János 

„Kertész leszek, fát nevelek, 

kelő nappal én is kelek,  

nem törődök semmi mással,  

csak a beojtott virággal.”  

 

József Attila: Kertész leszek  

 

Az MTA Könyvtár és Információs Központ, 

valamint a Magyar Szociológiai Társaság 

Holisztikus Ökológia Szakosztálya a fenti címmel 

indított új előadássorozatot 2016. február 22-én.  

 

Antal Z. László nyitotta meg a programot. 

A kép forrása: 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_02_22 

Nem volt véletlen a sorozatcím választása, hiszen 

a Párizsi Klímacsúcs után vagyunk. A 

környezetünk védelmével kapcsolatban 

megtörténtek az önkéntes, nem kötelező érvényű 

vállalások nemzeti szinteken, de a szakemberek 

vegyes, inkább kételkedő értékeléseinek tükrében 

a jövőnk képe nem látszik olyan rózsásnak, mint 

ahogy azt tálalják. Ha globálisan nem sikerül 

átütő eredményeket elérnünk, más választásunk 

nincsen, csak hogy helyi, vagy személyes 

szinteken kell kezdeményeznünk a 

környezetünkkel kapcsolatos, gyökeres 

nézőpontváltást, és bolygónk gondoskodó 

kertészévé kell válnunk. 

Az újabb öt részes sorozat első előadását Vida 

Gábor biológus, az MTA tagja indította el 

Antropocén remények és esélyek címmel. Az 

antropocén kifejezést egyre többen használják a 

tudományos megközelítéseken túl is − egy újabb 

földtörténeti kort definiálnak ezzel. A holocént 

váltó antropocén korszakunkba lépés szerintük 

ugyanis körülbelül kétezer évvel ezelőtt 

kezdődött el, amely napjainkban is tart. Jelentős 

változást hozott a Föld környezetében, 

élővilágában, vizeiben, légkörében. Az ipari 

forradalmak óta a bolygón élő népesség 

ugrásszerűen elszaporodott. Az addig 

élelemszerző, élelemtermelő életmódját 

felváltotta egy felszabadultabb, tudatosabb 

életmódra, amelyben a tudomány és technikai 

fejlődés robbanásszerűen alakult. Az elmúlt 50 év 

alatt háromszorosára növekedett az emberiség 

energiafogyasztása, az üveghatású gázok 

kibocsátása ezzel párhuzamosan kétszeresére 

nőtt. A hatalmas fosszilis energiaforrások 

felhasználásának következménye az lett, hogy 

rengeteg káros anyag került a légkörünkbe, és 

ezek egy része el is raktározódott. Bár a fosszilis 

nyersanyagok használata 2003-tól 87%-ról 80 %-

ra csökkent 2013-ra az összes energiahasználat 

tekintetében, mégis kijelenthető, hogy világunk 

mai állapotában fenntarthatatlan ilyen módon. 

Mindezek hatása a klímaváltozás, az élővilág 

fajainak és számának felére csökkenése, az 

édesvizek biológiai pusztulása, a termőtalajok 

fogyása, a tengerek szennyezése és túlhalászása, 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu
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a túlnépesedés és túlfogyasztás, valamint az 

energiaéhség. A környezeti válság hatása 

gazdasági és társadalmi szintű válságokat generál, 

hiszen a három tényező összefügg. Napjainkban 

már közvetlenül is megtapasztalhatjuk azt, hogy a 

biológiai rendszerek alkalmazkodó- és 

tűrőképességük határára értek, továbbá ha véges 

mennyiségű forrásokat használnak fel, a 

gazdasági rendszerek egy szint után már nem 

növekedhetnek. Túl sokan vagyunk, és túl nagy az 

öko-lábnyomunk. Hiába van technikai fejlődés, 

ha a populáció és a fogyasztás jelentős mértékben 

növekszik. A jelenlegi helyzetünkből adódó 

irányultságunk képe egy mondattal foglalható 

össze: „Növekedni kell, ha belepusztulunk is?” 

Van azonban más megoldás is ezekre a komplex 

problémákra. A decoupling, azaz a szétkapcsolás, 

függetlenítés. A környezeti hatások 

csökkentésével egyidejű gazdasági növekedés. 

Az energiafelhasználás, szennyezés csökkentése, 

a takarékosság, és a hatékonyság növelésével 

elérhető fejlődés. Az energiaszektor tekintetében, 

82%-os szén, 49%-os gáz, és 33 %-os olaj 

felhasználás csökkentése. Visszatérve a Párizsi 

megállapodásokra, ha az összes állam betartja az 

ígéreteit, akkor is csak annyit érhetünk el, hogy a 

2 C° alatti hőmérséklet-emelkedés tartását csak 

kitoljuk, de nem oldjuk meg. A probléma, hogy a 

gazdasági növekedés elé hiába írjuk azt, hogy 

fenntartható, ha a gazdaságot célként 

értelmezzük, de valójában eszköznek kellene 

lennie a fejlődésünkben. 

 

Vida Gábor. A kép forrása: 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_02_22 

A második előadást, Szólláth Tibor, Hajdúnánás 

polgármestere Hagyományos értékek - újszerű 

megközelítés címmel.  

 

Szólláth Tibor. A kép forrása: 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_02_22  

A város vezetésének jelszava a hagyomány és 

innováció. A mára már 17.000 lakosú települést a 

Bocskai-féle hajdúk letelepítésével alapították, 

amellyel együtt kollektív nemességet is 

kaptak.  Az Aranyszalma városának is nevezik, 

hiszen Széchenyi korában európai hírű volt 

szalmafonatokból előállított termékeiről. A 90-es 

évek végére itt is nehézzé vált a megélhetés, 

szinte teljesen megszűnt az ipar, és jelentős 

mértékű elvándorlás következett. A helyi 

paradigmaváltás alapgondolát az adta, hogy 

megélhetést kell adni az itt élő embereknek egy 

harmonikus környezeti háttérrel, ahol jól lehet 

élni és érezni magukat. A nánási programot a 

2011-2015 közötti terminusban 6 területen 

indították el. Az első a szociális földprogram volt. 

170 család kapott konyhakertet és termelte meg az 

egy éves zöldségszükségletét, nevelte fel háztáji 

aprójószágait, és ehhez még alapvető segítséget is 

kaptak.  Ez az önellátási lehetőség mintegy 97 %-

osan eredményes volt. A második terület a helyi 

pénz (utalvány), a Bocskai korona bevezetése 

volt. Az önkormányzat a cafeteriát is ebben adta a 

dolgozóinak, a korona fedezetét pedig a helyi 

takarékszövetkezetben helyezték letétbe. Mintegy 

100 szolgáltató használja ezt a csereeszközt, 

amely csak Nánáson váltható be helyi 

termelőknél helyi termékekre, vagy 

szolgáltatásokra. Ezzel is a város gazdaságát 

serkentik. A harmadik a széleskörű 

közfoglalkoztás bevezetése volt a település 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_02_22
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rendbetartása, a fürdő üzemeltetése és sok más 

területen. A Nánási Portéka címmel a helyben 

előállított termékeket jelölik meg. Az ötödik 

szintér két szociális szövetkezet megalapítása 

volt, ezzel is a helyi gazdaságot segítik, amellyel 

kisebb a környezeti terhelés. Egyrészt kézműves 

termékeket állítanak elő, másrészt pedig a 

helyben felnevelt állatokból készítenek keresett 

élelmiszerféleségeket. Végül, de nem utolsó 

sorban a kendereskerti üdülőövezetről a 

gyógyfürdővel és az ökológiai bemutatóhelyről is 

essen szó, amire nagyon büszkék az itt lakók. A 

gyógyulni vágyók évente nagy számban, mintegy 

százötvenezren érkeznek ide. A 

látogatóközpontban őshonos állatokat láthatnak 

élő közelségben, és más turisztikai attrakciók 

részesei is lehetnek. Nem véletlen, hogy a 

zeneiskola és tanárai által megkomponált nánási 

indulót egyre többen énekelik örömmel, kifejezve 

azt, hogy városukban élni, dolgozni, értékeket 

létrehozni rendkívüli dolog.  

 

Gregory Heyworth előadása: 

Elárulják titkukat a régi kéziratok 

Szilassi Andrea 

Gregory Heyworth szövegtudományt tanít új és 

különleges módszerekkel 

az Amerikai Egyesült 

Államokban, Mississippi 

egyetemén. Kutatásaiban 

multispektrális képalkotó 

eljárás alkalmazásával 

vizsgálja a régi 

szövegeket, térképeket és 

kéziratokat.  Motivációjáról és diszciplínájáról 

így fogalmaz előadásában: „Annyi minden 

maradt ránk a múltból, és annyira kevesen 

vannak, akiknek megvan a tudásuk hozzá, hogy 

megmentsék őket, mielőtt végképp eltűnnének. 

