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„Örvendezzünk“ címmel adventet idéztük Tatán
Meghitt adventi órát tölthettünk együtt Szvorák Katalinnal és Kudlik Júliával, akik a Könyves szerda vendégei
voltak a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében,
a művelődési ház színháztermében, december 5-én. Már az
első pillanatokban megrendült hangulatot teremtett Kudlik

felemelkedéshez. Vegyünk példát a természetről! Az
állatvilágban a vándormadarak, a vadludak példája
megszégyenítheti a törtető, egymást legázoló emberiséget.
Figyeljünk a körülöttünk élő teremtett világra, s a többi
emberre; megértéssel, alázattal éljük az életet és hittel,
szeretettel segítsünk másokon. A dalok szárnyalása csak
megerősítette a szavak erejét. A műsor elején felhangzó
angyali üdvözletre rímelve az utolsó vers, Körmendi Gitta:
Angyali gondolatok című írása volt, s a záró népének után
felcsendülő csengőszó, már egy kicsit a karácsonyeste
hangulatába röpítette a nézőket.
Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)

A vers ünnepe Tatán

Júlia, beköszöntő prózájával, melynek meglepetésszerű és
elgondolkodtató tartalma nagyon megragadta a nézőket, s
az őt követő Szvorák Katalinnak az angyali üdvözletről
szóló énekei csak elmélyítették a varázst. Áhítatos csönd
honolt a nézőtéren és a szép gondolatok megfogantak, jó
talajra találtak a meghatott nézők lelkében. A zene, az ének,
az ima mindig segít a túlélésben. Korunk emberének az
uralkodás, a győzelem a célja és nem a körülöttünk élő
természet jobb megértése. Pedig a természet segítséget kér,
vészjeleket ad már hosszú ideje. Lefelé haladunk, de nem is
ez a legnagyobb baj, hanem: hogy nem tudunk már felfelé
nézni. Pedig ez a fölfelé nézés elengedhetetlen a

Hazajött Tatára Tóth Zsóka, Radnóti-díjas előadóművész.
Haza, hiszen itt járt gimnáziumba és ma is sok baráti szál
köti ide. Nyáron verstáborokat tart városunk-ban hazai és
külföldi diákoknak, verskedvelő fiataloknak. Ünnep volt ez,
az Egy csészényi
hang elnevezésű műsor sorozatban, hiszen a versnek olyan
magas szintű tolmácsolója ő, amilyen
ritkán hallható manapság. A szokott
helyszín – a Várkanyar Kávézó – helyett, kivételesen a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
olvasótermében zajlott az este, de talán szebb, meghittebb
volt így. December 13-án délután öt órakor kezdődött a
műsor, melynek elején a Menner Bernát zeneiskola tanulói
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adtak parádés kis koncertet, megteremtve ezzel az ünnepi
hangulatot. Majd következtek a szebbnél szebb költemények. A válogatásban megszólaltak régi és mai költők,
mind-mind a magyar irodalom kiválóságai. Helyet kaptak a
műsorban a határon túli magyar irodalom jelesei is,
csodálatosan érzékeny tolmácsolásban. Zsóka mértéktartó
gesztusokkal kísért, magas színvonalú interpretációja nem
volt meglepetés a közönség számára, Viszont finom
spontaneitása, mely mindig új és új színekkel ruházza fel a
már esetleg hallott verseket, az első hallás élményével
ajándékozta meg a nézőket. Nem hiányzott a humor sem az
összeállításból, s a szerelem több oldalról ábrázolt fénye is
színesítette a műsort. Az este zárásaként a közönség által
kiválasztott Nagy László verset mondta el közkívánatra,
gyönyörűen. Igazi adventi ajándékkal: a vers, a költészet
csodájával szívükben térhettek haza a rendezvény nézői,
hogy ők is szétsugározzák, s tovább adják a szeretet s a
szépség misztériumát, melyben részesültek.
Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)

felidézett részletekből. Az összeállítás Képes Géza
könyvéből, a Napfél, éjfél-ből született, melyet a 70-es
években adtak ki, s a rokon népek népköltészetének bő
tárházát vonultatja fel. A versek között Miklós Józsefné
kitűnő érzékkel szólaltatta meg a dalokat, finoman
visszafogott gesztusokat használva, hol a felhőtlen
boldogságot, hol pedig a gyász fájdalmát érezhettük
énekeiből. A nézők gyakran könnyes szemmel, olykor halk
derültséggel kísérték az előadást, melynek végén hosszú
vastapssal honorálták az előadók szívet- lelket
gyönyörködtető tolmácsolását.
Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)

Ellopott gyerekkor
Ezzel a címmel hangzott el a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtárban a Kamasz panasz című sorozat legutóbbi előadása. A serdülők gondjainak, viselkedési zavarainak
gyökerére, alapvető fontosságú szülői, nevelői magatartásformákra hívta fel a figyelmet Szentessy Éva nevelés-

Terjed a dal, teljesedik
A Menner Bernát Zeneiskola tanulói által előadott
gyönyörű népdalokkal kezdődött a tegnapi rendezvény, s ez
kitűnően összecsengett az utánuk következő irodalmi
műsorral. Ritkán hallható válogatást élvezhettek a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár és a Várkanyar Kávézó
vendégei. Az Egy csészényi hang január 16-i előadása a
finnugor népköltészetből építkezett, s a versek között
felhangzottak a rokon népek különös hangulatú, mégis
furcsán ismerős népdalai. Durzák Anna, a versmondó
bűvölt, ráolvasott, igézett és a műsor minden
másodpercében újabb színeket és hangulati árnyalatot
vetített elénk. Hol egy sámánasszony varázsolt, hol egy
büszke férfi indult vadászatra, hol egy haldokló lány szólt
egy balladából. Humoros villanások is megjelentek, s
egészében a természeti népek ösztönös életigenlése,
egészséges életöröme, a természettel való eredendő
összefonódása, törvényeinek feltétlen tisztelete sütött a

szociológus, január 19-én délelőtti előadásában.
Tudományos igénnyel, de könnyed stílusban, a megjelent
fiatalok számára is jól érthetően adta elő a súlyos (magvas)
gondolatokat. A felnőttek legfontosabb teendője a gyermek számra kijelölni a határokat. Ilyen korlátok, keretek
nélkül talajt vesztett lesz a fiatal és a későbbi fejlődését rossz
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irányba terelheti. A korlátozást azonban nagyon fontos
szeretettel, állandóan kihangsúlyozott szeretettel
alkalmazni, hogy a serdülő tudja, hogy ez nem ellene,
hanem az ő érdekében történik. Fontos szemléletváltás
zajlott, illetve zajlik még napjainkban is. A régi, tekintélyelvű
nevelés helyébe fokozatosan liberálisabb, megengedőbb
szemlélet lép, ám ez sosem válhat egyenlő, horizontális
viszonnyá a szülő és a gyermek között, különben
kezelhetetlenné válik a fiatal. A felbomlott családok
számának növekedésével egyre többször emeli „társává” a
gyermeket a szülő s ez hatalmas terhet rak a fejődő, még
kiforratlan kamasz személyiségére. A nevelésben a túlzott
pszichés kötődés is lelki torzulásokhoz, későbbi
személyiségzavarokhoz sőt: fizikai betegségekhez vezethet.
Fontos tehát az egyensúly megtalálása és mindennek alapját
kell, hogy képezze a szeretetteljes családi légkör és bizalom
a gyermek és a szülő között.
Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)

Irány a Parnasszus!
Rendkívüli irodalomóra Turczi István József Attila Díjas
író-költő-szerkesztővel a tatabányai Bárdos László Gimnáziumban, 2013. január 30-án.
A program a TÁMPO-3.2.4.B-11/1-2012-0003 Tudásdepo
- Expressz Országos könyvtári szolgáltatások bővítése,
fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében
című pályázat keretében valósult meg. Az alprogram címe:
Olvass velünk, olvass többet!
A rendezvényen, amely valóban rendkívüli volt és jó
hangulatban zajlott le, több mint 60 diák vett részt.
Rendkívülinek nevezhető volt a kezdés. Turczi István azt a
kérdést tette fel a diákoknak: mi jut eszükbe erről a szóról:
IRODALOM.

