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Könyvtári Hét 2016. − számokban 

Mikolasek Zsófia  

Újból mögöttünk van egy pörgős Könyvtári Hét. 

Ismét bebizonyítottuk, hogy sokakat képesek 

vagyunk megmozgatni. Különösen igaz ez a 

kistelepülésekre. A KSZR-hez tartozó 59 községi 

könyvtárban összesen 122 rendezvény zajlott 

le a hét során. Ez valamivel több, mint 2 

programot jelent könyvtáranként átlagosan. A 

legtöbb eseményt Bajna, Kesztölc, Mocsa, 

Pilismarót, Súr és Tárkány könyvtárosai 

szervezték. A rendezvények típusai és 

megoszlása az ajánlott témáknak megfelelően az 

alábbi ábra szerint alakult. 

Szép eredményeket mutat a résztvevők létszáma 

is. A 122 eseményt összesen 3 380 fő látogatta 

meg. Ez azért is kiemelkedő számadat, mert míg 

csupán a megye lakosságának mindössze 27 %-a 

él a mi kistelepüléseinken, addig az összes megyei 

résztvevő 40 %-a KSZR települések 

könyvtárainak a látogatója volt. Ez azt bizonyítja, 

hogy a községi könyvtárosok ügyesen 

mozgósították a lakosságot a helyi 

rendezvényekre, és érdekes programokat 

szerveztek. A legtöbb vendég várható és 

kívánatos módon a 14 év alatti korosztályból 

került ki, de szép számmal jelentek meg 

nyugdíjasok is. Minden könyvtárosnak szeretettel 

köszönöm lelkes, áldozatos munkáját! 
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Videokonferenciás vetélkedő 

Fink Noémi − Fink Jánosné 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is szerveztünk egy 

videokonferenciás vetélkedőt a községi 

könyvtárak számára. A téma most a 

környezetvédelem és az ökológiai gondolkodás, a 

könyvtárak szerepe a fenntartható fejlődésben 

volt. Az első fordulóra 2016. szeptember 27-én, 

kedden került sor. 16.30-kor indítottuk el az 

online vetélkedőt az összes résztvevő könyvtár 

számára. A feladatokat időre kellett megoldaniuk.  

Az első forduló után továbbjutott Vértestolna (1. 

helyezés), Bajna (2. helyezés) és Vértesszőlős (3. 

helyezés) csapata.  

 

A kép forrása: http://3.bp.blogspot.com/-

KzgSbOHQqps/UoxMLizN7XI/AAAAAAAAAi8/PukEW4kA_bs/s1600/11068520

-hand-holding-earth-saving-earth-concept-earth-globe-image-provided-

by-nasa.jpg 

A döntőre 2016. október 7-én, 15 órától került sor. 

A három helyszínre a Megyei Módszertani és 

Ellátási Csoportból hárman utaztunk el: 

Mikolasek Zsófia Bajnán, Halász Adél 

Vértesszőlősön, Fink Noémi pedig Vértestolnán 

koordinálta a versenyt. Zsűrink, Nász János, − aki 

a JAMK Öko-híreit szerkeszti − Vértesszőlősön 

kapcsolódott be a vetélkedőbe.  Skype-on 

tartottuk egymással a kapcsolatot.  

A döntőre a csapatok a JAMK Öko-híreinek 

2016. januártól augusztusig megjelent számaiból 

készültek fel. Előzetesen berendeztük a termet, 

ellenőriztünk mindent, hogy megfelelő legyen az 

internetkapcsolat, zavartalan legyen a 

kommunikáció. Szép lassan megérkeztek a 

csapattagok; mindenkinél ott voltak a jegyzetek. 

Láthatóan felkészültek, izgatottak voltak. 15 

órakor elkezdtük a vetélkedőt, ekkor azonban a 

számítógép frissítések telepítésébe kezdett, és 

látszott, hogy sajnos nem fog egyhamar végezni 

vele. De nem estünk kétségbe! A telefonomra 

gyorsan feltelepítettem a Skype-ot, és már vissza 

is térhettünk az éterbe, a konferencia-

beszélgetésbe. De sajnos le kellett mondanunk 

arról, hogy a többieket nagyképernyőn láthassuk, 

és eléggé halkan hallottuk a feladatokat. Ezért 

nálunk nem volt nagy hangzavar, feszülten 

figyeltünk mindvégig. A vetélkedő utolsó 

feladatára „feléledt” a laptopunk, és az 

eredményhirdetést már kitűnően láttuk, hallottuk. 