Ezért kezdtem el tanítani ezt a több területet 

átfogó tudományt, amire magyarul talán a 

"szövegmentés" szó illene. Ez a tudomány felöleli 

mind az irodalomtudományban elvárt 

jártasságot: régi nyelvek, kézírások értésének, 

olvasásának képességét, azt az ismeretet, hogy 

miként készültek ezek, hogy el tudjuk helyezni és 

datálni őket, és az új technikákat, mint a 

képalkotás tudománya, a tinták és festékek 

vegytana, a számítógéppel támogatott optikai 

karakterfelismerés.” 

Egy ösztöndíjnak köszönhetően létrehozott egy 

hordozható, multispektrális képalkotó 

laboratóriumot. Megalapította a Lazarus 

projektet. Ez egy nonprofit vállalkozás, amely 

segítséget nyújt más kutatóknak, kisebb 

intézeteknek is, hogy alacsony költséggel, vagy 

akár ingyen használhassák a laboratóriumot. Az 

elmúlt öt évben hét országban is megfordult 

tudósokból, a képalkotás szakértőiből és 

egyetemistákból álló csapatával. A hordozható 

laboratóriummal „házhoz mennek”, így 

felkereshetik a sérült, nem szállítható kéziratokat. 

A csapat munkáját jó néhány kivételes mű 

helyreállítása dicséri, így például a Vercelli-

kódex, amely a legrégebbi angol nyelvű könyv; a 

carmartheni Fekete Könyv, amely a legrégebbi 

walesi könyv; és néhány a legértékesebb 

evangéliumok közül Grúzia területén. 

Hogyan működik ez a technológia? 

“Berendezésünk a fény 12 hullámhosszát 

használja, az ultraibolyától az infravörösig. Ezek 

fentről megvilágítják a kéziratot egy LED-

készletből, és más multispektrális fényforrásból, 

és áthatolnak a kézirat egy-egy lapján. Laponként 

akár 35 képből álló sorozat készül így nagy 

teljesítményű digitális fényképezőgéppel, 

amelynek lencséi kvarcból vannak. Kb. 5 ilyen 

van a világon. Ha egyszer elkészítettük a képeket, 

feldolgoztatjuk őket egy statisztikai algoritmussal, 

hogy megtisztítsuk és kontrasztosabbá tegyük 

őket. … Az eredmény látványos lehet. Talán 

hallottak már róla, hogy mi történt a Holt-tengeri 

tekercsekkel, amelyek lassan elkocsonyásodnak. 

Infravörös fénnyel a Holt-tengeri tekercsek 

legsötétebb csücskeit is el tudtuk olvasni.” 

Előadásának videója magyar feliratozással: 

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

secrets_of_ancient_texts?language=hu  
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Olvasóvá nevelés könyvtári 

eszközökkel 

Erősné Suller Ildikó 

Harmadik szériáját zárta 2016. március 18-án a 

Mesesarok elnevezésű rendezvénysorozat a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtárban. A 

2013 őszén életre hívott kezdeményezés mögött 

egy korábbi, 2010-re datálható uniós pályázat 

(TÁMOP 3.2.4/08/1) „eredményei” állnak. Ekkor 

ugyanis az „Olvasásra születni!”, kismamáknak, 

babáknak és kisgyermekes szülőknek szervezett 

programsorozat kapcsán számos új beiratkozott 

olvasóval gyarapodott könyvtárunk látogatóinak 

száma. A program ugyan lezárult, ám továbbra 

sem szerettük volna elengedni a már óvodás korba 

lépett apró olvasóink kezét.  

 

Varga Gáborné mesél. Fotó: Nagy Ádám 

Ezért útjára indítottuk 5 alkalomból álló 

sorozatunkat, melynek minden alkalmával 

városunk egy-egy népszerű személyisége hozta el 

kedvenc meséjét az egybegyűlteknek, majd 

kreatív foglalkozással színesítve 

rendezvényünket, alkalmat kínáltunk a 

családoknak az együtt töltött idő meghitt és 

tartalmas eltöltésére. Ezzel az igényre szabott 

programlehetőséggel továbbra is kis olvasóink 

élete legfogékonyabb éveinek része maradhat a 

könyvtár, ami megalapozhatja a későbbiekben 

olvasóvá válásukat.  

A program tehát elindult, és 3 éve, a hosszú őszi-

téli hónapok egyik legkedvesebb időtöltése lett. 

Előadóink nem csak a hozzájuk legközelebb álló 

mesét „adják”, hanem személyiségük egy 

részéből is itt hagynak egy-egy szeletet. Mindenki 

hozzátesz valamit ugyanis abból, ami számára a 

legfontosabb. Általuk lett egy ennyire sokrétű és 

emlékezetes az általunk megálmodott 

eseménysorozat. Tavaly télen a verseket 

ízlelgettük Hodossy Ildikóval, a Diótörő zenemű 

részletét hallgattuk Aldorferné Pál Gabriellával, 

Weisz Péter gordonkaművész a Hattyúk tavából 

játszott el egy részletet. Papírszínházban 

„jártunk” Tóth Zsókával, eljátszottunk egy mesét 

Varga Gábornéval. 

 

Altdorferné Pál Gabriella mesél. Fotó: Nagy Ádám 

mailto:suller.ildiko@jamk.hu


Idén Turainé John Katalin Bulámbuk meséjével 

érkezett, Crespo Rodrigo színigazgató A 

rendíthetetlen ólomkatonával, és Anna, Peti, 

Gergő történeteivel szórakoztatta kis 

vendégeinket. Nagy sikert aratott dr. Káli Sándor 

tűzoltó alezredes, aki hivatásának tárgyi eszközeit 

sem hagyta otthon, számos darabot „elcipelt” 

hozzánk; Dr. Forrai Zsolt, Tatabánya 

rendőrfőkapitánya egy igazi járőrt hívott körükbe, 

minden felszerelésével – így okozva nem kis 

örömet kicsiknek, nagyoknak egyaránt! Óriási 

élmény volt az apróságoknak a tűzoltósisak, a 

tűzoltótömlő, vagy a lélegeztető maszk, s 

ugyanolyan érdekes volt a rádió hangja, vagy a 

bilincs, vagy a tomfa érintése. Dr. Káli Sándor, és 

dr. Forrai Zsolt egyformán elhivatott képviselői 

szervezetüknek, ezért fontosnak tekintik azok 

tevékenységének megismertetését a lakossággal.  

Végül, de nem utolsó sorban Dr. Dallosné Martin 

Csilla, a Micimackó és Kodály Óvoda vezetője 

látogatott el hozzánk.  Ő  sem  üres  kézzel jött, 

bábjainak  köszönhetően  gyerekek és  felnőttek 

egyaránt részesei lettek Zelk Zoltán A három nyúl 

című meséjének, amint azt a túloldali képen is 

látható. 

 

Fotó: Nagy Ádám 

Annak idején, amikor az első sorozatot 

megterveztük, még nem gondoltuk, hogy mi 

minden mást is adunk a mesék, a könyvtár, és a 

szöszmötölés mellett látogatóinknak. Kiderült, 

hogy nem csak nekik, magunknak is! Látni őket 

„meseolvasási transzban”, csillogó szemmel, 

szívből, őszintén nevetni, alkotás közben a 

szülővel beszélgetve, feszült figyelemmel 

tevékenykedni – ez olyan élmény, ami arra késztet 

bennünket, hogy újabb és újabb rendezvényekkel 

gazdagítsuk közös örömeink tárházát.  

A program az NKA 

támogatásával valósult 

meg. 

 

 

A képeken dr. Dallosné Martin Csilla, Turainé John Katalin, dr. Káli Sándor, dr. Forrai Zsolt és Crespo Rodrigo látható. 



 

Volt egyszer egy… 

Zimonyi Zsanett 

Március 7-én, hétfőn a Helischer József Városi 

Könyvtárban Érsek-Csanádi Gyöngyi játszotta el 

a veszprémi Aranyszamár Színház és a Kabóca 

Bábszínház közös produkcióját; Máté Angi: Volt 

egyszer egy… című meséjét.  