Tatabánya
EMBERközelben
Új programsorozatot indított a József Attila Megyei és
Városi Könyvtár EMBERközelben címmel. Az előzetes
tervek szerint Tatabánya közéleti személyiségei lesznek a
könyvtár vendégei. A személyes hangvételű beszélgetések
során a város polgárai számára lehetőség nyílik arra, hogy
jobban megismerkedhessenek a város életét irányító, meghatározó személyiségekkel, terveikkel, elképzeléseikkel.
Január 28-án, első alkalommal Schmidt Csaba polgármester volt dr. Voit Pál, a rendezvény házigazdájának
vendége. A jó hangulatú, kötetlen beszélgetés során
betekintést nyerhettünk a város első emberének gyermek-,
és diákéveibe. Sor került a 2012-es év értékelésére,
hallhattunk az új esztendő feladatairól, az intézmények
fenntartásában történő változásokról, és a jövőbeni középés hosszú távú tervekről.
Sámuelné Ábrahám Mónika (JAMVK Tatabánya)

Fotó: Gulyás Gabriella
A válaszok – mint a diákok is – elég sokszínűek voltak.
Az érettségitől kezdve a különböző fogalmakig, személynevekig terjedtek a megfogalmazások.
Következő kérdés: melyik az a három mű, szerző,
amelyeket/akiket a legtöbbször, a legtöbb nyelven adtak ki?
Érdekes válaszok születtek, melyek közül egy sem
tartalmazta egyszerre a három művet, szerzőt. Mindenkinél
előfordult a Biblia, azaz a Szent Írás, de a válaszok közt volt a
Gyűrűk ura, a Harry Potter, Shakespeare, a Korán és sok más
szerző. A hármat senki nem találta el. De aki kettőt eltalált,
az óra után elvihetett egy-egy Parnasszus folyóiratot.
A helyes választ is megkaptuk azért. A Biblia, a Harry Potter
és Homérosz volt a helyes megfejtés. És hogy mennyire
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kicsi a különbség a harmadik és negyedik helyezett között?
Az mutatja, hogy a negyedik helyezett Shakespeare-nek
csak annyi a hátránya, hogy nem élt olyan régóta, mint
Homérosz, azaz nagyon minimális.
„Keresztkérdésként” felmerült, hogy milyen nyelven íródott az Ó- és az Új szövetség. E megközelítésből következtethető le, hogy mennyire összefügg minden mindennel
már az ókori irodalomban is.
Ezek után Homéroszhoz kapcsolódva már valóban az
irodalomról esett szó.

Az óra vége felé Turczi István felolvasta néhány versét is. Jó
hangulatban, vidáman fejeződött be az óra. Öröm volt
nézni a diákok csillogó szemét, jó volt hallani értelmes válaszaikat, és azt, hogy várják a következő foglalkozásokat is.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy ez a foglalkozás
betöltötte azt a feladatát, hogy egy kicsivel többet adott a
diákoknak. Lehet, hogy nem pont az érettségihez, az éppen
aktuális tananyaghoz kapcsolódó információkhoz jutottak
hozzá, de el kell ismerni, hogy hasznos „tananyagot”
kaptak kézhez.
ifj. Gyüszi László (JAMVK Tatabánya)

Fotó: Gulyás Gabriella
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IDŐKÉP – JELEN A MÚLTBAN
Tata régen és ma
Képeslap kiállítás a tatai városi könyvtárban
(2013. január 29.)1
A kiállítás szervezői, megálmodói felkértek, hogy ezt a
képeslap kiállítást nyissam meg, mint a város helytörténetét
és magának a könyvtárnak a helytörténeti gyűjteményét
ismerő szakember.
Helytörténethez értek valamennyit, a gyűjteményt is
ismerem, a képeslapok beszerzése is fontos volt számomra.
De mit kezdjek egy olyan kiállítással, ami alapvetően
Rácz Tibor fotós érdeme, aki felhasználva a régi képeslapokat és az új idők fotóit, valami mást alkotott. (A megnyitón természetesen ő is elmondta gondolatait a képekkel
és készítésükkel kapcsolatban. – Gy. L.)
Azon gondolkodtam, ha történet és képeslap, akkor szólni
kellene a képeslapok történetéről. Találtam is ehhez
írásokat, melyek felhasználásával végül is sikerült a kiállítást
a szépszámú közönségnek
ajánlani.
De a felkérés arra is irányult, hogy magukról a
képekről (régi és új) is
mondjak érdekességeket.
De kezdjük az elején…
A képeslapok történetéről
röviden pár gondolat, érdekesség.
A képeslap – a számolócédulával ellentétben – ma

is mindennapi életünk szerves tartozéka, és többnyire nem
kerül papírkosárba, inkább fiókokba, dobozokba teszik
emlékőrzőként
Hatalmas a gyűjtőtábora is, kis hazánkban több cég
szakosodott képeslapok árverésére.
Ma is eldöntetlen az a vita, hogy melyik országban jelentek
meg az első képeslapok, illetve az előzményének tekinthető
lapok, az úgynevezett előfutárok, amik még kép nélküliek
voltak.
A skót gyűjtők váltig hangoztatják, hogy az első
„Compliments of the Season” (Kellemes ünnepeket) feliratú
lapokat 1841-ben állították elő egy könyvkereskedő
nyomdájában. 1861-ben a philadelphiai J. P. Carlton és H. L.
Lipman szabadalmaztatott egy lapot, aminek egyik oldalán
három pontozott vonal szolgált a címzésre és egy üres
kocka volt a bélyeg helye. A Lipman – féle lapokon nem
voltak illusztrációk, bár egyes cégek nyomtattak rájuk rajzos
reklámot. Fentiekkel szemben a franciák viszont azt állítják,
hogy az első képeslap az 1870-1871-es francia – porosz
háború terméke. Egy élelmes papírkereskedő ugyanis a
közelében állomásozó katonai egység emblémáját
nyomtatta kartonlapra, és így született meg a képeslap – a
franciák szerint. Ausztriában és Magyarországon 1869.
október 1-jén hozták forgalomba az első postai lapot,
melynek „Correspondenz – Karte” felirata alá az osztrák,
illetve magyar címer volt nyomtatva. A megjelenés után egy

1

Rácz István fotóiból és régi képeslapokból készült kiállítás megnyitója.
A tárlat február 26-ig látható a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
Vízimalom termében.
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hónappal a feliratot „Levelezési lap”-ra változtatták. A követőkre nem kellett sokáig várni. Németországban 1870.
június 25-én adták ki az elsőt, Angliában pontosan egy évvel
az osztrák után, 1870. október 1-jén vezették be, - az Egyesült Államokban 1873. május1-jén hozták forgalomba.
Néhány adat a népszerűség szemléltetésére: Magyarországon már a megjelenés napján 10 ezer, hat hét alatt pedig
1 millió fogyott! Németországban két hónap alatt 2 millió
darabot vásároltak, az Egyesült Államokban pedig egyetlen
hónap alatt 31 milliót!
Fentiek alapján szinte természetesnek vehető, hogy azt sem
tudták mind a mai napig eldönteni, hogy hol jelent meg
először az illusztrált, tájképeket ábrázoló képeslap.
Moszkvai és isztambuli épületeket, vonatot, gőzhajót
ábrázol az a lap, amit egy Bécsben megjelenő folyóirat adott
ki 1870 végétől. Egy francia gyűjtő birtokában van egy
1873. július 22-i keltezésű, menedékházat ábrázoló lap –
ennek ellenére az 1899-ben Nizzában rendezett
nemzetközi képeslap – kiállításon első kiadványként egy
1874-es Rudelsburgi – lapot mutattak be. A legtöbben az
első valódi illusztrált lapot 1882-re datálják, ezt a bajor
posta adta ki. A vita abból adódik, hogy máig nem tudták
eldönteni az „igazi első” kritériumát, mivel kezdetben az
illusztráció csupán a levelezési oldal egy töredékét,
legfeljebb harmadát – felét foglalta el. Főleg tollrajz, vízrajz,
később fénykép alapján készült az illusztráció, fekete –
fehér kőnyomtatással, majd színes kőnyomtatást, utóbb
mély és magasnyomást használtak a kiadók. Ritka kivételt
jelentő eljárás volt a rézmetszet, ezt például Ferenc József
uralkodásának 60. jubileumára, 1908-ban használták.
A jobb kivitelezés érdekében a lapokhoz többréteges papírt
használtak, de préselt selyem és bőr is szerepel a különlegesen előállított lapok között.
A klasszikus korszak vége felé megjelentek az első
fényképek alapján készült tájképes lapok, elsősorban
Németországban, Franciaországban és – figyelem! –
Romániában is. Ami azonban a XIX. század utolsó éveire
különösen jellemző, az a művészi képeslapok kiadása.
A képeslap második, „arany” – korszaka 1901-1914 közé
tevődik. Ekkor a legkedveltebbek a művészek által rajzoltak