Nagyon nagy volt az öröm, hiszen Vértestolna 

csapata lett ismét az első helyezett. Jutalmuk 

öko-ajándékok, társasjátékok, filmek voltak 80 

000 Ft értékben, amelyeket a könyvtár kapott. A 

második helyezett Vértesszőlős lett, harmadik 

pedig Bajna. Ők hasonló ajándékokat nyertek 50-

30 ezer Ft értékben. (Fink Noémi) 

 

Fotó: Szinger Mónika 

A vértestolnai Községi Könyvtár néhány lelkes 

olvasójából szerveződött csapat izgatottan várta a 

videokonferencia elődöntőjét. Tudtuk, hogy az 

informatikai ismeretek nélkülözhetetlenek 

lesznek, ezért úgy állítottuk össze a csapatot, hogy 

legyen köztünk ehhez értő személy, de a 

vetélkedőket kedvelő, versenyezni szerető, 

ugyanakkor informatikában járatlanabb 

játékosokat sem zártuk ki. Jó hangulatban, nagy 

izgalomban zajlott az elődöntő, és igazán 

boldogok voltunk, hogy ezt a menetet 
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megnyertük. Készülhettünk a döntőre! A JAMK 

Öko-híreinek ismerete mellett arra is kíváncsiak 

voltak a szervezők, hogy mennyire vagyunk 

jártasak a könyvtár online katalógusának 

használatában. Mindezek ismeretében 10 fős 

csapatunk valamennyi tagja kapott feladatot. Az 

Öko-híreket havi bontásban kiosztottuk egymás 

között, és a katalógust legtöbbet böngésző 

olvasónk is beállt a sorba. A felkészülés hetében 

folyamatosan egyeztettünk, jegyzeteltünk, igazán 

komolyan dolgoztunk. A kemény munka 

meghozta eredményét. Fél 3-kor már együtt volt 

a csapat, még egy utolsó egyeztetésre jutott idő. 

Legjobb tudásunk szerint válaszoltunk a 

kérdésekre. Jó volt látni Uttó Jánosnét, azt a 62 

éves nagymamát, aki igazán tájékozott volt szinte 

minden témában. Büszkén mutatta jegyzeteit, és 

sok jó válasszal segítette a csapat munkáját. De 

kiemelhetnék bárkit, mert mindenki tudása 

legjavát adta. Szerepeltek olyan kérdések is, 

amiben bizonytalanok voltunk (pl. ökológiai 

lábnyom, vagy a villámkérdések), de sikerrel 

vettük ezeket az akadályokat is.  

 

Fotó: Szinger Mónika  

Ez a verseny mindenképpen eredményes volt, 

hiszen rengeteg új, érdekes ismeretet szereztünk 

egy általunk korábban alig ismert, de fontos 

témakörben. E tudás révén mindenki 

környezettudatosabbá válhat, ami személyes 

életében és a helyi közösség érdekében egyaránt 

hasznos. Ugyanakkor ez az izgalmas 

együttműködés szép emlékeket jelent 

mindannyiunk számára. (Fink Jánosné) 

 

 

Fotó: Szeder László 

A Tekergő Bábszínház előadása 
 
László Kálmánné 

 

Izgatott gyermekzsivaj töltötte meg 2016. október 

17-én, hétfőn délelőtt a faluházat. Kisiskolások és 

óvodások várták a Tekergő Bábszínház 

produkcióját, amit a helyi könyvtár szervezett a 

kicsiknek. A paravánon Brekegi Barnabás a béka, 

Cilike a kisegér, Postás Nyuszi és Sima Sámuel a 

róka várta kalandjaival az apróságokat, akiket 

Kiss Marianna bábos köszöntött. A művész 8 éve 

járja az országot, játszott már fogyatékkal élő 

felnőtteknek, gyerekeknek, hátrányos 

helyzetűeknek a fővárosban és vidéken egyaránt. 

Ahogyan magáról fogalmaz: „Magányos 

farkasként küzdök, járom az országot immár 

olyan szinten, hogy azt nehéz nem észrevenni. 

Nem tudom, mi a küldetésem. Talán az, hogy 

mindenki egy jót nevessen a meséimen, és ha rám 

gondolnak, legyenek egy kicsit boldogabbak.” 

Szákszenden ez a látottak alapján sikerült. 

 

Fotó: László Kálmánné



 

Ribizli bohóc és barátai 

Kristófné Szabó Szerafina 

 

Mottó:   A képzelet az alkotás kezdete. 

Elképzeljük, amire vágyunk,  

azt akarjuk, amit elképzelünk,  

s végül megalkotjuk, amit akarunk.” 

Nagy szerencséje volt a naszályi óvodásoknak, 

hogy a hatalmas reggeli köd ellenére Ribizli 

bohóc volt olyan bátor, és elindult az ő autójával 

Pécsről, hogy egy szép délelőttöt töltsön el a 

gyerekekkel. Ribizli, (álnevén Tormási Attila 

előadóművész) elhozta bőröndjében a barátait: 

bábukat, bábokat, hangszereket, csörgőket, 

dobokat − mindent, ami a jó hangulathoz kell. 

Ahogy ezek szép sorban előkerültek, a 

gyerekekből alakult alkalmi zenekar és „vonat” 

használatba is vette őket.  