 

Érsek-Csanádi Gyöngyi. Fotó: Steindl Nóra 

Máté Anginak ez a különösen szép meséje 2010-

ben elnyerte az Év Gyermekkönyve-díjat. E 

könyv alapján készült az előadás, és bár a kettő 

nem fedi teljesen egymást, de az előadás 

hangulata egybecseng a könyvbéli mesemondó 

hangjával.  

Az ötletes és egyszerű anyagokból − nagyrészt 

papírból − készült díszletek és bábok, melyeket 

Bodnár Enikő tervezett, a varázslatos fények, a 

különleges zene, és az óriási szappanbuborékok, 

melyekkel a compókat figyelő béka játszadozott 

− nagyon tapinthatóvá tette a mese nem 

mindennapiságát. Érsek Csanádi Gyöngyi 

fantasztikus játéka, a mesével való 

együttmozgása egy másik világba varázsolta a 

nézőt.  

 

Érsek-Csanádi Gyöngyi.  

Fotó: Steindl Nóra 

Érsek-Csanádi Gyöngyi ezért az alakításáért 

tavaly a Kolibri fesztiválon elnyerte a Michel 

Indali-díjat.  

 

A produkcióról az alkotók készítettek egy rövid trailert, és közreadták a YouTube-on.  

Megtekinthető itt: https://www.youtube.com/watch?v=4EHR4Dx1qRA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4EHR4Dx1qRA
https://www.youtube.com/watch?v=4EHR4Dx1qRA


Honismeret, helyismeret 
Rovatvezető: Dr. Horváth Géza 

dr.horvath.geza@jamk.hu 

34/513-673 
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Gondolatok Mácza Mihály: Váloga-
tott tanulmányok. Fejezetek Komá-
rom és Alsó-Csallóköz történetéből 
című könyvéhez 

SzÁmadó Emese1 

 

Komárom újabb kori történetével foglalkozó kutatók, 

vagy csak érdeklődők óhatatlanul is eljutnak Mácza 

Mihály nevéhez, aki 1970-től 2015-ig az észak-

komáromi  Duna Menti Múzeum tör-

ténész-muzeológusaként dolgozott, 

létrehozta és gyarapította a múzeum 

újabb kori történeti gyűjteményét, 

megrendezte a Komárom 1849 és 

1945 közötti történetét bemutató, va-

lamint a város híres szülötteinek, Jó-

kai Mórnak és Lehár Ferencnek emléket állító állandó 

kiállításokat; 1974-től titkára volt, jelenleg elnöke az 

Észak-Komáromi Múzeumbarátok Körének és közel 

10 éven keresztül szerkesztette a múzeum Iuxta Danu-

bium című évkönyvét (hogy csak a legfontosabb szak-

mai tevékenységeit említsük). 

Történészi pályafutása alatt a város múltjának legava-

tottabb ismerőjévé vált, hiszen behatóan foglalkozott 

Komárom és vidéke politika-, művelődés-, ipar- és te-

lepüléstörténetével.  

Helyi és országos, valamint határon túli sajtóban, tu-

dományos folyóiratokban (Limes, Irodalmi Szemle 

stb.) jelentek meg cikkei, számos előadást tartott kon-

ferenciákon, közművelődési rendezvényeken és több 

önálló kötetet is publikált.  

                                                           
1 A szerző régész-történész, múzeumigazgató a Komáromi 

Klapka György Múzeumnál.  

A Pro Museum – Társulás a Komáromi Múzeumi Te-

vékenység Támogatására polgári kezdeményezés 

2015-ben útjára indította kiadvány-sorozatát azzal a 

céllal, hogy feltárja és megismertesse Komárom és 

környéke múltját, kulturális és természeti örökségét.   

A Pro Museum Könyvek első kiadványaként 2015-

ben jelent meg a „Válogatott tanulmányok. Fejezetek 

Komárom és Alsó-Csallóköz történetéből” című kötet, 

amelyben Mácza Mihály 1975 és 2011 között publi-

kált tizennégy írását adják közre. A gyűjteményes kö-

tet kiadása igazi múzeumi munka lett, hiszen felelős 

kiadója Csuthy András, a Pro Museum elnöke, a Duna 

Menti Múzeum régésze, a cikkek válogatását, szer-

kesztését és a sajtó alá rendezés nehéz feladatát Galo 

Vilmos történész, a társulás alelnöke, a nyomdai elő-

készítést Szabó László, a múzeum fotósa és Polák 

Ágnes, a múzeum dokumentátora végezték. Köszönet 

érte! A kiadó célja egyrészt az volt, hogy Mácza Mi-

hály – gyakran mára már nehezen hozzáférhető – 

írásai ismét közkinccsé váljanak, másrészt, hogy a Pro 

Museum nevében így tisztelegjenek a nyugdíjba vo-

nuló történész gazdag tudományos és közéleti tevé-

kenysége előtt. A könyv születését a Komáromi Köz-

gyűjteményi Közalapítványon keresztül Dél-Komá-

rom is támogatta. 

A VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK: 

125 éves a komáromi múzeum  

A tanulmány a Duna Menti Múzeum fennállásának 

125. évfordulójára 2011-ben megjelent kötetben jelent 

meg, összefoglalva a Múzeum történetét. 

mailto:dr.horvath.geza@jamk.hu


Jókai és szülővárosa  

Ez a tanulmány 2002-ben külön kiadványként is meg-

jelent, a Zichy-palotában megnyílt új Jókai-kiállítás 

alkalmával. 

A Komáromi Simor-zárda története  

Az emberek gyakran nincsenek tudatában annak, hogy 

milyen „kincsek” birtokában is vannak. Egy-egy fény-

kép, tárgy, dokumentum, vagy örökölt kézirat ugyanis 

felbecsülhetetlen eszmei értékkel bírhat a közgyűjte-

mények, a történészek számára. Éppen ezért érdemes 

a lomtalanításra ítélt családi relikviákat először a helyi 

múzeumnak felajánlani. Hátha …. Ilyen szerencsés 

helyzetbe került a Duna Menti Múzeum 1994-ben, 

amikor egy lévai gyógyszerész önzetlen felajánlása ré-

vén betekintést nyerhetett a komáromi Simor Zárda és 

a Szatmári Irgalmas Nővérek által működtetett katoli-

kus elemi leányiskola és óvoda – mindaddig ismeret-

len – életébe. A dokumentumok feldolgozását köve-

tően Mácza Mihály 1997-ben, az intézmény alapításá-

nak 120. évfordulóján jelentette meg a zárda történe-

tét, önálló kiadvány formájában. 

 

Komárom szerepe a dunai hajózásban  

Komárom mindenkori történelmének szerves részét 

képezik a települést körülvevő vizek nyújtotta megél-

hetési lehetőségek. A Dunának köszönhetően gazda-

godtak meg a szekeresgazdák, a kereskedők, a hajó-

sok, a halászok (hogy csak a legfontosabbakat említ-

sük), s neki köszönhető, hogy a legutóbbi időkig fon-

tos szerepet játszott a város a hajógyártásban. Nem vé-

letlen, hogy itt jött létre az országban elsőként egy ha-

jórakomány-biztosító részvénytársaság.  

Jókai Komáromi arany embere  

Bár az irodalomtörténészek időnként polemizálnak 

azon, hogy ki is lehetett Jókai Mór „arany embere”, a 

komáromiak és – a mondhatni komáromivá lett – 

Mácza Mihály előtt nem kétséges, hogy ez a dúsgaz-

dag kereskedő Domonkos János volt, aki (többek kö-

zött) annak a bizonyos biztosító-társaságnak alapító 

részvényese volt.  A rá vonatkozó forrásokat gyűjtötte 

össze és összegezte a szerző ebben a tanulmányban, 

amelynek külön értéke az a festmény, amely Domon-

kos Jánost ábrázolja. Bár kissé már koros rajta, azért 

érdemes összevetnünk azzal a képpel, amely a regény 

alapján bennünk él.  

Az észak-komáromi középiskolák történetének 

áttekintése  

Mindkét nagy komáromi felekezet fontosnak tartotta a 

színvonalas oktatást. A reformátusok már a 17. sz. leg-

elején létrehozták Kollégiumukat, a jezsuiták pedig a 

század közepén megalapították kisgimnáziumukat, 

amely később a bencések kezébe került. E két iskola 

mellett a tanulmány érinti az észak-komáromi Selye 

János Gimnázium és a Marianum Iskolaközpont törté-

netét. 