– festettek voltak, amikből nagy sorozatok születtek.
Nálunk az 1908 és 1913 között Bécsben megjelent „Wiener
Werkstatte” a legismertebb. A nagyszerű nyomdatechnikai
kivitelezésű lapok között vannak ünnepnapi köszöntők,
színésznőket, divatkreációkat, zodiákus jegyeket, stb. ábrázolók. A művészek közül néhányan az art déco, a kubizmus,
a szürrealizmus előfutárai, például Oscar Kokoschka és
Egon Schiele. Rajtuk kívül a legkeresettebbek voltak – és
ma is azok – az M.Jung, Mela Koehler és B. Loeffler által
aláírt, vagy mindössze szignóval ellátott lapok.
Külön fejezet lehetne szentelni a háborús lapoknak. Az első
világháború kitörése után megnőtt a levelezőlapok iránti
kereslet, mert a lap bizonyult a legtermészetesebb
érintkezési eszköznek, hiszen az arcvonalról jövő néhány
szavas üzenet is megnyugtatta az otthoniakat, és könnyű
volt cenzúrázni.
A két világháború közötti időszak komoly változást hozott
a képeslapok piacán. A modern nyomdatechnika elterjedése és a tömegtermelés igénye kihatott a tárgyválasztásra
is. Olyan lapokat kellett kiadni, amik nagy példányszámban
is elfogytak.
A második világháborút követően egyre több képeslap
jelent meg reklámcéllal. A bor és sörreklámok már a századfordulón is sikert arattak, de ma már megszámlálhatatlan a
hasonló céllal megjelenő képeslapok száma. Ma már a
képeslapot felhasználják évfordulók, kongresszusok, fesztiválok különböző belföldi és nemzetközi rendezvények
(vásár, kiállítás, stb.) népszerűsítésére.
Az elmúlt évek során a képeslap visszanyerte aranykorszakbeli dinamizmusát, egyik napról a másikra reagál az
eseményekre, és napjaink neves fotó, valamint grafikusművészeinek közreműködésével mind előkelőbb helyett foglal
el a hobbik ranglétráján.
A régi képeslapok gyűjtése nemcsak kellemes időtöltés, de –
ahogy ezt világszerte milliók igazolják – egyben jó
befektetés is.
A régi képeslapok, amellett, hogy történelmi jelentőséggel
is bírnak, gyönyörűek. Némelyiken híres személyiségek
autogramja található, némelyiken nevetni lehet, de van
olyan is, amelyik megríkat. Minden vallás, nemzetiség,
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társadalmi csoport, hétköznapi témák és ünnepnapok
felsorakoznak a régi képeslapokon.
Mi lehet a mai kor számára a tanulság? Most, hogy nézzük a
régi képeslapokat, és rámontírozva az új képet – el kell azon
gondolkodnunk, nekünk, könyvtárosoknak, levéltárosoknak, muzeológusoknak, hogy gyűjtenünk kellene a mai
képeslapokat, hogy valamit tudjunk adni az utókornak.
Amit ma mi még látunk, és a képeslapok megörökítenek,
azok nem biztos, hogy 40-50 év múlva is meg lesznek. És
jönnek majd az érdeklődők, hogy szeretnének egy-két
képet, képeslapot megnézni, hogyan nézett ki az egykori
Eszterházy utca földszintes üzletsora, vagy a város könyvés újságkiadásáról ír dolgozatot, amihez jó lenne néhány

illusztráció pl. a Turul Papír- és Könyvkereskedésről, vagy a
mostani Polgármesteri Hivatal aljában működő Engländer
boltról.
De sorolhatnánk a jelenlegi Kodály tér helyén volt vízről,
amiben mostak, vagy éppen a kép tanúsága szerint egy
szekeret áztattak. De a régi laktanya (kaszárnya) mellett
folyó patakot átívelő híd sem létezik már…
Sok-sok régi kép, eltűnt korok, és sajnos házak, terek
sejlenek fel az új mellett ezeken a képeken.
A kiállítás kitalálója jól mondta: beszéljenek a képek a
szavak helyett…
Ifj. Gyüszi László (JAMVK, Tatabánya)

A képeket Rácz Tibor készítette és a
Móricz Zsigmond Városi könyvtár tulajdonát képezik.
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A falu hű krónikása
(Rendhagyó könyvajánló)
Laci bácsit már nyugdíjasként,
több mint egy évtizede ismertem
meg. Amikor először feltűnt kissé
bicegve a könyvtárban, bemutatkozás utáni első szava Tardos
volt. Olyan hangsúllyal ejtette ki
szeretett faluja nevét, hogy rögtön tudtam, érdeklődése sokkal
mélyebb, mint egyszeri tájékozódás. Nemcsak utána nézni akart valaminek, de megragadni
és feldolgozni szeretne sok mindent. Ez pedig a történelem. Személyes vonatkozásai mellett elsősorban az, ami
megőrizhető a kollektív emlékezet számára: a község
múltjának megannyi szelete-, átélt eseményein túl felkutatott dokumentumainak feldolgozása. Adni szeretett volna
valamit,- nem keveset sikerült- földijeinek, kortársainak és
a fiatalságnak egyaránt.
Akkor még nem gondoltam, hogy örök barátságot kötünk,
de sejtettem: Laci bácsi elkötelezettsége, szorgalma, kitartása szép eredményeket hozhat. Történelem szakos tanárként, helytörténészként szakmai kapcsolatot ápoltunk.
Örültem minden egyes könyvének, magam is sokat tanultam ezek anyaggyűjtése, szerkesztése során. Emlékszem,
hogy a helyi vadászati múltat feldolgozó munka összeállítása során, jó öt éve meglátogatott feleségével tatabányai
betegágyamnál. Akkor nem tudtam, hogy ő sokkal komolyabb egészségügyi gonddal kezdte életét, - bár már több
történetet hallottam „magán történelméről.” Sok erőt
adott, hogy mozgásszervi gondjai ellenére eljött, eljöttek.
Mindig gyönyörű kézírása, betűi mögött ekkor éreztem-,
ekkor láttam meg a legfontosabbat, amit tőle kaphattam: a
többiekért dolgozás nagyszerűségét, a „kisember”
közösséget gyarapító erőfeszítéseinek értelmét.
Az ő megélt történelmét, saját küzdelmes életét most látom
így egyben, teljes folyamatában, ebben az életrajzi
füzetben. Az itt leírtak: a gyermekkor és a falu háború előtti
hétköznapjai, ünnepei, a falusi iskola, a hitélet, a második
világháború helyi eseményei, az ezt követő lakosságcsere

utáni külföldre kerülése és kalandos hazatérése; az 1950 es
évek embertelenségei közepette emberré maradása, a katonaság, a családalapítás gondjai,
küzdelmei, leányairól és feleségéről gondoskodás, technikusi
tanulmányai, helytállás a munkahelyeken, majd a tevékeny
nyugdíjas évek a történelem viharában edződött emberi
életpálya összefoglalása.
Mindig élénk érdeklődése a közéletben való részvétele adta
az indíttatást a helyi sport -, tűzoltóság, kőbányászat,
vadászat és orvvadászat, valamint a háborús hősökre való
emlékező köteteinek feldolgozásához. Feldolgozott és
kiegészített mindent szeretett falujának múltjából, ami csak
megmenthető és a kollektív emlékezet számára
megmentendő volt. Ezt erkölcsi kötelességének tekintette,
amihez öröm volt segítséget nyújtani. A közös munkák
során nagyon sokat tanultam Laci bácsitól: az ő életének
értelmet adó kutatások és feldolgozások, ezek testet öltött
eredményei, a Tardosi helytörténeti füzetek sorozat
darabjai a falu öntudatát növelik, megtartó erőt jelentenek a
nehéz körülmények között élők számára. A dolgos és
küzdelmes élettapasztalatival együtt szolgáljanak útmutatásul mindazoknak, akik hasonló hangsúllyal és
elkötelezettséggel ejtik ki a falu nevét. Úgy, mint amikor
először hallottam TŐLE: TARDOS.
Jó szívvel és meleg szeretettel ajánlom ezen a falu napon,
ünnepen és tovább-, a hétköznapokban is ezt a füzetet.
Az Isten adjon erőt, egészséget a falunak és hű
krónikásának a tartalmas jövőhöz vezető hagyomány
ápolásához és további emberi és közösségi küzdelmekhez,
a helyi történelem alakításához és megőrzéséhez egyaránt.
(Motil László: Múltam és jelenem. (Életrajz.) –Tardos,
2012. 20 l. )
Dr. Horváth Géza (JAMVK, Tatabánya)
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Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó

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

A szívből kapott ajándék – Barnabással hangolódtunk az ünnepre
Telegdi Ágnes írónő meséit hallgathatták meg az óvodások december 3-án a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
által szervezett író-olvasó találkozón. Bizonyára sok gyermek és szülő számára ismerősen cseng Barnabás mackó
neve. Ő az a medvebocs, akivel találkozhattunk már a
Mackóóvodában, az erdei vidámparkban, vagy karácsonyra
készülődve az ünnep fényeiben.
Advent van, a várakozás ideje. Az óvodások is izgalommal
várják már a karácsonyt. A karácsonyi varázsgömb című
mesében Barnabás is várta már az ünnepet. A kicsiket a
mesehallgatáson kívül illusztrációk segítették abban, hogy
minél közelebb érezzék magukhoz a történetet.
Ágnes természet iránti szeretete leginkább hobbijában
mutatkozik meg, hiszen fotózza az élővilág gyönyörűségeit,
a madarakat, a vadon élő állatokat, a háziállatokat. A közelgő ünnephez kapcsolódóan ráadásként meghallgathattuk a
vörösbegy és a zöldfenyőfa meséjét is, amelyből kiderül,
miként talál otthonra a kismadár a karácsonyfadíszek
között. Az írónő megsúgta a gyermekeknek, hogy az ő
karácsonyfájuk bizony az erkélyen lakik, ahol sokan
megcsodálhatják, és nagy előnye, hogy nem hullik le olyan
hamar a levele, mint a meleg szobában.
Az előadás végén hatalmas tapssal nyugtázta a közönség,
hogy mennyire jól érezték magukat a műsoron. A kicsik
végül rajzban örökíthették meg a találkozó számukra legemlékezetesebb pillanatát. Ki-ki vörösbegyet a fenyőágon,
Barnabás macit az ajándékokkal, vagy éppen a madarak
viaskodását rajzolta le. Az elkészült munkákat sokan az

előadónak ajándékozták, de volt olyan gyerkőc, aki az
édesanyjának is rajzolt, így a délelőtti élmények kis szeletét
megmutathatta otthon a családjának.