 

Ribizli bohóc kedvenc bábjával 

A képek forrása: www.ribizlibohoc.hu 

Volt itt mese, dalolás, zenélés és közös játék – a 

gyerekek nagy örömére, köszönhetően a 

megnyerő egyéniségű előadónak, aki azonnal 

megtalálta a közös hangot a gyerekekkel. Egy 

pillanatra sem veszítette el a gyerekek figyelmét. 

Öröm volt látni, hogy a szemüket le nem vették 

róla! Senkire nem kellett rászólni, magával 

ragadta kis barátait a műsor egész ideje alatt. Még 

a félősebbek is nagy kedvvel jelentkeztek, vettek 

részt a közös játékban. A nem kevés létszámú 

óvodás gyerekközönség (kiegészítve a 

bölcsődésekkel) alig akarta elengedni Ribizli 

bohócot a vidám műsor után. Köszönetképpen ők 

is verseltek, énekeltek neki boldogan.  

De ki is ez a Ribizli bohóc? Hogyan lépett erre az 

útra? Ő így ír erről a honlapja beköszöntőjében, 

ahonnét a mottóját, hitvallását is választottam: 

„Mindig is elvarázsolt a színház világa és 

gimnázium után a Füsti Molnár Éva Színi-

stúdiójába jártam, ahol rengeteget tanultam az ott 

tanító művészektől. Majd pár év után a pécsi 

Szivárvány Musical Stúdió lelkes tagja lettem és 

örömmel énekeltem musicalt, operettet, sanzont, 

megzenésített verseket. Igyekeztem önálló 

műsorokat is összeállítani, majd elkészítettem 

első gyermekműsorom, és úgy gondoltam 

bohócruhában fogom előadni…. és megszületett 

Ribizli bohóc. Tormási Attila bevallottan „atyai 

barátja”, Levente Péter nyomdokain halad, aki a 

közeli Héregen lakik. Ribizli gyakran 

meglátogatja őt. Így ír erről a kapcsolatról: 

„Gyermekkori példaképem Levente Péter, aki 

nagyon sokat segít munkámban, szeretném, ha én 

is legalább annyi értéket tudnék adni a 

gyerekeknek, mint amennyit én kaptam tőle 

kisgyermekként és felnőttként.” Ez a kis műsora 

számomra bizonyítékul szolgált arra, hogy a 

legjobb úton halad. Biztosan hallunk majd még 

felőle.  

 

Közös fellépés Levente Péterrel Oroszlányban 

http://www.ribizlibohoc.hu/


 

Országos Könyvtári Napok Bajnán 

Erdősné Csík Katalin 

 

Dolgos hét várt ránk október első hetében, hiszen 

az Országos Könyvtári Napokhoz csatlakozva, a 

hét minden napjára készültünk különböző 

programokkal, interaktív könyvtári 

foglalkozásokkal és játszóházzal. 

A környezettudatosság és öko-szemlélet jegyében 

meghirdetett hét tematikájának felépítéséhez 

adott volt a Bajnai Simor János Általános Iskola 

öko-iskola minősítése, amely kiváló alapja volt 

annak, hogy a már meglévő szemléletet és 

tudatosságot színes, izgalmas és játékos formában 

kapcsoljuk az országos könyvtári eseményhez. 

Rendhagyó módon, az országos könyvtári hét 

bajnai nyitóprogramja annak a fotópályázatnak 

az ünnepélyes eredményhirdetése volt, 

amelynek zsűrizésére az idei évben Endrédi Bélát 

kértük fel.  Béla a bajnai fotópályázat zsűrije, 

néhány hét múlva pedig a JAMK által 

meghirdetett fotópályázat nyertese lett.  A 

következő napokban a bajnai községi könyvtár 

vendége volt Sándor Mihály nyugdíjas 

pedagógus, aki a gombákról tartott érdekfeszítő 

előadást a 8. osztályos tanulóknak. Misi bácsi 

több évtizedes pedagógus pályája alatt sok időt és 

energiát fordított arra, hogy a gyerekeket 

fakultatív módon vagy szakkör formájában 

rendszeren kivigye a természetbe, járja velük az 

erdőt és átadja azt a tudást, amit gyermekkorától 

megélt és megtanult az erdők, mezők, természeti 

kincsek világából. 

Kmetti Mónika könyvtári látogatását megelőzte 

egy lázas gyűjtőmunka. Madártollak gyűjtésére 

nem csak a község állattartóit szólítottuk meg, 

hanem felvettük a kapcsolatot az ország 

különböző állatkertjével és vadasparkjával. Nagy 

segítség volt, hogy a Budakeszi Vadaspark egyik 

állatgondozója hetekkel korábban elkezdte 

félretenni a vedlő madarak tollait, így a 

tollfelismerő játékhoz csokorban állt többek 

között a hóbagoly, a varjú, a holló, a sas és a 

tőkésréce tolla is. Mónika és családja hosszú ideje 

foglalkozik postagalambok tartásával és 

versenyeztetésével, így kézenfekvő volt, hogy a 

vetélkedő győztes csapatának jutalma a 

könyvtárban a vetélkedő ideje alatt dobozban, 

türelmesen várakozó postagalambok röptetése 

lett. 