A komáromi Jókai-szobor története  

A szlovákiai magyarság körében különösen fontos je-

lentőséggel bírnak a szobrok, amelyek gyakran szim-

bolikus térfoglalásnak tekinthetők. Ilyen a Jókai-szo-

bor története is, amely magán tükrözi a mindig aktuá-

lis csehszlovák politikai helyzetet, ahogy az a tanul-

mányból is kitűnik.  

A komáromi temetőkről  

A történelmi város történelmi temetőinek talán leg-

jobb ismerője Mácza Mihály, akinek bédekkerével 

bátran elindulhatunk a komáromi katolikus, reformá-

tus, evangélikus és zsidó temetőbe, az ott nyugvó jeles 

személyiségek és sírjainak megismerésére, egy igazi 

temetői kultúrsétára.   

A Csehszlovákiai Magyar Dalosszövetség országos 

dalosünnepe Komáromban 1938-ban  

Az énekkari mozgalmak napjainkban is fontos közös-

ségformáló szereppel bírnak, a szlovákiai magyar ki-

sebbség számára pedig mindig fontos az identitásmeg-

őrző szerepük. A két világháború között négy alka-

lommal rendeztek Csehszlovákiában országos dalos-

ünnepet, az utolsót 1938-ban Komáromban. Ennek a 



szervezését, előkészületeit és lefolyását írja le rendkí-

vül aprólékosan a szerző, aki, megalakulásától kezdve 

tagja az észak-komáromi székhelyű, szlovákiai ma-

gyar nyelvű kórusnak, a Concordia Vegyeskarnak.  

A fényképezés története Komáromban 1945-ig  

A tanulmány 1988-ban jelent meg a Fotográfusok Ko-

máromban, Tatán és Tatabányán című kiadvány része-

ként és a két Komárom fényképészetének a történetét 

mutatatja be, kitekintéssel az 1980-as évekig.  

A Komáromi Egyetértés Munkásdalárda története  

A több mint 60 évig, 1983-ig működő Dalárda a ko-

máromi munkásság énekkara volt.    

Politikai erőviszonyok alakulása egy dél-szlovákiai 

határvárosban az első Csehszlovák Köztársaság 

idején (Komárom 1919-1938)  

A kötet – véleményem szerint - talán legizgalmasabb 

tanulmánya, hiszen a Komárom számára különösen 

fájó korszak, a két világháború közötti város politikai 

változásait mutatja be, a helyhatósági választások 

eredményeinek a tükrében. Az időszakban mindvégig 

a baloldali (kommunista, de főként szociáldemokrata) 

és kormánypárti csehszlovák pártok koalíciója domi-

nált. A változást csak az 1937-38-as időszak, a nem-

zeti összezáródás időszaka hozta, ekkor már Komá-

romban is a sérelmi ellenzéki pártok (Magyar Nemzeti 

Párt és az Országos Keresztényszocialista Párt) kerül-

tek túlsúlyba.  

Az alsó-csallóközi munkanélküliek mozgalma 

1931-1932 telén  

Az 1929-1933-as évek világgazdasági válságának 

szociális hatása Komáromban és vidékén  

Az utolsó két tanulmány a világgazdasági válság hatá-

sait vizsgálja Komáromban, ill. Alsó-Csallóközben. 

Bemutatja a komáromi munkások és a környék sze-

gény földműveseinek a válság alatti sanyarú helyzetét, 

tiltakozó megmozdulásait, tüntetéseit, ill. az állam ré-

széről ezekre adott válaszlépéseket.

Mácza Mihálynak a kötetben közölt tanulmányaiból 

megismerhetjük a 19-20. századi Komárom adottsá-

gait, társadalmi, politikai, gazdasági és nem utolsó sor-

ban kulturális életét és megbizonyosodhatunk arról, 

hogy a város és lakói, még a legnehezebb időszakok-

ban is meg tudtak maradni magyarnak.   

Az egybegyűjtött tanulmányok jórészt olyan témákat 

ölelnek át, amelyek első – és több esetben a mai napig 

az utolsó - feldolgozását a szerző végezte el, a rendel-

kezésére álló könyvtári, levéltári és múzeumi források 

alapján.  

A kötet másik nagy értéke a benne közölt (a szerző 

gyűjtéseként meglévő, ill. Galo Vilmos által a hiányzó 

illusztrációk céljára felkutatott) fényképek, amelyek 

nagy része eddig publikálatlan volt. 

Olyan könyvet tarthatunk a kezünkben, amelyet bátran 

ajánlok a szakembereknek, az egyes témákkal foglal-

kozóknak és a Komárom 19-20. századi történelme 

iránt érdeklődőknek egyaránt. Mert bár gazdag jegy-

zetapparátussal ellátott (tehát tudományos igényű és 

értékű) tanulmányokról van szó, de közérthetően meg-

fogalmazva, s erre csak kevesen képesek!  

 

Komárom város híres szülötte  
A kép forrása:  

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3kai_M%C3%B3r 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3kai_M%C3%B3r
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Könyvtáros készségek, kompeten-

ciák és átalakuló hivatás 

Kissné Anda Klára 

Megyei Szervezet közvetlenül várja tagjaitól a 

2016. március 3-án az Országos Széchényi 

Könyvtárban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hi-

vatás. A könyvtáros kompetenciák változása és 

megjelenése az uniós gyakorlatban címmel ren-

dezett nagyszabású konferenciát. A számos hazai 

és nemzetközi szervezet nevével fémjelzett elő-

adások azt kívánták alátámasztani, hogy hogyan 

találunk önmagunkra a képzés után, hogyan telje-

sedünk ki, és milyen lehetőségeket kapunk a kom-

petenciáink által a könyvtáros életpályán.  

 

Anna Maria Tammaro. A kép forrása:  

http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2016/02/foto00013-257x300.jpg  

A levezető elnök dr. Redl Károly, MKE alelnök 

volt. Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnök 

asszonya a szoros időrendre tekintettel igen rövi-

den köszöntötte a jelenlévőket, majd máris Anna 

Maria Tammaro professzort, az IFLA könyvtár-

elméleti és kutatási szekciója (Library Theory and 

Research Section) elnökét szólította. A nemzet-

közi kompetenciák vizsgálati eredményei a társa-

dalmi változásokkal párhuzamosan a könyvtáros 

szakma globális kihatásaira hívják fel a figyelmet. 

A kompetencia keretrendszert az Európai Unió 

vezette be. Az elismerésre és minősítésre az 

EBLIDA-keretrendszer szolgál. Az IFLA Tudás-

központ a trendeket folyamatosan vizsgálja és a 

keretrendszer sajátosságaihoz útmutatásokat dol-

gozott ki (pl. ajánlásokat az oktatáshoz, bench-

markokat különböző témákban). Az egyén fele-

lőssége, hogy nyitott legyen, reflektáljon minden 

nap a tanultakra, együttműködést keressen. A 

záró gondolat szerint arra kell magunkat emlékez-

tetni, hogy a kihatásunk milyen sok területen tud 

hasznára válni a társadalomnak. 

Barátné dr. Hajdu Ágnes a könyvtáros szaktudás 

folyamatos megújításáról, elismeréséről és a to-

vábbképzés aktuális kérdéseiről beszélt a karrier-

építéssel összefüggésben. A képesítési feltételek 

alapfeltételek. A karrierépítés módja, ideje vál-

tozó, sok tényezőtől befolyásolt – lehet tudatos, 

lehet sikeres álláskeresés eredménye. A sikerte-

lenségben kereshetjük saját értékeink ismeretének 

hiányát, a megszerzett ismereteken túli kompe-

tenciák hiányát, de a motivációt is. A motiváló 

életpályában a szükségletek szintjén felül kogni-

tív szükségletek, önbecsülés, elismerés, esztétikai 

érték-igény, önmegvalósítási igény stb. ösztönöz 

a tudatos karrierépítésre, amely minderre vissza-

hat. Véleménye szerint ott fejlett a társadalom, 

ahol kompetens könyvtárosok vannak. Hogy ha-

zánkban ezt a képzés hogyan támogatja, arra az 
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utolsó öt évben indított képzések összehasonlítása 

alapján adott választ. 