Telegdi Ágnesnek köszönjük a sok jó szót, köszönjük az
ünnepi ráhangolódást nyújtó történeteket, és persze a
szívből adott ajándékokat: a Barnabás macis, valamint a
madaras naptárakat. Ő így kívánt a Fürdő Utcai Óvoda
jelen lévő gyermekeinek, könyvtárunk munkatársainak és
olvasóinak békés, áldott ünnepeket. Viszont kívánunk mi is
hasonló szépet, kedves Ágnes!
Goldschmidt Éva (MZSVK Tata)
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Ildikó nénje Naszályon
2012. december 4.
Ez a nap éppen megfelelő volt arra, hogy a hangya Holdra szálljon,
s arra is, hogy a naszályi első osztályosok a községi könyvtárba látogassanak. Bár a szánkba nem repültek cukorkák –
sajnos – de itt üdvözölhet-tük Döbrentey Ildikót, akit
ebben a megyében szerencsére már nem kell különösebben
bemutatni, hiszen évtizedek óta itt él (Levente Péterrel
együtt) Héregen, s vesz részt aktívan a megye szellemi,
kulturális életében.
Az Égbőlpottyant mesék írója nem volt ismeretlen a kisiskolások körében, hiszen már óvodás korukban többször
találkoztak Ildikó nénjével, aki rendszeresen látogatta őket
az óvodában. Így nyoma sem volt az elfogódottságnak a
gyerekeknél, vidáman énekelték a már sokszor hallott dalt a
vendéggel együtt.
Az írónő a tőle megszokott közvetlenséggel mesélt gyerekkoráról, kedves nagymamájáról, akitől megtanulta, hogyan

lehet szépnek látni mindazt, ami körülvesz bennünket – s
hogy a varázslat valósággá válhat. Elmondta, hogyan „szólította meg” őt a réges-régi héregi házacska, hogy barátkozott össze a bútorokkal, állatokkal és milyen nagyon nagy
dolog is az, ha egy pici gyermek megtanulja kifújni az orrát
– a mese segítségével.
A közös mesealkotás a huncut kiscsikóról ugyan rövidre
sikeredett, de nem maradt tanulság nélküli, s a gyerekek egy
kellemesen eltöltött délelőtt emlékével térhettek vissza az
iskolába. A könyvtáros pedig abban reménykedik, hogy ez a
röpke idő kicsit segített nekik abban, hogy „….a varázslat
valósággá váljon!” Nem csak egyszer, sokszor.
Megérdemelnék, megérdemelnénk.
Így volt, nem így volt…. szerencsére most bízvást mondhatjuk, így volt és nagyon jó volt: együtt lenni veled, Ildikó
nénje, köszönjük!
Szabó Szerafina
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Rovatvezető: Kissné Anda Klára
34/513-676

kissne.anda.klara@jamk.hu

Könyvtárak a társadalom megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély
Beszámoló az Országos Könyvtárügyi Konferenciáról
A közigazgatási, a gazdasági, a kulturális intézményrendszer jelentős átalakítása halaszthatatlanná tette, hogy az
MKE és az IKSZ a könyvtárügyet érintő kérdések megvitatására országos konferenciát szervezzen. November 2324. között az Országos Széchényi Könyvtár adott otthont a
legtágabban értelmezett szakma képviselői és a döntéshozók számára, hogy meghatározzák a könyvtárpolitika
fejlesztésének irányát, céljait, szolgáltatási körét és
mikéntjét, megfogalmazzák az új könyvtári stratégia
(2014- 2020) alapjait. Nem titkolt célja volt a fórumnak a
további jogalkotás befolyásolása. Ahogy dr. Fodor Péter,
az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke fogalmazott
a konferencia megnyitása során: „Ha mi nem adunk választ,
megteszi más”.
L. Simon László kultúráért felelős államtitkár azokat az – elsősorban pénzügyi – szempontokat ismertette, amelyek a
kormányzat részéről elvárásként jelennek meg a szakmával
szemben. A jelen nemzetgazdasági stratégia keretein belül
az ország gyűjteményi bázisaként az állami intézmények
életben tartása az elsődleges cél. Az eddig ellenőrizhetetlen
önkormányzati normatíva rendszer helyett kialakított
világos költségvetési szervezettel, a feladathoz rendelt
forrás intézményi lebontásával, a forráselosztás szakminisztériumi ellenőrzésével, a „kevés” így is több, ami a nemzetgazdaság alakulása függvényében nő majd.

Az olvasási szokások megváltozását visszatartani nincs elég
pénz! A versenyképesség és fennmaradás érdekében a
digitális írástudást kell segíteni és ösztönözni. Kortól, adathordozótól, feladattól függetlenül az olvasók megtartása és
az olvasás legyen a cél, együttműködve más kulturális
intézményekkel. Ehhez a könyvtár fogalmát és feladatát
újra kell definiálni.
Dr. Csépe Valéria, az Magyar Tudományos Akadémia
főtitkárhelyettese a könyvtárak társadalmi hasznát
elsősorban az oktatás és a tudomány felől, a hagyomány és a
felzárkózás oldaláról közelítette meg. A könyv műalkotás, a
könyvtár hagyományos funkciójához ragaszkodunk az
írástudás megváltozott készségei közepette. A szolgáltatás
felé mozdulva az a kérdés, mire van szükségünk, mi a
funkciónk, ki értékközvetítő, hova, mit szervezünk ki?
Elgondolkodtató az RSS és az SN térhódítása. Az akadály
nélküli hozzáférhetőség, a hálóba szerveződés (nyitott
közösség, látni, látszani, együttműködni) lehet a fejlődés
útja.
Dr. Z. Karvalics László, a SZTE docense a kérdéskör taglalását a digitalizálás (mindent?) és az Open Library (határok nélkül) gondolatából kiindulva folytatta. Az információ
és a tudáskormányzás világában a munkakörök és a munkavégzés határai változnak, szereppé alakulnak. Hogyan
hasznosítható a könyvek között szerzett tudás és
tapasztalat? A tervezés, az ellátás, a kistelepülési integráció,
a megosztás kultúrája közepette fontos a versenyelőnyteremtés.
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Ramháb Mária, az IKSZ
alelnöke szerint: „A politika
nem előzheti meg a repülőt.”
A kérdés, hogy „beférünk-e a
repülőbe?”. Általánosítani veszélyes. Nem biztos, hogy
„leírható” az olvasóterem és
nem a digitalizálás az egyetlen feladatunk. Az igazságtalan
forráselosztás a feladatok tisztázásával kerülhető el.
A könyvtári törvény módosítása komoly esély, a könyvtár,
mint definíció - adott szinten - megáll, de meg kell találni
az együttműködési lehetőségeket. Ehhez (is) új típusú
kommunikálás kell.
Dr. Eperjesi Tamás, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) vidékfejlesztési igazgatója az EU 2014- 2020. közötti vidékfejlesztési
politikájára, mint a kormányzat kiemelt jelentőségű feladatára hívta fel a figyelmet. Az IKSZT (Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér) fogalma nem ismeretlen könyvtári berkekben. A könyvtár lényeges eleme lehet a térségi fejlesztéseknek, az együttműködések kiépítésének. Hasonló jelentőséggel bírnak a LEADER programok. A tudástranszfer
és innováció a társadalmi kirekesztés ellen már 2013-tól prioritássá válik. A helyi közösség társadalom- és gazdaságfejlesztésében a kulturális művelődés is szerepet játszik, várják
a könyvtárak pályázatait.
Kiss Gábor (MKE, alelnök) az önkormányzati és vidékfejlesztési feladatokat a köz- és iskolai könyvtárak vonatkozásában vizsgálta. A kettős funkciójú könyvtárak működtetése érdekében fontos a megállapodások megléte. A lakossági ellátás a kibővített feladatrendszer miatt változik. A kistérségi ellátás ebben a formában megszűnik, de továbbra is
az együttműködés kiút. A könyvtárak a közt szolgálják, sok
területen segítik a továbbfejlődést, ezért az IKSZT-kel stratégiai szinten is foglalkozni kell. A helyi közösségek istápolása fontos, a partneri kapcsolatok civil szervezetekkel és az
egyházi intézményekkel is kialakíthatók.