 

Montázs a programok pillanatképeiből.  

A fotókat Erdősné Csík Katalin készítette 

Egész délelőttöt kitöltő öko-játszóház várta az 

alsós osztályokat a Bajnai Zöld Tündérek Öko- és 

Szabadidő Egyesülettel közös szervezésben. Az 

egyesület az újrahasznosítás és a szelektív 

hulladékgyűjtés módjait, módszereit és eszközeit 

szemléltette nem csak a játszóház 

játékállomásain, hanem azt megelőzően Öko 

Panna és Öko Palkó főszereplésével − és a 

gyerekek bevonásával − előadott interaktív 

mesében is.  Az egyesület saját szobrot készített 

kidobott anyagokat újrahasznosítva a JAMK 

által meghirdetett pályázatra, amely a könyvtári 



héten a községi könyvtárban lett kiállítva. Sok 

kisebb mű is készült a 4. osztályos tanulók 

alkotásaként, akik lelkesen vettek részt a házi 

hulladékok felhasználásával való munkában.  

Öko-polcot avattunk, így az öko-iskola 

épületében található községi könyvtárnak saját, 

ún. „zöld polca” lett. Reményeink szerint sok-sok, 

a környezetvédelemhez, környezettudatos 

magatartáshoz kapcsolódó könyv sorakozik majd 

idővel itt, és még több kéz emeli le őket. 

A hét kiemelt programja volt az az értéktári 

vetítés is, amely a Bajnai Települési Értéktárban 

lévő értékeket mutatta be egy dokumentumfilm 

formájában. A vetítést Hudoba Gyula 

alpolgármester, a települési értéktár elnöke 

nyitotta meg. A vetítést követően Hudoba 

Gyuláné, Edit néni osztotta meg gondolatait a 

hagyományok ápolásának és az értékek 

továbbadásának fontosságáról. Edit néni még 

aktív pedagógusként kezdte el kutatni, 

rendszerezni és összeállítani a bajnai helytörténet 

értékeit, és nyugdíjas pedagógusként is töretlen 

ezen tevékenysége. 

A videokonferenciás vetélkedő döntője előtt − 

amely könyvtári hetünk záró programja volt − 

feltöltekeztünk a könyvtárban zöldturmixok 

elkészítése és elfogyasztása után mindazzal az 

energia és tápanyag mennyiséggel, amely 

elegendő volt ahhoz, hogy a vetélkedőn harmadik 

helyezést érhessünk el.  

Nagyszerű programok voltak, láthatóan jól 

érezték magukat a gyerekek és a felnőttek is. 

 

Kóstoló ehető zöld növényekből.  

A fotókat Erdősné Csík Katalin készítette 

Bajna bemutatkozása a Megyei 

Értéktári Napon 

Erdősné Csík Katalin 

 
2016. október 21-én, a Komáromi Erődben 

megrendezésre került Megyei Értéktári Napon 

bemutatkozott településünk Értéktára is. A 

rendezvényt a Nemzeti Művelődési Intézet 

Komárom-Esztergom Megyei Irodája közösen 

szervezte Komárom-Esztergom Megye 

Önkormányzatával. 

 

A bajnaiak standja Komáromban 

Polyák Albert, a Nemzeti Művelődési Intézet 

főigazgatójának és dr. Veres Zoltán Megyei 

Értéktár Bizottság titkárának megnyitó beszéde 

után Nyikus Anna, a KEM Népművészeti 

Egyesület elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Ezt 

követően délelőtt mocsai iskolások műsora 

következett, majd megyei népművészeti kiállítás 

és mesterségek bemutatója kézműves 

foglalkozásokkal. A délutáni programok 

keretében hagyomány és innováció elevenedett 

meg előadások és kötetlen beszélgetések 

formájában, majd a rendezvényt a Garabonciás 

Táncegyüttes táncháza zárta. A Komáromi Erőd 

kiváló helyszínt biztosított ahhoz, hogy a jelen 

lévő 14 település képviselői színvonalas és 

reprezentatív standokat alakíthassanak ki értékeik 

bemutatására. 

A 2015-ben megalakult Bajnai Települési 

Értéktári Bizottság teljes létszámban képviselte 

magát. Büszkeségeink közül nagy érdeklődés 

fogadta a bajnai babagyűjtemény darabjait, a 

megkötött kontyokat, a kézműves mézeskalácsot 



és gyöngyékszereket, valamint a döntésre váró 

értéktári javaslatok anyagát, a helytörténeti 

prospektusokat, és nem utolsó sorban az aznap 

hajnalban sült finom réteseket. 