Simon Edwards, a CILIP (Chartered Institute of 

Library and Information Professionals) szolgálta-

tási igazgatója az Egyesült Királyság kompeten-

ciamodelljének keretrendszerét ismertette. A CI-

LIP PKSB rendszere 2011-ben jött létre azzal a 

céllal, hogy könyvtáros kompetencia keretrend-

szert dolgozzon ki, meghatározza a képzésben a 

kvalifikációkat és a készségszinteket. A rendszer 

segít az önértékelésben: megmutatja, ki hol áll je-

lenleg, feltölthető az ideális szint, ahova majd el 

szeretne jutni, egy fejlesztési szakasz végén meg-

határozható a cél, van lehetőség a testreszabott-

sághoz, segítséget jelent ágazat- vagy munkahely-

váltás esetén, megmutatja, milyen területen kell 

fejlődni ahhoz. A használathoz a honlap segítsé-

get nyújt, tréningeket kínál (www.ci-

lip.org.uk/pksb). Ezt a keretrendszert használják 

az egyetemek is, amikor az akkreditációjukat 

meghatározzák, vagy tanfolyamaik tartalmát dol-

gozzák ki. 

Eszenyiné dr. Borbély Mária, az MKE Oktatási és 

kompetencia munkabizottságának vezetője A 

magyar könyvtárosok digitális kompetencia 

mérésének lehetséges fogalmi kerete és indiká-

torai címmel sorra vette a lakossági digitális 

kompetenciafejlesztésre irányuló intézkedéseket, 

számszerűsítette a szolgáltató helyeken megvaló-

sult digitális képzéseket, utalt a könyvtárak kép-

zési törvényi kötelezettségére, és konstatálta, 

hogy a könyvtáraknak mégis folyamatosan bizo-

nyítaniuk kell, hogy joggal vannak jelen a képzési 

és motivációs intézmények között. Bővebben a 

DIGCOMP projekt során kidolgozott keretrend-

szert ismertette. Ez öt területen határozza meg a 

digitális kompetenciákat: információgyűjtés és -

feldolgozás, kommunikáció, tartalom-előállítás, 

biztonság és problémamegoldás. A Digital 

Agenda keretrendszerben megfogalmazott kérdé-

sekre összesen huszonegy kompetencia sorolható 

fel. Az EU-keretrendszer jó viszonyítási alapot 

nyújt önmagunk és állapotunk felmérésére. A 

módszer alkalmazható, tennünk kell róla, hogy jo-

gos jelenlétünk igazoljuk a digitálsi területen. 

Ulrike Lang Hamburgból érkezett (Oktatási és 

Képzési Minisztérium, Carl von Ossietzky Állami 

és Egyetemi Könyvtár vezetője, IFLA Oktatás és 

képzési szekció). Azokról a készségekről beszélt, 

amik miatt könyvtárosok leszünk. A hagyomá-

nyos könyvtáros képét Superman mintájára Su-

perlibrarian képe váltja fel. Ma a könyvtáros mar-

ketinges és PR-os, fontos a digitális kompetencia, 

versenytárs a Google, és jobbaknak kell lennünk 

a keresőrobotoknál. A könyvtárostól továbbra is 

elvárt a tudás osztályozása, a referencia-szolgál-

tatás, eligazítani az információkban. De egy digi-

tális világban fel kell készülni a szolgáltatások ra-

cionalizálására, az online terek összekapcsolá-

sára, a teljes elektronikus könyvtárakra való átál-

lásra. Meg kell változtatni a képet magunkról: 

nem lehetünk többé visszahúzódóak, azt kell 

nyújtanunk, amire a megváltozott társadalomnak 

szüksége van, és egy lépéssel a blogoló, felhőben 

kereső felhasználók előtt kell járnunk. 

 

Simon Edwards. A kép forrása: 
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Sörény Edina, az EMMI Kulturális Kapcsolatok 

Főosztályának vezető tanácsosa az uniós pályáza-

tokhoz szükséges kompetenciákról elmondta, 

hogy azok különösen fontossá válnak a 2014–

2020 között megjelenő pályázati tevékenység so-

rán. Már a pályázáshoz is szükséges tervezési 

készség, kognitív, információkeresési, digitális 

kompetencia, nyitottság, rugalmasság, anyanyelvi 

és logikai kompetencia, együttműködési készség. 

A pályázat megvalósítása során az előzőeken túl 

idegen nyelvi, kommunikációs kompetencia, 

pénzügyi, matematikai kompetencia szükséges. A 
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megvalósítás szociális és személyes kompetenci-

ákat feltételez: vezetői, tanulási, kooperációs, em-

pátia készség, konfliktus megoldó képesség, ked-

vezményező készség és vállalkozói készség, tuda-

tosság és kifejezőkészség. Felsorolta a szaktudás 

és kompetenciafejlesztést segítő képzések fajtáit, 

a mellérendelt készségeket, és hogy milyen kom-

petenciaváltozások mentek végbe eddig: a könyv-

tárosok nyitottabb, tudatosan tervező szakembe-

rek lettek, több típusú pályázat megírásában sze-

reztek gyakorlatot, kialakult a monitoring rend-

szerhez való igazodás készsége, a workflow-ban 

való gondolkodás, a szakterületekhez való kap-

csolódás képessége. 

 

Jukka Relander. A kép forrása: 
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Jukka Relander EBLIDA elnök, a Finn Könyvtá-

ros Egyesület elnöke szintén az átalakulás oldalá-

ról közelített és a könyvtáros hivatástudatot 

emelte ki előadásában. Mint mondta, a professzió 

függetlenné tesz, egy hivatástudattal rendelkező 

embert nem lehet irányítani. A történelem iga-

zolja, hogy a társadalom liberális ereje a képzett 

középosztály volt, a professzionális hivatástudat a 

társadalom alapja. Sajátos a finn könyvtárügy ki-

alakulása, mely az oktatásüggyel párhuzamosan 

fejlődött, és mára az európai kezdeményezések el-

ismert, jó példája. Mindenki azt ítéli meg a könyv-

tárban és könyvtárosban, amit lát. Láttassuk tehát 

pozícióinkat, legyünk intravertáltabbak. Azt kí-

nálja könyvtár, amit a felhasználók szeretnének, 

alkalmazkodjon a helyzethez. A könyvtári térben 

sokféle aktivitás zajlik, egyre érdekesebb helyet 

jelent. Megváltozott munkakörében a könyvtáros-

nak közösséginek, aktívnak kell lennie az ő fel-

adata aktiválni vagy deaktiválni, ellazítani vagy 

elősegíteni a közösség működését.  

Előadása végén kitért az e-könyvekkel kapcsola-

tos szerzői jogokra. Ebben a kérdésben az 

EBLIDA óriási harcot vív a kiadókkal. A könyv-

táros szervezeteknek pedig az a dolguk, hogy is-

merjék ezeket a folyamatokat és a kormánnyal, a 

vezetőkkel kapcsolatot tartva megakadályozzák a 

könyvtárak bezárását.  

Maria Micle és Lovász Ágnes a Romániai Könyv-

táros Szövetség és a temesvári egyetem képvise-

letében az élethosszig tartó képzés román sajátos-

ságairól és a romániai könyvtárosok szerepéről 

tartottak előadást. Romániában a könyvtári rend-

szer hármas osztatú: közkönyvtárak, oktatási 

rendszerhez tartozó könyvtárak és speciális 

könyvtárak rendszere. A 2–6 éves könyvtár- és in-

formációtudományi képzésben a kapcsolódó 

készségek fejlődését a dinamika határozza meg. A 

felsőfokú oktatásban alap-, mester, PhD, poszt-

graduális képzés folyik négy egyetemen. Az isko-

lai könyvtárak elsősorban a szakterületi alapkép-

zést és a BA képzést preferálják. A könyvtáros 

képzés alacsony presztízsű, inkább más szakterü-

leten szereznek végzettséget a könyvtárosok és a 

más területen végzetteknek is kell könyvtáros 

szakképzettség. A más szakterületen szerzett 

alapképzés mellett OKJ-s tanfolyamokkal más 

kompetenciák is szerezhetők. A speciális háttér 

nélkül nehéz a foglalkoztatás. 2012 óta miniszteri 

jogszabályban meghatározott, hogy milyen fel-

adathoz milyen minősítés, milyen kompetencia 

szükséges. 

 

Maria Micle. A kép forrása:  
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Böröcz Lívia, a Közösségi Fejlesztésekért és Ér-

téktárakért felelős osztály osztályvezetője, a Her-

mann Ottó Intézet munkatársa a kistelepülési 

könyvtári szolgáltatások során elvárt kompetenci-

ákat ismertette. Ehhez az IKSZT programok, a 

közösségi fejlesztési programok nyújtottak kiin-

dulási alapot a vidékfejlesztés részeként. 2008–

2015 között öt éves fenntartási időszakkal az öt-

ezer lakos alatti települések által benyújtott pályá-

zatok által közel 1.2 millió ember érhet el olyan 

szolgáltatásokat, amelyek megakadályozzák a kö-

zösségek eltűnését, sorvadását. Az előadó a pá-

lyázatok kötelező, és választható elemeinek is-

mertetését követően hangsúlyozta, hogy a vállalt 

feladatok egyedül nem végezhetők el. Ajánlott a 

kapcsolatfelvétel az adott módszertani központtal, 

egymással tanulás és tapasztalatszerzés céljából. 