Vályi-Nagy Vilmos kormányzati informatikáért felelős
államtitkár (NEFMI) az információs társadalom (ki)alakításával kapcsolatos feladatokról és tevékenységről beszélt,
melynek két pillére az állami e-szolgáltatásokat segítő
infrastruktúra és a megfelelő digitális készségek. Törekvés
mutatkozik az ország teljes szélessávú lefedettségére, a
közintézmények számára jobb infrastruktúra, olcsóbb
hozzáférés biztosítására. A digitális írástudás elmélyülését is
segíteni kell éppúgy a köz-, mint a felnőttoktatás résztvevői
számára. Meg kell találni az ingyenes hozzáféréshez
kapcsolódó szolgáltatásokat, tevékenységeket. A cél, hogy
bárhol, bármikor, kortól függetlenül bárki tanulhasson,
online vagy offline bármilyen eszközön elérhesse az
információkat. IKT képzések, GOP és TÁMOP
pályázatok kívánják segíteni a szélessávú hozzáférés és a
digitális írástudás növelését.
Ajánlott link a www.tudasodajovod.hu.
Várják a felélesztett eMagyarország program aktív
résztvevői közé az intézmények és a könyvtárosok
(másodállási lehetőség) jelentkezését is.
Dr. Kokas Károly (SZTE, főigazgató-helyettes) hangsúlyozta, hogy a változás nem a média kicserélődéséről szól.
A hálózat puszta léte, a szabályozatlan információbőség, a
digitalizálás elvárása, az a helyzet, hogy a megvásárolt
tartalom már az interneten van, versenyre késztet és
veszélyhelyzetet teremt. Milyen és mennyiben más szerepet
jelent ez ránk nézve? A webkultúra megteremtése, a webtartalom feldolgozása és archiválása a járható út. Nincs korszerű vagy korszerűtlen könyvtár, csak más az igény a kistelepülésen és más egy egyetemi könyvtárban. A könyvtár a
virtuális térbe kerüléssel láthatatlanná válik, de ettől még
vannak forrásigényei. A forrás nem lehet láthatatlan!
Dr. Székely András Bertalan, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet osztályvezetője a hazai egyházi könyvtárhálózat mellett kiemelte az
erdélyi és kárpátaljai gyűjteményeket. Ismertette a
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nemzetiségi ellátás formáját, mibenlétét, hangsúlyozta a
nemzeti identitás erősítését és az „Örökség – Kultúra”
weboldalaira hívta fel a figyelmet. Az elhangzottakat
kiegészítve Mender Tiborné (OIK, főigazgató) a
nemzetközi jogi háttér hiányosságaira mutatott rá. Hiába a
Keretegyezmény (1995), a Lisszaboni szerződés (2000), a hazai
törvény (2011) és ajánlás (1971), csak odafigyeléssel,
nagyobb anyagi támogatással, célzott pályázati forrásokkal
lehet egyáltalán esélyt teremteni a nemzetiséghez tartozók
könyvtári ellátására. Ezen belül nemzeti stratégiai
kérdésként kell kezelni a cigány lakosság ellátását.
Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes
államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) a
forrást nélkülöző és cizellálódás nélküli helyzetképet tárta a
résztvevők elé. A jórészt tizennyolc év alatti könyvtárhasználók és könyvadományokból gyarapodó könyvtárak is
szembesülnek az új elvárásokkal. A könyvtár közösségi tér,
a digitális írástudás különösen fontos. A külhoni kapcsolatokban az egyesületek, az előrelépésben a továbbképzések,
a tapasztalatcserék játszanak fontos szerepet. Magyarságuk
megőrzésében segíteni kell.
Ambrus János, az Országgyűlési Könyvtár főigazgatója
korreferátumában „A könyvtár, ami összeköt” címmel 2011ben indított ösztöndíj programjukat és annak eredményeit
ismertette. A határon túli könyvtárosok szakmai
továbbképzését, a tapasztalatcserét más könyvtárak is
megvalósíthatják, a program ily módon távlatot nyit. De a
digitalizálás területén is lehet találni kapcsolódási pontokat
a határon túli műhelyekkel. A partnerség mellett
tanulhatunk is egymástól.
Dr. Horváth Sándor Domonkos győri könyvtárigazgató
a könyvtár közigazgatásban
elfoglalt helyéről, valamint az
azzal összefüggő kérdésekről
beszélt. Társadalompolitikai
kérdés a látogatók támogatása.
Elvárás a bevétel, igény van a

megújulásra, ugyanakkor az odafigyelés, az intuíció és az
információ hiánycikk, pedig nem kerül pénzbe. A könyvtárak átfedik a kormányablakok, közösségi szolgáltató helyek
feladatát, funkcióját. A köz javára történő hatékonyabb
működtetése a kérdés.
Fonyó Istvánné (BME-OMIKK, főigazgató) a
felsőoktatási könyvtárak könyvtári rendszerben elfoglalt
kitüntetett helyzetét tárta fel. Szerepét a tudásmenedzselés,
az általános műveltség segítésére irányuló programok, a
digitális írástudás elősegítése, a közösségi szolgáltatásokkal
az életminőség javulásához való hozzájárulás és az
élethosszig tartó tanulás támogatása jelöli ki. Ehhez az
infrastrukturális és finanszírozási feltételeket meg kell
teremteni.
Dr. Fodor Péter az átalakuló könyvtárat kulturális közvetítő intézményként határozta meg, ahol az
olvasó személyesen és
virtuálisan, időben és
térben gyorsan és hitelesen tájékozódhat, személyre szabott szolgáltatást kap. Piacképes
szolgáltatásokra van szükség, rendszerszemléletre, szakmai
konszenzusra, amit magunknak kell generálnunk. A hatékonyság és a hasznosság szem előtt tartásával folyamatosan
figyelni kell a tényleges és potenciális használói igényeket.
Minden réteg számára jövőorientált használóképzést, az
olvasásfejlesztés motivációs bázisát kell megvalósítani.
Másnap a tagszervezetek küldötteinek előzetes regisztrációi
szerint hat szekciókban folytatódott a konzultáció: digitális
írástudás; olvasáskultúra és értő olvasás; a könyvtár
szociokulturális funkciói, életmód és életminőség;
innováció, kutatás, kutatásfejlesztés, eredmények; magyar
könyvtári hálózat (határok nélkül); hagyományos és
elektronikus nemzeti kulturális értékek. Az egyes
szekciókban az adott témát kifejtő, az alapgondolatokat
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megfogalmazó előadások hangzottak el a moderátorok jóvoltából. Miután az előadások jó része (a fent említetteket is
értve ez alatt) a konferenciához kapcsolódó egyéb anyagokkal egyetemben megtalálhatók és letölthetők az MKE
(http://mke.info.hu/tevekenysege/rendezvenyek/kozpo
nti-rendezvenyek/orszagos-konyvtarugyi-konferencia/)
oldalán, illetve a Videotóriumban
(http://videotorium.hu/hu/events/details/927,Orszagos
_Konyvtarugyi_Konferencia), engedtessék meg, hogy csak
a magam választotta szekció munkájáról ejtsek szót.
A könyvtár szociokulturális funkciói, életmód, életminőség témáját
boncolgató csoport moderátorai a funkció tág
értelmezésétől (Venyigéné Makrányi Margit, II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár), a szociális funkció könyvtári
fejlődéstörténetén keresztül (dr. Bartos Éva, Könyvtári
Intézet) a fogyatékkal élők és a nemzetiségiek ? különös
tekintettel a romák ? szociális tartalmú szolgáltatásfejlesztéséig (Kardos Ferenc, Halis István Városi Könyvtár)
megalapozták a teljes gondolatkört. A II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár gyakorlatáról, együttműködéseiről
Bokrosné Stramszky Piroska számolt be. Jakab
Krisztina (Ózdi Művelődési Intézmények Városi
Könyvtár) a kistelepülési könyvtárak szerepéről, a
szolgáltató helyekben rejlő lehetőségekről (irodalmi
emlékhelyek, hagyományőrzés, helyismereti értékek és
információk gyűjtése, közösségteremtés, bemutatkozási
lehetőségek) számos példát mutatott fel.
A hallottak közben és után felvetődő kérdésekre, a közös
problémákra együtt kerestünk választ. A konzultáció során
megfogalmazódtak azok az alapvetések, amelyek
elengedhetetlen részét kell, hogy képezzék az új könyvtári
stratégiának. Mottó: A fejlesztés alanya elsősorban, kiemelten az
ember, az olvasó és a könyvtáros legyen! Meghatároztuk mi
mindenhez járulhatnak hozzá a könyvtárak, milyen újfajta
elvárásokkal szembesülnek, milyen lehetőségek adódnak az
infor mációs-kommunikációs technológia újfajta