 

Bajnai viseletbe öltöztetett babák.  

A fotókat Erdősné Csík Katalin készítette 

Településünkön az Értéktár megalakulása óta a 

községi könyvtár egyik feladata az átfogó 

értéktári ismertetés, a beadott javaslatok 

elkészítése és befogadása. A távlati tervek között 

szerepel, hogy aktív részese legyen a helyi értékek 

felkutatásában, rendszerezésében, archiválásában 

és a tárgyi bemutatás kidolgozásában is. E szerep 

ismét rávilágít a települési könyvtárak sokoldalú 

tevékenységére. A hagyományok ápolása, a helyi 

értékek, hungaricumok kiválasztása és megőrzése 

pedig egyaránt fontos a értéktár bővüléséhez és a 

helyi közösség fennmaradásához. 

 

Játsszunk pantomimet! – Dvorák 

Gábor és Patka Heléna műsora 

Varga Orsolya 

2016. szeptember 29-én a KSZR 

közreműködésével ellátogatott Mocsára a 

Dvorák-Patka Színház. Dvorák Gábor és Patka 

Heléna elsőrendű előadást tartott a Mocsai Arany 

János Általános Iskola 80 felső tagozatos 

diákjának. Jól tudjuk, hogy milyen nehéz a 

tinédzserkorba lépett fiatalok figyelmét lekötni, 

de a Dvorák-Patka duónak ez remekül ment. A 

Játsszunk pantomimet! című előadás elejétől a 

végéig lekötötte minden gyerek figyelmét 

ötödikestől nyolcadikosokig. Egyszer sem kellett 

senkire sem rászólni, ami jól mutatja az előadás 

színvonalát. Mi, felnőttek is kitűnően éreztük 

magunkat. Még az egyébként nehezen oldódó 

gyerekek is végignevették az előadást. Sokan 

szerettek volna felmenni a színpadra, hogy ők is 

pantomimek legyenek.  

A 2016-ban Mocsán tartott könyvtári 

rendezvények közül eddig ez volt a 

legnagyszerűbb, legsikeresebb! 

 

A montázs részben Varga Orsolya fotói felhasználásával,  

részben a művészek Facebook oldalán található fotókból készült. 



A szülői kontroll megvalósításának 

eszközei a digitális világban 

Szilassi Andrea 

 

2016. október 3-án Szomódon, a Művelődési 

Házban a fenti címmel tartottam előadást. 

Várakozásainknak megfelelően szülők és 

nagyszülők jöttek el. Egy jó és egy rossz hír 

bejelentésével kezdtem mondanivalómat. 

Nagyszerű dolog, hogy a címben foglaltakra 

valóban létezik hatékony és sokoldalú technikai 

támogatás. A rossz hír viszont az, hogy ez nem 

működik önmagában. Nem nélkülözhető a 

számítógépes tudás és annak folyamatos 

alkalmazása, frissítése. 

 

Fotó: Szalay Zsoltné 

Úgy gondolom, különösen fontos a gyermekeket 

nevelők számára támogatást adni az online világ 

eseményeinek feldolgozásához, a kínálkozó 

lehetőségek és kockázatok kezeléséhez. Erre 

mégis alig láthatunk példákat. A felnőtt 

korosztály jelentős része nem tanult az 

információs társadalomról, ezért számukra ez 

ingoványos terep. Legfeljebb speciális szoftverek 

használatát sajátították el hozzáértőktől, az 

internet világát autodidakta módon és mások 

ajánlása nyomán fedezték fel. Tegyük hozzá 

ehhez azt is, hogy lépést tartani a digitális világ 

újdonságaival bárkinek folyamatos kihívást 

jelent. A felnőttek idejük legnagyobb részét 

munkahelyi feladataik elvégzésével, illetve 

családi, háztartási kötelezettségeik teljesítésével 

töltik. A gyermeknevelés terhe mellett sokakra az 

idős szülőkkel való törődés is feladatokat ró. Ez 

általában felemészti idejük, energiájuk legjavát. 

Ilyen körülmények között gyakori, hogy 

szoronganak, és általános tiltással, korlátozással 

viszonyulnak a gyermek számítógép- és 

mobileszköz-használatához. Tény, hogy 

számtalan veszély leselkedik a virtuális világ 

óvatlan, jóhiszemű résztvevőire. A szorongás, 

stressz azonban ártalmas az egészségre, a tiltás 

pedig titkolózáshoz és bizalmatlansághoz vezet. 

Jó lenne elkerülni e mindkét fél számára káros 

helyzet kialakulását. 

Bevezetésként megnéztünk egy videót, amelyet 

az Európai Bizottság felmérése alapján 

készítettek arról, hogy milyen célokra használják 

leginkább a diákok az internetet. Ennek alapján − 

az előzetes hiedelmekkel szemben − kiderült, 

hogy nem elsősorban videoklippek nézegetésével, 

online játékkal töltik idejük nagyobbik részét, 

hanem tanulmányaikhoz gyűjtenek információt. 