Csobán László, a Csorba Győző Könyvtár háló-

zati szakreferense Baranya megye hátrányos hely-

zetű településeinek könyvtárbuszos ellátásáról 

tartott gyakorlati szempontú előadást. Ott 58 tele-

pülést lát el két könyvtárbusz. Az objektív feltéte-

lek mellett a LIS (Library and Information Servi-

ces) Euroguide hat szituációja és húsz kompeten-

ciája alapján elemezte a szolgáltatást. A szemé-

lyes kapcsolatok területén szerzett kompetenciák, 

a naprakészség, a kommunikációs és szervezési 

készségek, az irányítással kapcsolatos tevékeny-

ségek fontosak a munka során. A helyi konfliktu-

sokban a könyvtáros kompetenciák nem segíte-

nek. Sajnos a hátrányos helyzet is újratermeli ma-

gát, társadalmi és szociális problémákkal szembe-

sülhet az ember, de a legfontosabb kompetenciák: 

precizitás, pedagógiai érzék, kommunikációs 

készség, problémamegoldó készség, kitartás és 

csapatjáték. 

Sokan, sok szempontból vizsgálták a konferen-

cián a szakmai kompetenciákat. Nem kétséges, 

hogy bár a kérdés a könyvtáros életpálya-modell 

miatt kiváltképp a középpontba került, éreznünk 

kell, hogy a könyvtárak új és változó szerepköre, 

szolgáltatásai a könyvtárosoktól is új készségeket, 

képességeket kívánnak. Hiteles könyvtárosokon 

keresztül lehet a könyvtár társadalmilag elismert 

és rangos intézmény.

 

Egy tartalmas év a megyei szervezet 

mögött és előtt 

Kissné Anda Klára 

2016. március 7-én hívta egybe tagjait az MKE 

Komárom-Esztergom Megyei Szervezet, hogy 

számot adjon az elmúlt évről, és hogy egyeztesse 

a tagsággal a 2016. évi terveit. 

Kissné Anda Klára, a szervezet elnöke úgy érté-

kelte a tavalyi szakmai tevékenységet, hogy az 

sokszínű és tartalmas volt. A tisztújítás után a 

szervezet bemutatkozási lehetőséget kapott Tata-

bánya alpolgármesterénél, melyen jelen volt az 

Oktatási és kulturális bizottság elnöke.  

Az év meghatározó eseménye a megyei szervezet 

fennállásának 55. évfordulója volt. A megyei ju-

bileumról emlékülés formájában sikerült megem-

lékezni egy sikeres pályázati forrásnak köszönhe-

tően – ezzel megnyitva az MKE megalakulásának 

80. évfordulóját kísérő országos rendezvénysoro-

zatot. A jubileum alkalmából elektronikus kiad-

vány formájában jelent meg a szervezet eddigi 

története Komárom–Esztergom megyei könyv-

tárosok 55 éve: visszatekintés az MKE megyei 

szervezetének történetére, 1960–2015 címmel. 

A 47. Komárom-Esztergom megyei könyvtári na-

pok tematikájához szervezett előadásban ezúttal 

annak bemutatása volt a cél, hogy az egyesület és 

a könyvtárak milyen munkát végeznek az értéktá-

rak támogatására. Az MKE Értéktár bizottságá-

ban ősztől dr. Horváth Géza a szervezet dele-

gáltja. A könyves vasárnapon a Muravidék Baráti 

Kör együttműködésével dr. Zágorec-Csuka Judit 

könyvbemutatójára került sor Esztergomban.  

A szervezet vezetőségi tagjai több helyen is elő-

adást tartottak, és így részt vettek a Kárpát-me-

dencei könyvtárosok konferenciáján, illetve meg-

hívásra a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egye-

sülete tisztújító szakmai napján. 



A tavalyi tapasztalatcserék a megyén belül Lábat-

lanra és Bajnára vezettek. A lábatlani kirándulás 

a szlovák oldalon is biztosított programot, ame-

lyen az SZMKE elnöke kísért végig. A lábatlani 

városi könyvtár helyzetének okán a megyei szer-

vezet elnöke kereste a lehetőséget az érdekvéde-

lemre – erre végül nem kellett sort keríteni. Az or-

szágos tanulmányút során az OSZK-val ismer-

kedhettek a tagok és Vecsés kínált szakmai ta-

pasztalatcserét. 

A Könyvtárosok világnapján családi program zaj-

lott, amin Környe könyvtárával és értékeivel lehe-

tett ismerkedni. Múzeumlátogatásra ezúttal a Szo-

molányi-gyűjtemény megtekintése kínált alkal-

mat. Az év során ismét volt lehetőség ingyen szín-

házlátogatásra és koncertélményre. Néhányan 

részt vettek a Budapesti Nemzetközi Könyvfesz-

tiválon, a szolnoki MKE Vándorgyűlésen pedig a 

szervezet anyagilag is támogatta tagjai részvéte-

lét. Több társszervezet konferenciája és rendezvé-

nye kínált emellett értékes szakmai tartalmat. 

Az egyesületi programok sorában mindig megem-

lítjük a testületi tagok által szervezett – és az 

MKE KEM Szervezet által támogatott – rendez-

vényeket. 2015-ben a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár gyermekkönyvheti programja és a do-

rogi városi könyvtár Pöttöm klubjának májusi 

rendezvénye valósult meg ily módon. Elmond-

ható tehát, hogy a megye gyermekkönyvtárosai is 

számíthattak az egyesületre, miközben a nyilvá-

nos programok sajtómegjelenése és saját PR-ja 

segített a figyelmet a szervezetre irányítani. 

A taggyűlésen a pénzügyi tevékenységről Fe-

ketsné Kisvarga Anita számolt be. Elhangzott, 

hogy  ismét sikerült pozitív mérleggel zárni az 

évet annak ellenére, hogy a tagság száma sajnos 

csökkent (51 fő). Az MKE tagdíjhányad tovább-

utalása után a szervezet 177 ezer forint regisztrá-

ciós díjból tudott gazdálkodni, amit csak a részvé-

teli díjak, némi egyéni támogatás és a pályázati 

forrás egészített ki. Kiadási oldalon az emlékülés 

jelentős többletkiadást jelentett, hiszen 25 % ön-

résszel lehetett pályázni és az elnyert ötvenezer 

forint támogatás szinte csak a kiadvány költségeit 

biztosította – ezzel magyarázható a magas repre-

zentációs költség. A szervezet működéséhez elen-

gedhetetlenek az adminisztrációs költségek, a 

postaköltség, a programok során előadói díjak ki-

fizetésére került sor. Az útiköltség nem csak a 

képviselet költségeit fedezte, hanem a szervezett 

utak szállítási díját is. A részvételi díjak a vándor-

gyűlés részvételének támogatását és belépődíja-

kat jelentett, a kulturális hozzájárulás a színház és 

koncertjegyeket. Röviden a számok tükrében:  

Nyitó összeg 2015. 01. 01-én: 141.123 Ft 

Alaptevékenység szerinti bevételek: 

- Tagdíj, kártyadíj:    286.500 Ft 

- Részvételi díj:   180.150 Ft  

- Egyéni támogatás:        18.230 Ft   

- Pályázati támogatás:      60.000 Ft  

- Banki kamat:               22 Ft   

- Folyószámla/házipénztár mozgás:  120.000 Ft 

Összes bevétel: 664.902 Ft 

 

Alaptevékenység szerinti kiadások: 

Központ tagdíjhányad, kártyadíj:  109.500 Ft  

Adminisztrációs költség: 

 Nyomtatvány, irodaszer:     5.840 Ft   

 Bankköltség:       5.202 Ft  

Postaköltség összesen:    16.265 Ft  

Előadás díja:         50.000 Ft  

  

Részvételi díjak:                        71.940 Ft  

Személyszállítás:                       118.110 Ft   

Kiküldetés, előadó útiköltség:           28.480 Ft   

Egyéb beszerzések:  

 Szervezett étkezés/anyag:     7.850 Ft  

  Reprezentáció:             39.005 Ft  

Egyéb kulturális szolgáltatás:    26.750 Ft  



Pályázati elszámolásban a fenti kategóriákon túl:  

 Számítástechnikai eszköz (DVD-ROM): 

 31.200 Ft 

 Kiadványkészítés:    

 20.999 Ft 

 Egyéb beszerzés:    

 10.655 Ft  

 Folyószámla/házipénztár-mozgás: 120.000 Ft 

Összes kiadás: 661.796 Ft 

Mérleg: +3.106 Ft 

Záró összeg 2015. 12. 31-én: 144.229 Ft 

A taggyűlésen a szervezet Ellenőrző bizottságá-

nak elnöke, Takács Anna úgy jellemezte a szerve-

zet pénzügyi tevékenységét, hogy precíz, ponto-

san vezetett a gazdasági ügyintézés. 