alkalmazására, a kulturális sokszínűség támogatására, a
közösségi összetartozás erősítésére és mire van szükség
mindehhez.
A záró plenáris ülésen az egyes szekciók összefoglalói után
dr. Mader Béla (SZTE EK), a tézisszerkesztő bizottság
elnöke leszögezte, hogy a lelkes, szakmailag magas
színvonalú együttgondolkodás megalapozta az új stratégiai
tervet. Rónai Iván (NEFMI) kormányzati zárszava után
dr. Fodor Péter, az IKSZ elnöke leszögezte, tenni a
könyvtárügyért minden könyvtártípus számára felelősség
és feladat. A közvetítő szerep, a nyitottság, a rugalmasság, a
stratégiában a kezdeményező szerep, megfogalmazásban a
jogi korszerűség, a minisztériummal a partnerség a fontos.
De erre pénzt kell szánni, a feltételeket meg kell teremteni.
Bakos Klára, az MKE elnöke a két szervezet (MKE és az
IKSZ) közös munkájáért, a minisztérium partnerségéért és
az OSZK együttműködéséért mondott köszönetet.
A 2014?2020-ra meghatározott, immár „egybefésült”
könyvtári stratégiát várhatóan ? ahogy az előzőt is ?
megküldik a tagszervezeteknek, hogy a lehető legszélesebb
körben egyeztetve, az esetleges javaslatokkal kiegészítve,
módosításokkal ellátva pozícionálja a jövő könyvtárképét
és segítse a kormányzatot a felelős törvényalkotásban.
Kissné Anda Klára (MKE KEMSZ)

Év eleji döntések
Alig hogy köszöntöttük az újévet, máris komoly vitával
kezdődött az MKE idei munkája. 2013. január 10-én az
OSZK-ban ülésezett a Tanács. Bazsóné Megyes Klára, a
Tanács elnöke az Alapszabály módosításának és az egyesület
egységes könyvelési rendjének megvitatását tűzte
napirendre. Nem maradhatott el a szokásos főtitkári
beszámoló, amelyben Fehér Miklós az Elnökség
munkájáról, az egyesületet érintő változásokról számolt be.
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Az utolsó negyedévben is több jogszabály változott, amely
közvetlenül érinti a szakmát és a civil szervezeteket. Ilyen
például a 49/2012.(XII.15) miniszteri rendelet az
adományozható szakmai díjakról. Hiába fogalmazta meg
álláspontját az MKE az inkább több díj kisebb pénzjutalom
elve mentén, igen megcsappant a jövőben adható
elismerések száma. A szervezetek sajnos már hiába tették
meg javaslataikat a Bibliotéka Emlékérem kitüntetettjeire.
A Füzéki István Emlékérmet 2012-ben Hanák Gábor, az
OSZK nyugdíjasa kapta. Az MKE kéri a szervezeteket és a
tagokat egymás munkájának megbecsülésére, felhívja a
figyelmet a felelősségünkre, és segítséget kér ahhoz, hogy
az egyesület honlapján tehessünk közzé róluk információs
anyagot.
Az év fiatal könyvtárosa díjhoz az alapító MKE és IKSZ mellé
csatlakozott a Kovács Máté Alapítvány.
Az Országos Könyvtárügyi Konferencia értékelése mindenképpen pozitív. Vályi-Nagy Vilmos informatikai államtitkár által felajánlott együttműködés máris eredményekkel
kecsegtet. Várhatóan egy háromoldalú partnerségi megállapodással lakossági képzésre kerülhet sor, kétszáz laptopra
van ígéret. Az eszközfejlesztés, a sávszélesség bővítése, a
digitális képzés egyformán fontos a minisztériumnak és a
könyvtáraknak. Konkrétumok az adatokkal alátámasztott,
IKSZ-szel egyeztetett 30- 40 oldalas javaslat befogadása és
egyeztetése után várhatóak.
A könyvtárügyi konferenciával kapcsolatos anyagok,
előadások az MKE honlapján hozzáférhetők:
http://mke.info.hu/tevekenysege/rendezvenyek/kozpon
ti-rendezvenyek/orszagos-konyvtarugyi-konferencia/.
A tézisek születőben vannak.
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivállal kapcsolatos egyeztetések megkezdődtek. A norvég szerzőkkel megrendezett
program helyszíne idén a Csodák Palotája lesz. A HUNRA
két kezdeményezéssel is megkereste az MKE-t. Egyrészt
együttműködést kért és programot ajánlott a könyvfeszti-

válra, másrészt egy regénypályázat kiírásának ötletét vetette
fel 1956 hatvan éves évfordulójára. Sokan és több műfajt
pályáztatnak, de nagyregényre most lenne először példa, és
az MKE támogatása rangot jelenthetne.
Az egri vándorgyűlés időpontja várhatóan 2013. július
17- 20. között lesz. A tanácsülést követően egyeztetnek a
szervezőkkel a lehetséges szlogenről és a témalehetőségekről.
Az MKE honlap fejlesztéséhez elnyert pályázat teljesítése
ellehetetlenült az elszámolás határidejét meghaladó
értesítési dátum miatt. A Verzó szerkesztői csapata lelkes,
mindenképpen figyelmet érdemel! Olvassuk, már a
negyedik szám is megjelent. (http://mke.info.hu/wpcontent/uploads/2012/12/Verzo_MKE_hirlevel_20121
219.pdf)
A tanácsülés külön napirendi pontban foglalkozott az
Alapszabály módosításával. Az 2011. évi CLXXXI., ún. civil
tv. megjelenése után 2012. áprilisában (24/2012. (IV. 25.)
KIM rend.) és júniusában (6/2012. (VI. 28.) EMMI rend.) is
történtek a civil szervezetek működését, újra regisztrálását
érintő jogszabályi változások, illetve egyes Ptk.
módosítások is indokolják az Alapszabály átdolgozását.
Emiatt mégsem „civil szövetség”, hanem továbbra is
egyesület marad az MKE. Rögzíteni kell benne újra az
egyesület nevét, célját, a tagsági viszonyra, a küldöttközgyűlésre és a megszűnésre vonatkozó pontosításokat,
kiegészítéseket.
Az új jogszabályoknak megfelelő működés, ügyrend és
átlátható gazdálkodás feltételeinek megteremtése azt
jelenti, hogy a szervezetek önálló jogi személyiség nélkül,
helyben telepített pénztárprogramokkal, az MKE által
számukra nyitott alszámlákkal működhetnek tovább. Ez
helyben egyszerűbb könyvelést tesz lehetővé, miközben az
előírt kettős könyvelésnek, mérlegkészítésnek, adóbevallásnak csak a központ tesz eleget a jövőben. A novemberben alakult gazdálkodási munkacsoport feladata volt
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egy olyan szabályzatot kidolgozni, amely rögzíti a közös
könyvelés részleteit, a titkárság, a szervezetek és a könyvelő
iroda feladatait, az ügymenetet és a határidőket. A jelenlegi
könyvelést ellátó Mingus Bt. árajánlata, az MKE forrásai és
a szervezetektől kapott tavalyi adatok alapján meghatározásra kerültek az új könyvelési rendszer és ügyvitel anyagi
vonzatai. Nem csak a könyvelés, a számla- és postaköltség
árát számolták ki, hanem a Titkárságra háruló többletadminisztráció miatt egy négyórás státuszt is beterveztek.
A központ és a szervezetek között megosztott költségek,
illetve azok szervezetekre hárított mértéke élénk vitát
váltott ki. Összességében 3.480 ezer forintról beszélünk,
amelyből a központ havi szinten mintegy nyolcvan-, a
szervezetek hétezer forintot fizetnének. Az egyetlen forrás
a tagdíj, ugyanakkor tagdíjat a májusi küldöttközgyűlés
döntése alapján csak 2014-től lehet módosítani. Ez szintén
napirendi pont.
A tagok érdekei mellett a kisebb (20- 25 főt számláló)
szervezeteket is védeni kell. Több lehetőség és javaslat is
körvonalazódott, végeredményben 2013-at átmeneti évnek
tekintve, a szervezetek képviselői a központot kérték a
költségek átvállalására. A munkacsoport legújabb javaslata
szerint a szervezetek tavalyi taglétszámának, és így
tagdíjbevételének arányában bevételeik 27 %-ával
járuljanak hozzá az áthárított költségekhez. Sajnos még így
is marad három szervezet, amelyek működése labilissá
válhat, ők csupán harmincezer forintból gazdálkodhatnának ebben az évben.
A helyzetet az is súlyosbítja, hogy a nyugdíjasok munkavállalásáról megjelent a 287/2012. rendelet miatt a titkárságvezető nyolcórás státusza is veszélyben van. Az Elnökség
csak a minisztériummal történő egyeztetésekben bízhat az
álláshely megtartásra.