 

Saferinternet: Gyermekeink digitális világa: 

https://youtu.be/F8BtXthMRGk 

Mindeközben sokat kommunikálnak barátaikkal 

közösségi portálokon és más csatornákon, habár a 

számítógépezés magányos tevékenységnek 

tűnhet. Az animációs film készítőinek tanácsaiból 

négyet emelek ki:  

1. Ismerjék meg a szülők, mivel foglalkoznak 

gyermekeik.  

2. Lépjenek be ők is a közösségi portálokra. 

https://youtu.be/F8BtXthMRGk
https://youtu.be/F8BtXthMRGk


3. Játsszanak online játékokat − akár velük 

együtt.  

4. Hagyják, hogy a gyermekek szabadon 

felfedezhessék az internetet, de hívják fel a 

figyelmüket a lehetséges veszélyekre.  

E hasznos tanácsokat azonban nem olyan 

egyszerű megvalósítani a gyakorlatban. Részben 

szabadidő hiánya miatt, másrészt azért, mert a 

szülők zöme nem eléggé tájékozott a virtuális 

világ veszélyeit és az informatikai problémák 

kezelését illetően. Ebből adódóan segíteni se igen 

tudnak. Harmadsorban pedig: a gyermekek 

növekedésével egyre fontosabbá válik számukra a 

kortárs csoportoknak való megfelelés, és ezzel 

egyidejűleg többnyire csökken a nyíltság a szülők 

iránt. Nagyon fontos, hogy legyenek egyéb 

megoldások is a helyzet kezelésére. 

 

Egy gyerekszoba titkai - Forrás: 

http://saferinternet.hu/upload/content/saferinternet_szorolap_jav_1.pdf 

 

A plakát forrása: 

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/evilag/alkalmazasok-korhatarai 

Vittem magammal néhány hasznos tájékoztatót. 

Az Egy gyerekszoba titkai című brossura olyan 

árulkodó jelekre hívja fel a figyelmet, amelyek 

valamilyen nemkívánatos tevékenységre utalnak. 

A Gondolkodj, mielőtt posztolsz! című kiadvány a 

Facebookon történő megfontoltabb viselkedéshez 

ad javaslatokat. A Sulinet által készített plakáton 

egy hasznos tájékoztatást láthatunk arról, hogy 

hány éves kortól célszerű megengedni bizonyos 

online szolgáltatások használatát. Minden vendég 

kapott még két szerkesztett tájékoztatót.  

Az első a Microsoft által nyújtott, komplex 

családbiztonsági 

funkciót mutatja 

be – ezzel 

kiemelten foglalkoztam az előadás során. A 

Microsoft Családbiztonság alkalmazásával 

többféle ésszerű korlátozást is megadhatunk 

gyermekeinkre vagy akár családtagjainkra 

vonatkozóan. Használatához egy ingyenesen 

regisztrálható Microsoft fiókkal (email címmel) 

kell rendelkeznünk. Ennek birtokában olyan 

biztonsági beállításokat tudunk beállítani, 

amellyel szabályozhatjuk a következő 

tevékenységeket: 

 Blokkolhatunk tiltandó honlapokat, 

játékoldalakat. 

 Korlátozhatjuk a számítógépes játék idejét.  

 Korlátozhatjuk az online kommunikációt, 

blokkolhatunk bizonyos levelezési és chat 

partnereket. 

 Segítségével ésszerű időkorlátok közé 

terelhetjük a gyermek számítógépezését. 

Megszabhatjuk, hogy a gyermek a nap 

mely szakában használhassa, illetve mikor 

ne a számítógépet. (Sajnos az 

okostelefonra, tablethasználatra fordított 

időt ezzel nem lehet befolyásolni) 

 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!  

 Gyermekeink online vásárlását is kontroll 

alatt tarthatjuk. A Microsoft fiókunkba 

feltöltött pénzből vásárolhatnak 

engedélyezett típusú termékeket anélkül, 

http://saferinternet.hu/upload/content/saferinternet_szorolap_jav_1.pdf
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/evilag/alkalmazasok-korhatarai
http://saferinternet.hu/upload/content/saferinternet_szorolap_jav_1.pdf
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/evilag/alkalmazasok-korhatarai


 

hogy bankkártyánk adatait megadnánk a 

gyermeknek. (Ezek ismerete ugyanis 

komoly kockázati tényezőt jelent.)  

 Gyermek és családtagok hollétének 

nyomon követése okostelefonon szintén 

lehetséges, amely GPS-alapú szolgáltatás.  

A másik szerkesztett 

anyag a Google 

Biztonsági Központja 

által összeállított, szülőknek szóló tanácsokat 

sorolta fel. Ezek közül csak néhányat emelek ki. 