Mielőtt a 2016. évi tervekről döntöttek volna a ta-

gok, Kissné Anda Klára röviden beszámolt az 

MKE Elnökség és a Tanács tavalyi tevékenységé-

ről. Az Elnökség az évet éppúgy tisztújítással 

kezdte, Barátné dr. Hajdu Ágnes lett az MKE el-

nöke. Az év végéig a munkabizottságok jelentős 

része felállt, a munkát több területen, összefogot-

tan végzik. Az egyesület stratégiai tervet dolgo-

zott ki és a kommunikációra – céljai szerint is – 

érezhetően nagy hangsúlyt fektet, több csatornán 

keresztül tájékoztat, nőtt a médiában megjelené-

seinek a száma. Kiemelt program a Vándorgyűlés 

és a 80. jubileumi konferencia volt. Megszervezte 

jelenlétét a Budapesti Nemzetközi Könyvfeszti-

válon és szervezetein keresztül több szakmai kon-

ferenciát fémjelzett nevével. Figyelemfelkeltő 

volt az Alkotó könyvtáros sorozat. Nem szabad 

megfeledkezni érdekvédelmi, valamint a jogsza-

bályozás során tanúsított véleményezési és javas-

lattételi tevékenységéről. A szakmai állami elis-

merések és a saját MKE díjak kitüntetettjeiről az 

égisze alatt működtetett kuratóriumok döntenek.  

A Tanács az Elnökség tanácsadó szerveként több-

ször ült össze az év során. Bazsóné Megyes Klára 

egy évig vállalta az elnöki posztot. Ebben a kör-

ben számolt be minden alkalommal az elnökségi 

munkáról a főtitkár, tárgyalták meg a tagságot és 

a szervezeteket érintő kérdéseket, vitatták meg a 

Füzéki-díj további sorsát, állították fel a Fitz-díj 

kuratóriumot. A tanácsülésen tájékozódtak első-

ként a tanácstagok a tervezett vándorgyűlés rész-

leteiről. Minden alkalommal bemutatkozott egy-

egy szervezet vagy szekció.  

Ezt követően a megyei szervezet 2016. évi terve-

iről döntött a taggyűlés. A Könyvtárosok világ-

napján széles körben szeretné felhívni a társada-

lom figyelmét a könyvtárakra, és – a fenntartók 

megkeresésével – érvényt szerezni annak, hogy 

ezt a napot a könyvtárosok a munkájuk elismeré-

sére fordíthassák. Ehhez várják az MKE Elnökség 

támogatását, a megyei program pedig egy érsek-

újvári úttal kecsegtet, melynek célja a szlovák 

könyvtárosokkal történő találkozás, ismerkedés 

és egymás megajándékozása. 

Pünkösd után Kassa lesz az úti cél, természetesen 

a könyvtári tapasztalatcsere ebből sem marad ki. 

Az őszi tanulmányút Esztergom köz- és egy szak-

könyvtárát célozza egy visegrádi kirándulással. 

Tanfolyam igény esetén, egy kiemelt szakmai 

kérdésre szervezhető. Az idei vándorgyűlést 

Veszprémben július 7-9 között rendezik, melyre a 

részvétel a tagoknak támogatott. Április 30-ig le-

het regisztrálni a http://vandorgyules.ekmk.hu/ 

oldalon.  

A szervezet a testületi tagjairól sem feledkezik 

meg, az országos könyvtári napok rendezvényso-

rozatának szervezéséből kiveszi majd a részét. PR 

és szponzoráltatási céllal kíván részt venni a civil 

napokon, ezek jó eszközei annak, hogy a társada-

lom figyelmét a könyvtárakra és a könyvtárosokra 

irányítsa. A határon túli kapcsolatok szélesítése 

szintén megcélzott. Alkalmas pályázaton az 

1956-os emlékévvel összefüggésben szervezett 

programmal kíván indulni a szervezet. Lesz lehe-

tőség a tagok kulturális igényeinek támogatására, 

tervezett a múzeumlátogatás. Már gyűjti a szerve-

zet a Fitz-könyvdíjra a javaslatokat és várja majd 

a szakmai díjakra a felterjesztéseket. 

A saját megyei programokon kívül az egyesület 

számos alkalmat biztosít a szakmai ismeretek bő-

vítésére, így rendre felhívja majd tagjai figyelmét 

ezekre a lehetőségekre. 2016 márciusában a 

könyvtári kompetenciák volt például témája egy 

http://vandorgyules.ekmk.hu/


MKE konferenciának, melyre négy tagot regiszt-

rálhatott a megyei szervezet. Jó alkalmat kínál a 

könyvkiadókkal, alkotókkal a kapcsolatfelvételre 

a 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 

(http://www.konyvfesztival.com/) április 21–24. 

között, szakmai programokat pedig az MKE stand 

és a Könyvtáros klub biztosítanak a Millenárison. 

A taggyűlés szigorú napirendje az idei tervek 

költségvetési tervezetének ismertetésével zárult. 

Az elnök hangsúlyozta, a megyei szervezet szak-

mai céljai és – ezekkel összhangban – a szakmai,

valamint a közös érdekek mentén szervezett tevé-

kenység, az önfeláldozó munka méltó a támoga-

tásra. Megköszönte a tagok eddigi munkáját és 

kérte további bizalmukat, segítségüket ahhoz, 

hogy az MKE és az egyesületi munka széles kör-

ben ismertté váljon. 

Ezt követően a megyei szervezet a nőtagjait kö-

szöntötte szerény ajándékkal. Megfelelő, benső-

séges hangulatot a „batyus” vendéglátás biztosí-

tott.  

 

 

A kép a taggyűlés kezdete előtt készült.  

Fotó: Nagy Ádám 

 

 

http://www.konyvfesztival.com/
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2016. március 
 

 

2015. december – 2016. január 
 
NAGY EDIT 

 
1.  

2015. évi tapasztalataink az iskolai közösségi 

szolgálatról / Feketsné Kisvarga Anita. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. 

december-2016. január), p. 4-7. - ill.  

   

2.  

80 éves lett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete / 

Feketsné Kisvarga Anita. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. december-2016. ja-

nuár),   

p. 36-39. - ill.  

   

3.  

A Mikulás Pillangóországban / Goldschmidt 

Éva. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 

Téka Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. 

(2015. december-2016. január), p. 28. - ill.  

   

4.  

A ritmus bűvöletében / Deák Anikó ; Veizer Ta-

más. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 

27. évf.  

13. sz. (2016. január 16.), p. 1. , 4. - ill.  

   

5.  

Advent a könyvtárban / Csombor Erzsébet. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. 

december-2016. január), p. 14-15. - ill.  

 

 

6.  

Adventi beszélgetés : Bencsik János a JAMK-

ban / Feketsné Kisvarga Anita. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. december-

2016. január), p. 8-9. - ill.  

   

7.  

Adventi gyermekprogramok / Erősné Suller Il-

dikó. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. 

(2015. december-2016. január), p. 25. - ill.  

   

8.  

Aki szerette a kötelező olvasmányokat / Petro-

zsényi Eszter. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 5-6. évf. 

12-1. sz. (2015. december-2016. január), p. 10-

11. - ill.  

   

9.  

Átörökített értékeink : helytörténeti kiadványok 

révén jelenik meg múltunk / Horváth Géza ; 

Veizer Tamás. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra - 27. évf. 7. sz. (2016. január 9.), p. 

4. - ill.  

   

10.  

Bárdos István életrajza / Horváth Géza. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. 

december-2016. január), p. 32-33. - ill.  

   

11.  

Bárdos István művelődéstörténész volt a vendé-

günk / Csombor Erzsébet. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. december-2016. ja-

nuár), p. 31-32. - ill.  