Fehér Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy az új könyvelési rendszer nem azért kell, hogy több pénzt adhassunk ki,
hanem a 2014-ig kötelező új egyesületi regisztráció miatt,
ami érinti a gazdasági beszámolót is. Ez külső kényszer a
szabályszerű, átlátható működésre, amelyre a jelenlegi, illetve a régi könyvelés és ügyvitel nem volt képes. A költségvetés minőségi, más logikájú, más szisztémájú könyveléséről
van szó. Más minőséget tudott az előző, mint a most felállítandó rendszer. E szemlélet elfogadására kér mindenkit.
A tagok feladata és felelőssége nagy. Dönteniük kell arról,
hogy a szervezeteket, az új könyvelési rendszert akarják-e,
illetve hogyan tudják tovább működtetni? Milyen kondíciókkal vállalható 2013-ban és milyen, mennyire vállalható
tagdíjjavaslatokkal élnek 2014-től. A közeljövőben sorra
kerülő taggyűlések döntései jogosítják fel majd a küldötteket a májusi küldöttközgyűlésen a határozathozatalra.
Vegyük észre, hogy mindenkire szükség van! Egymásról
döntünk és egymásért is dolgozunk - a legtágabb értelemben: az MKE tevékenységének eredményei nem csak a
tagokról szólnak, minden könyvtárat és könyvtárost
érintenek; közösséget nem csak egymásért, hanem a
kollégákért is vállalunk. De az egyesület tagjaként a jól
elvégzett munka jutalma lehet az öröm, ha sikerül
átverekedni egy ránk nézve pozitív változást, előrelépést
eredményező jogszabályokat, kiharcolni juttatásokat,
támogatásokat, kedvezményes és hasznos tanfolyamokon
vehetünk részt, támogatással a hátunk mögött nyílik lehetőségünk programokon részt venni, mások tapasztalataiból
tanulni vagy akár együtt múzeumba, színházba menni.
Ennek tükrében mérlegelje mindenki, hogy része akar-e
lenni, támogatja-e továbbra is, áldoz-e rá és mennyit ér
számára az MKE?
Kissné Anda Klára titkár, (MKE KEMSZ, JAMVK)
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„Olvasnivalót hozott a tatabányai angyal” *
2012 decemberében – ebben az évben már másodszor –
kellemes kötelességének tett eleget a tatabányai Városi
Könyvtár: A Kölcsey Alapítvány pályázatán nyert összegből (200.000 forintból) vásárolt könyveket és audiovizuális
dokumentumokat küldte el testvérkönyvtárának, Székelyudvarhelyre.
A

Csics Gyula és Szabó Károly a sajtótájékoztatón.

kialakult szokásoknak megfelelően a székelyudvarhelyi
kollégák által összeállított lista alapján történt a
dokumentumok beszerzése, és Csics Gyula nyugalmazott
könyvtárigazgató juttatta célba.
Az eseményről ezúttal is sajtótájékoztatón számolt be
Szabó Károly, a székelyudvarhelyi Városi Könyvtár
igazgatója, aki – tekintve karácsony közeledtét – azzal
üdvözölte a sajtó képviselőit, hogy „könyvtárunkba
megérkezett a tatabányai angyal”. (S valóban, ezúttal nem négy
keréken, hanem szárnyak segítségével…)
Az udvarhelyi könyvtárlátogatóknak így 55 – főként
szépirodalmi – könyv és 60 DVD került a karácsonyfája alá.
Ennek azonban nemcsak ők, de a könyvtárosok is nagyon
örültek. S ez nem egy elcsépelt félmondat vagy „töltelék”,
hanem a valóság: ahogy sorban jöttek be az udvarhelyi
kollégák, s látták meg a könyveket rejtő dobozokat,
izgatottan nyúltak bele, válogatták, simogatták a könyveket.
Jólesett ezt látni.
2013. január 1-jével mindkét könyvtár életében nagy
változás következett be: Tatabányán egyesült a városi és a
megyei könyvtár, Székelyudvarhelyen pedig lemondott
tisztségéről Szabó Károly. Bízom benne, hogy ez nem
jelenti majd ennek a szoros és tartalmas testvéri
kapcsolatnak a lazulását, ne adj' Isten, a szakadását. Mert a
nemzeti összetartozást valahol igenis ezek az – elsősorban
emberi – kapcsolatok jelentik.
Világi Orsolya (JAMVK Tatabánya)

*A cím egyezik az uh.ro internetes hírportálon erről az eseményről
tudósító írás címével.
(http://uh.ro/kultura/irodalom/12024-olvasnivalot-hozott-a-tatabanyai-angyal)
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KLIKK-el-IT
Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674

vitez.veronika@jamk.hu

2013 első válogatásában több témában -Wikipédia bejegyzések, a legjobb tech cuccok, netes átverések, notebookok- is visszatekintünk az
óévre. A tavalyi összefoglalók mellett azonban idénre is hasznos tanácsokkal szolgálnak az összegyűjtött IT-cikkek (pl.: Tíz ajánlott újévi
biztonsági fogadalom).
Hasznos böngészést és boldog új évet kívánok!
Vitéz Veronika, rovatgazda
Kipróbálható a Microsoft közösségi oldala, a Socl
A rendelkezésre álló információk
szerint a projekt még igen képlékeny, a
jövőben akár még koncepcionális változtatások is lehetségesek.
Dátum: 2012. 12. 05.

Teljesen megújult, okosabb lett
Magyarország Google-térképe
A vállalat fejlesztési projektje mérföldkőhöz érkezett nálunk is: az eddigi
legpontosabb térképüket készítették el
az országról.
Dátum: 2012. 12. 06.

Kémkedési lehetőség az Internet
Explorer összes verziójában
A kurzorfigyelés sikeressége több feltételhez kötött, de nem szabad semmibe venni
a lehetséges veszélyeket.
Dátum: 2012. 12. 12.

TOP 10 felhőkockázat
A Coalfire IT-audit cég értékékelése
szerint jól azonosítható a tíz legnagyobb fenyegetés, amely a számítási felhőket igénybe vevő cégekre
leselkedik. A felsorolásból kiviláglik,
hogy a biztonság érdekében keményen kell fogni a gyeplőt.
Dátum: 2012. 12. 26.

Az idei év legolvasottabb Wikipédia bejegyzései
A Wikipédia egy hatalmas tudásbázis,
ahol idén legtöbben a Facebook-ra kerestek rá, de az is érdekelte az embereket,
hogy kik haltak meg idén.
Dátum: 2012. 12. 29.

Top 10: a legjobb tech cuccok 2012-ben
Szubjektív összeállítás arról, hogy szerintünk melyek voltak a legizgalmasabb, a piacot legjobban befolyásoló
készülékek, termékek idén.
Dátum: 2012. 12. 31.
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2012 legnagyobb netes átverései
Az idei év a nagy visszatéréseké volt:
minden eddiginél több, már magyarul is
megcáfolt tévhit, legenda, hoax támadt
fel újra és újra, többek között a Facebooklájkoknak és - megosztásoknak köszönhetően. Most felidézheti a legnagyobb netes átveréseket.
Dátum: 2012. 12. 31.

Tíz ajánlott újévi biztonsági fogadalom
Jó hír, hogy ha kütyüs mindennapjainkat szeretnénk jobbá
tenni, akkor nem kell magunkat megváltoztatnunk, csak
végre elvégezni néhány alapvető műveletet és betartani pár
egyszerű szabályt, így aztán jó tanácsokkal szolgálunk,
amiket jó, ha megfogad minden PC, Mac és okostelefon
felhasználó 2013-ban is.
Dátum: 2013. 01. 01.

Biztonságosabb ingyen Wi-Fi
Igen, veszélyes, de keresett a nyilvános Wi-Fi hozzáférés. Tippek a
túléléshez.
Dátum: 2013. 01. 02.

Ilyen volt 2012 notebook-fronton
Tavaly menő volt az
ultrabook kategória,
legalábbis sokan
vágytak rá, de a vékony MacBook Airklónok még mindig nem robbantottak bankot. A Windows
8 érkezése viszont itt is felforgatta a trendeket, notebookokon sem idegen már az érintőkijelző, de ha az nincs,
egymultitouch érintőpad a minimum.
Dátum: 2013. 01. 02.
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Rendezvények
Rovatvezető: Világi Orsolya

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

József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár - Tata
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Rendezvények
Helischer József Városi Könyvtár - Esztergom

A Helischer József Városi Könyvtárban két programsorozat vette kezdetét a január 14-vel induló héten:
Január 16-án, szerdán: Szerda esti önismereti szemlélődés a
számmisztika személyiségelemző módszerének szemszögéből címmel
tart előadássorozatot Erdélyi Lili Ada. Ezt követően minden héten
szerdán ugyanebben az időpontban nyolc alkalommal lesz
lehetőségük a témában érdeklődőknek felkeresni a
Könyvtárat.
Január 17-én, csütörtökön Egészséges lelki és érzelmi élet a
Biblia tükrében; ezt követően minden második héten csütörtökön
ugyanebben az időben. Dr. Reisinger János irodalomtörténész
előadássorozata.
Február 22-én egész éjszakás foglalkozást szervezünk az
esztergomi és a felvidéki középiskolások részvételével. Az
immár negyedik alkalommal megrendezett Könyvtári éjszaka
az anyanyelv, a nyelvápolás jegyében telik majd, természetesen játékos, szórakoztató foglalkozások keretében.
Márciusban: Pál Ferenc („Pálferi” katolikus pap,
mentálhigiénés szakember. 1986 és 1989 között válogatott
atléta, magasugró) is vendégünk lesz (az időpont
egyeztetése még folyamatban van).
A Gyermekkönyvtár is gazdag programot kínál a fiatalabb
korosztálynak. Neves, a gyerekek által is ismert, közkedvelt
írók látogatnak el könyvtárunkba. Március 8-án, pénteken
Berg Judittal, április 8-án, hétfőn Nyulász Péterrel találkozhatnak az érdeklődők.