Felhívja a szülők figyelmét arra, hogy tanítsák 

meg a családtagokat a felelős kommunikációra. 

Beszéljenek rendszeresen arról, hogy mások 

hogyan érezhetik magukat az interneten közzétett, 

bizonyos állítások, képek következményeként. A 

Google javasolja azt is, hogy a család alakítson ki 

saját szabályokat a kommunikáció megfelelő 

módjaira. Ajánlja még, hogy a szülők hívják fel a 

figyelmet arra, hogy egyes közösségi oldalakon 

beállítható, milyen széles kör láthassa a 

megosztandó információt magunkról. 

Részletesen olvashatnak erről itt: 

https://www.google.com/safetycenter/tools/ 

Szóba került, de érdemben nem foglalkoztam 

akkor az Apple cég által fejlesztett Mac OS X 

szülői felügyelet rendszer 

megoldásaival. Ez egy olyan 

internetes tartalomszűrő 

megoldás, amely nem az egyes 

böngészőkbe, hanem 

alapvetően az operációs rendszer magjába van 

integrálva. Korlátlan, automatikus és korlátozott 

tartalomszűrési módok állíthatók be az egyes 

felhasználókhoz. Az internetes tartalomszűrő 

funkciót a szülőnek aktiválnia kell a 

rendszerbeállítások között. Így a számítógép 

képes megtagadni bizonyos honlapokhoz a 

hozzáférést függetlenül attól, hogy a gyermek 

milyen böngészőt használ.  Erről magyar nyelven 

itt olvashatnak részletesen: https://support.apple.com/hu-

hu/HT201813 A jelenlévő vendégek közül volt olyan, 

aki ez utóbbit alkalmazza a gyakorlatban. 

Azt gondolom, hasznosan és érdekesen telt ez a 

délután Szomódon. 

 

Áldás és átok – Az okostelefon 

veszélyei 

Szilassi Andrea 

 

2016. október 7-én a Községi Könyvtár 

meghívására az Ászári Jászai Mari Általános 

Iskola felső tagozatos diákjai között jártam. Habár 

alapvetően ide is előadással készültem, de egy 

közös beszélgetés alakult ki a programon. 

Elöljáróban elmondtam nekik, hogy bár jóval 

idősebb vagyok náluk, nem az a célom, hogy 

lebeszéljem őket az okostelefon használatáról. 

Hiszen nagyon értékes tulajdonságai vannak. De 

veszély forrása is egyben, mert technikailag sok 

mindenre képes, és rengeteg információt gyűjthet, 

tárol tulajdonosáról. És nemcsak személyes 

életünkről, hanem kapcsolatainkon keresztül 

másokról is. A gyermekekben, fiatalokban 

viszont még nincs meg az a szükséges mértékű 

óvatosság, veszélyérzet, ami a különféle negatív 

tapasztalatok hatására felnőttkorra általában 

kialakul az emberekben. Meggondolatlan 

viselkedéssel önmagukat és másokat is 

könnyedén bajba sodorhatják. A túlzott 

okostelefon-használattal pedig ártanak 

önmaguknak, és tönkretehetik családi, baráti 

kapcsolataikat is. 

Fotó: Tóth Henriett 

A jelenlévő kb. 50 

gyermek és néhány 

felnőtt szinte min-

degyike rendelkezett 

okostelefonnal vagy 

tablettel. Ezek 3 

https://www.google.com/safetycenter/tools/
https://support.apple.com/hu-hu/HT201813
https://support.apple.com/hu-hu/HT201813


kivétellel Android rendszerűek, két iOS és egy 

Windows rendszerű mobileszköz volt még a 

vendégek körében.  

A gyerekekkel közösen gyűjtöttük össze, hogy 

milyen tevékenységekre lehet az okostelefont / 

tabletet hasznosítani. Vannak olyanok is, 

amelyeket életkori sajátosságból adódóan még 

nem ismernek. Kevésbé voltak tudatában annak 

is, hogy a letölthető applikációk köre jóval 

szélesebb körű, mint amiket ők ismernek. 

 

CAFF: Az okostelefon és a buta ember 

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=-1ccclGQch0 

Megnéztünk egy videót, amely az okostelefon 

túlzott használatát karikírozta ki sokféle szituáció 

bemutatásával. Mások példáján keresztül mindig 

szembetűnőbb egy-egy viselkedés fonáksága. A 

kisfilm kifigurázza a függőség különféle 

helyzeteit, az állandó és gyakran indokolatlan 

szelfizést. Rávilágít arra a jelenségre, hogy 

korunkban − legalábbis az ifjú és fiatal felnőtt 

korosztályoknál − a telefon, okostelefon léte, 

nemléte, fajtája tulajdonosának értékmérőjévé 

vált. Az egyik szituáció kitűnően ábrázolja a 

személyes emberi kapcsolatok elsorvadását, 

amikor a kommunikáció a közvetlen mód helyett 

áttevődik a közösségi médián belülre, vagy más 

esetekben üzenetküldő programokra, emailekre. 