   

12.  

Családi versdélután / Dományi Zsuzsanna. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. 

december-2016. január), p. 13. - ill.  

   

13.  

Dóka Péter és az írópalánták találkozása / Erősné 

Suller Ildikó. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 5-6. évf. 

12-1. sz. (2015. december-2016. január), p. 25-

26. - ill.  

   

   

mailto:dr.horvath.geza@jamk.hu


14.  

Egy könyvtáros két helyen : [hír] / P. P. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 19. 

sz. (2016. január 23.), p. 2.  

   

15.  

Előadásajánlat a TED-ről: Jon Nguyen / Szilassi 

Andrea. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-

1. sz. (2015. december-2016. január), p. 24. - ill.  

   

16.  

Európa már megtelt : "nem menekültek, hanem 

gazdasági bevándorlók" / Nemes Zsuzsanna. - 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. 

évf. 13. sz. (2016. január 16.), p. 2. - ill.  

   

17.  

Földrajzi fekvése miatt vált hadszíntérré a kór-

ház. - In: Kisalföld : a család magazinja : komá-

romi kiadás. - 71. évf. 8. sz. (2016. január 11.), 

p. 8.   

   

18.  

Frissült tanulságok / Kovács Imre Attila. - In: 

Magyar napló : a Magyar Írószövetség lapja. - 

28. évf.   

1. sz. (2016. január), p. 62-64. - ill.  

   

19.  

Hidak mentén a Tiszán : [hír] / Zs. K. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 9. 

sz.  

(2016. január 12.), p. 2.  

   

20.  

Így mesélt Nyáry Krisztián / Szabó Berghauer 

Zoltán. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-

1. sz. (2015. december-2016. január), p. 18. - ill.  

   

21.  

Irodalmi délután : [hír]. - In: Kisalföld : a család 

magazinja : komáromi kiadás. - 71. évf. 15. sz. 

(2016. január 19.), p. 8.  

   

 

22.  

Irodalmi kávéház / Makuvek Nóra. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] :  a Téka Téma on-

line utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. december-

2016. január), p. 11. - ill.  

   

23.  

Istennel a tűzvonalban / Petrozsényi Eszter. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. 

december-2016. január), p. 12. - ill.  

   

24.  

Jótékonysági könyvvásár : [hír] / Zs. K. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 12. 

sz. (2016. január 15.), p. 2.  

   

25.  

"Katonai szakképzettsége: színész" : könyvbe-

mutató Szilágyi Tiborral / Csombor Erzsébet. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. 

december-2016. január), p. 15-16. - ill.  

   

26.  

Kézműves foglalkozás az Advent jegyében / Be-

nis Józsefné. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 5-6. évf. 

12-1. sz. (2015. december-2016. január), p. 20. - 

ill.  

   

27.  

Könyvbemutató : a Táti-szigetek és természeti 

értékei / Krakó László. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

1. évf. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. december-

2016. január), p. 34-35. - ill.  

   

28.  

Könyvtári majmocskák / Dományi Zsuzsanna. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. 

december-2016. január), p. 26-27. - ill.  

   

29.  

Linkajánló / Vitéz Veronika. - In: Kemlib [Elekt-

ronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. december-

2016. január), p. 40. - ill.  

   

30.  

Megújult a betűk világa : [hír] / [Fenyvesi Ká-

roly]. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 

- 27. évf. 21. sz. (2016. január 26.), p. 4. - ill.  

   

31.  

[Megyénk könyvtárai a sajtóban] : 2015. novem-

beri és decemberi cikkek bibliográfiája / Nagy 

Edit. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 



a Téka Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. 

(2015. december-2016. január), p. 41-43.  

   

 

32.  

Méltóképpen ünnepeltek : retrokiállítás Doro-

gon, elismerések Oroszlányban, a két Komárom 

közös műsora / V. T. ; N. Zs. ; P. A. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 20. sz. 

(2016. január 25.), p. 4. - ill  

  

  

33.  

Nyugdíjba vonult Mucha Ildikó / Szabó-

Berghauer Zoltán. - In: Kemlib [Elektronikus do-

kumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5-6. 

évf. 12-1. sz. (2015. december-2016. január), p. 

17-18. - ill.  

   

 

34.  

Olvasólámpa a könyvtárban / Zs. K. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra.- 27. évf. 6. sz.  

(2016. január 8.), p. 2.  

   

 

35.  

Orientalista lesz a vendég / F. K. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 5. sz.  

(2016. január 7.), p. 2.  

   

   

36.  

Rajzos karácsony / Goldschmidt Éva. - In: Kem-

lib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma 

online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. decem-

ber-2016. január), p. 27. - ill.  

   

37.  

Sikeres hagyományteremtő könyvvásár Kör-

nyén : Szabad a Téka! elnevezéssel jótékonysági 

rendezvényt szervezetek a magyar kultúra napjá-

nak alkalmából / Zs. K. - In: Komárom-Eszter-

gom megyei 24 óra. - 27. évf. 22. sz. (2016. ja-

nuár 27.), p. 2. - ill.  

   

 

38.  

Szilágyi Tibor szerencséje / Szilágyi Tibor ; Ne-

mes Zsuzsanna. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 27. évf. 24. sz. (2016. január 29.), 

p. 1. 5. – ill.  

   

39.  

Tatai töredékek / Dományi Zsuzsa ; Goldschmidt 

Éva ; Petrozsényi Eszter. - In: Könyvtári leve-

lező/lap. - 28. évf. 1. sz. (2016.), p. 31-37. - ill.  

 

 

40.  

Teljes személycsere / Palásti Péter. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. évf. 19. sz. 

(2016. január 23.), p. 1. 2. - ill.  

   

41.  

Új irodalmi kiadvány / Tonomár István ; V. T. - 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 27. 

évf.   

9. sz. (2016. január 12.), p. 1., 2. – ill.  

   

 

42.  

Ünnep megyeszerte : különféle programok a ma-

gyar kultúra napján. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 27. évf. 18. sz. (2016. január 

22.), p. 4. - ill.  

   

 

  43.  

Változó világ III-IV. : ökológiai előadássorozat 

Budapesten / Nász János. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. december-2016. ja-

nuár), p. 21-24. - ill.  

   

 

44.  

Vértestolnán is megújult a könyvtári szolgáltató-

hely / Mikolasek Zsófia. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

5-6. évf. 12-1. sz. (2015. december-2016. ja-

nuár), p. 19. - ill.  

   

 

45.  

"Vithánvár omladékai" / László János. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5-6. évf. 12-1. sz. (2015. 

december-2016. január), p. 29-31. - ill.  

   

 

46.  

Zenés irodalmi est az Advent jegyében / Kissné 

Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 5-6  

  

 



2016. január - február 
 
NAGY EDIT 

 

1.  

2016. évi változások az e-közigazgatásban / Szi-

lassi Andrea. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 2. 

sz. (2016. február), p. 25-26. - ill.  

   

2.  

A családokért : döntések a kedvező demográfiai 

fordulat érdekében. - In: A mi Tatabányánk : Ta-

tabánya Város Önkormányzatának magazinja. - 

6. évf. 2. sz. (2016. február 12.), p. 7. - ill.  

   

3.  

A Dorogi Füzetek 26 évének 48 kötete / Horváth 

Géza. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 2. sz. (2016. 

február), p. 28-31. - ill.  

   

4.  

A K 1.0 műhelysorozat második állomása / Nagy 

Ádám. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

: a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 2. sz. (2016. 

február), p. 32-33. - ill.  

   

5.  

A megnyerő szóvivő: Győrfi Pál / Csombor Er-

zsébet. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

: a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 2. sz. (2016. 

február), p. 19-21. - ill.  

   

6.  

A rátóti csikótojásról mesélt : a kicsik megnéz-

hették a járőr egyenruháját és felszerelését / Zs. 

K. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 

27. évf. 49. sz. (2016. február 27.), p. 1. - ill.  

   

   

7.  

A TextLib helye és jövője az országos könyvtári 

integrált számítógépes rendszerben / Kissné 

Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 6. évf. 2. 

sz. (2016. február), p. 4-10. - ill.  

   

8.  

Állati farsang / Goldschmidt Éva. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 6. évf. 2. sz. (2016. február), p. 27. - 

ill.  

   

9.  

"Az akvarell maga a líra..." : a lélek dallam című 

verseskötetének bemutatójára is sor került / Pus-

kás. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra - 

27. évf. 35. sz. (2016. február 11.), p. 3. - ill.  
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