 

A grafika forrása: http://static.boredpanda.com/blog/wp-

content/uploads/2015/04/smartphone-addiction-illustrations-cartoons-9__605.jpg  

Szó esett még különféle veszélyhelyzetekről. Így 

például a nyílt, titkosítatlan wifi haszálatának 

rizikójáról, az önmagukról és másokról készített 

fotókkal, videókkal kapcsolatos visszaélések 

lehetőségeiről, a feltöltések, megosztások 

kockázatáról, továbbá a személyiségi jogok 

betartásáról. Beszéltünk arról is, hogy minden 

közösségi portálon és a YouTube-on is adott a 

lehetőség, hogy jelentsék, ha mások 

nemkívánatos tartalmat tettek közzé róluk. 

Megtehetik azt is, hogy leveszik a nevüket 

tartalmazó címkét bizonyos fotókról. Érdemes 

odafigyelni a közzétételek láthatóságának 

szabályozására is.  

 

A grafika forrása:  
http://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/XX-Cartoons-Ironically-

Showing-Our-Smartphone-Addiction__605.jpg 

Beszéltünk a digitális világból jövő egyéb 

fenyegetettségekről is. Habár a 

kommunikációnak ma már sokféle lehetősége 

adott, de az eszközök folyamatos rendelkezésre 

állása és a gyors adattovábbítás sokszor 

elhamarkodott lépésekhez, ennek nyomán pedig 

konfliktusokhoz vezet. Nagyon fontos tisztában 

lenni azzal is, hogy a névtelenség álcája mögé 

bújó emberek gyakran nem valós 

személyiségüket mutatják, még ha barátnak is 

hiszik őket. Nem tanácsos érzékeny személyes 

adatot, képet megadniuk magukról az online 

világban, mert visszaélhetnek vele. Érintettük 

https://www.youtube.com/watch?v=-1ccclGQch0
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még a telefonos applikációk némelyikével együtt 

járó adatlopás lehetőségét is. Igen súlyos 

problémát jelent a zaklatás. Különösen, mivel 

napjainkra már a nap 24 órájában, otthon is 

utolérhetik az áldozatot elektronikus eszközökön, 

ezért folyamatos lehet a terrorizálás. Ezzel 

kapcsolatban is jelentős segítséget nyújthat a 

következő applikáció. 

 

Bár az eseményen már nem jutott időm rá 

bemutatni, de ezúton felhívnám a figyelmet a 

UNICEF Magyar Bizottsága által készíttetett 

kitűnő alkalmazásra, amely okostelefonra és 

Windows 10-es számítógépre egyaránt letölthető. 

Alapvetően gyermekeknek készült, de szülőknek, 

nagyszülőknek, pedagógusoknak egyaránt 

ajánlom a figyelmébe! Egyfelől informál arról, 

milyen típusú ártalmaknak lehetnek kitéve 

gyermekeink (Többet szeretnék tudni menü), 

másfelől az érintett számára javaslatokat ad, 

hogyan viselkedjenek, mit tegyenek, hová 

fordulhatnak, ha bántalmazotti helyzetbe 

kerülnek, vagy akár ilyen eset szemtanúi lesznek. 

(Megoldást keresek menü) 

 

Az ábrák a HelpApp számítógépes verziójából 

származnak. 

A Megoldást keresek menüben beállíthatók 

különböző típusú személyek, és hozzájuk 

rendelhetők bizonyos cselekmények. Osztálytárs, 

ismerős és idegen felnőtt vagy gyermek, webes 

idegen és ismerős, baby sitter, főnök és munkatárs 

lehet a bántalmazó személy. Szintén legördülő 

menüből választható ki az ártalmas cselekmény 

típusa, amely lehet kényszerítés, elhanyagolás, 

érzelmi zsarolás, kihasználás, online zaklatás, 

megszégyenítés, szexuális zaklatás vagy 

bántalmazás és rossz elvárások. A helyzetek 

leírása mellett tanácsokat olvashatunk a javasolt 

teendőkről, illetve, hogy hová fordulhatnak 

segítségért az érintettek. Arra is találunk ötleteket, 

hogy mi hogyan segíthetünk másokon, amikor 

tanúi leszünk ilyen helyzeteknek.  

Tájoló menüje egy önismereti feladatkör annak 

érdekében, hogy a résztvevő megtalálja helyét a 

világban, képes legyen beilleszkedni az őt 

körülvevő csoportokba, és pontosabban lássa 

önmagát. Elgondolkodtatja arról is, hogyan kezeli 

problémáit, konfliktusait. 

Remélem, hogy az esemény résztvevői 

tartalmasnak és hasznosnak találták az együtt 

töltött órát. 

 