A megyei könyvtár EU-s pályázatához csatlakozva:
- június második felében (időpont egyeztetés alatt) nyári
olvasótábor.
- egy olvasáskultúra fejlesztését célzó programsorozat
(időpont egyeztetés alatt); tervezett meghívott vendégek:
Nemere István v. Lőrincz L. László, Czakó Gábor,
Lackfi János, Kalász Márton, Hámori József)
- biblioterápiás foglalkozás roma gyerekek részére (időpont
egyeztetés alatt)
További tervek: Takaró Mihály irodalomtörténész rendhagyó irodalomórája, Roll-Dance (kerekes szék tánc)
meghívása, Dargay Attila kiállítás, Szállási Árpád
emlékkiállítás, Gál Tamás színész előadása; esetleg
Schmidt Egon, Glatz Ferenc.
A rendezvényeken túl szakmai munkánkban a helyismereti
anyag digitalizálásának folytatását tartom a legfontosabbnak. Az eddig elérhető helyismereti sajtóanyag bővül: az
"újkori" Esztergom és Vidéke (1986–2006) is elérhetővé válik
honlapunkon, ill. az interneten. Néhány helytörténeti
alapmű is megtekinthető lesz online, mint pl. Borovszky
Samu Esztergom vármegye c. kiadványa, Osvai László: Az esztergomi Vaszary Kolos kórház története stb., és az Esztergom Évlapjai 1925–2009-ig. Ennek az anyagnak óriási előnye,
hogy az eredeti kiadványoknak nem pusztán egy szkennelt
másolatát olvashatjuk, hanem, ami a kutatás szempontjából
rendkívül fontos: a szövegekben több szempontú
visszakereshetőség is lehetővé válik. Így lesz igazán
élvezhető és használható ez a pótolhatatlan helyismereti
anyag – és ami legalább ilyen fontos: nem csak védhetjük ily
módon, hanem szellemi és kulturális örökségünk mindenki
számára elérhető kincsévé tesszük.
Kovátsné Várady Eszter (HJVK Esztergom)
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Beke Éva (S. Nagy Lajosné)
Művészi ambíciói már felnőtt korában alakultak ki.
Festeni, rajzolni mindig szeretett, fokozatosan fejlesztette
magát autodidacta módon, lépésről lépésre jutott el az
egyre komolyabb technikák alkalmazásához.
Mentora, Bánfi József tatabányai festőművész folyamatosan segítette szakmai tanácsaival.
Először 1998-ban mérette meg magát Győrben, az ÉszakDunántúli Pedagógus Festők Tárlatán, ahonnan elhozta a
Megyei Közgyűlés díját.
Azóta minden alkalmat
megragadott Tatabányán, hogy képeit megmutassa a
szakmai- és a nagyközönségnek.
Jelenleg főként olajjal fest, de kipróbálta már a pasztellt és a
linóleummetszést is.
Főként a figurális festészetet kedveli, de szeret kísérletezni a
nonfiguratív megoldásokkal is.

Kiállításai
Csoportos kiállítások:
ź 1998. Észak-dunántúli Pedagógus Festők Tárlata,
Győr
ź 1998. Bánhidai Tárlat, Tatabánya
ź 2001. Amatőr Artium, Kortárs Galéria, Tatabánya
ź 2001. Őszi tárlat, Tatabánya, Múzeum
ź 2002. Komárom-Esztergom Megyei Pedagógus
festők vándorkiállítása, Tatabánya
ź 2007. Őszi tárlat. Tatabánya, Múzeum
ź 2009. Radnóti emlékkiállítás
ź 2009. Őszi tárlat, Tatabánya, Múzeum
Egyéni kiállítások:
ź 1999. Péch Antal MSZKI Galériája, Tatabánya
ź 2000. Neszmély, Általános Iskola Galériája
ź 2003. Opel Galéria, Tatabánya
ź 2005. Óvárosi Közösségi Ház, Tatabánya
ź 2006/2007. Opel Galéria, Tatabánya
Díjak:
ź 1998. Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés

Díja
ź 2009. Magyar Művelődési Intézet Képzőművészeti Lektorátus Különdíja. Radnóti emlékkiállítás.
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Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
Rovatvezető: Világi Orsolya

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

Pályázatok

Képzések

„A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati
felhívásai

Online irodalmi adatbázisok
Akkreditált képzés
FAT-lajstromszám: PLB 1633

A pályázat kiírója: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Beadási határidő: 2013. 03. 13
A pályázat célja:
I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális és oktatási
programok támogatása
II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus
média, könyvkiadás támogatása
III. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és
ingatlan-beruházások támogatása
IV. Civil szervezetek, illetve egyház által fenntartott
oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények
működésének támogatása
A pályázók köre:
ź civil szervezet, települési és területi önkormányzat,
valamint az általuk alapított, illetve fenntartott jogi
személyiségű intézmény,
ź egyház, belső egyházi jogi személy, valamint az általuk
fenntartott hitéleti, oktatási, gyermekjóléti, kulturális
és szociális intézmény
ź kizárólag a II. számú pályázati tárgy esetében nyújthat
be gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen
belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás.

Leírás:
Közismert, hogy a szépirodalmi, irodalomtudományi,
irodalomtörténeti tájékoztatás a könyvtári munka egyik
legkeresettebb területe a használók oldaláról, a könyvtárosképzésben az e területen szerzett tudást – amely a közelmúltig elsősorban a hagyományos tájékoztatási eszközökre
koncentrált – programunk a legkorszerűbb online és CD-n
elérhető információforrások bemutatásával egészíti ki.
A tanfolyam célja, hogy a résztvevő általános és szaktájékoztató könyvtárosok megismerjék a könyvtárakban
elérhető legújabb online szépirodalmi, irodalomtudományi
és irodalomtörténeti információforrásokat, felhasználói
szinten kezelni tudják a különböző adatbázisokat (a MEK,
a DIA, az EBSCO, a FSZEK, a PIM és a MTA irodalmi
adatbázisai, free adatbázisok); a tanfolyam elvégzése után
pedig képesek legyenek az elektronikus adatbázis számára
megfogalmazni a használók információs igényeit, megtervezni a keresést és biztonságosan használni a technikai
eszközöket.
A tanfolyam időtartama: 30 óra, 2x2 nap (illetve a képzés
aktuális indítási dátuma szerint.)
Részvételi díj: 30.000,- Ft
Oktatók: Pesti Ernő, Téchy Tünde, Tószegi Zsuzsa

További információ:
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A tanfolyam képzési napjai:
2013. április 4.
2013. április 5.
2013. április 11.
2013. április 12.

A tanfolyam időtartama: 60 óra, 2x3 és 1x2 nap (illetve a
képzés aktuális indítási dátuma szerint.)
Részvételi díj: 60000,- Ft.
Oktatók: Bartos Éva, Horváth Judit, Magyarné Fekete
Katalin

Jelentkezési határidő: 2013. március 21.

A tanfolyam képzési napjai:
ź 2013. május 15.
ź 2013. május 16.
ź 2013. május 17.
ź 2013. május 29.
ź 2013. május 30.
ź 2013. május 31.
ź 2013. június 6.
ź 2013. június 7.

ź
ź
ź
ź

Helyszín: Könyvtári Intézet 1827 Budapest
Budavári palota F. ép. 645. terem
További információk:
Breznai Elvira (06 1) 2243-789
breznai.elvira@oszk.hu
Jelentkezési lap:

A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a
gyerekkönyvtári munkában
Akkreditált képzés
FAT-lajstromszám: PLB 0240
Leírás:
A program célja a külföldi gyakorlatban régóta elfogadott
eljárás beillesztése a hazai gyerekkönyvtárosi munkába
annak révén, hogy a résztvevőket megismerteti a biblioterápia elméletével és történetével, felkészíti őket a biblioterápiás csoportok vezetésére, nagyobb mentálhigiénés
kompetencia megszerzésére. Az esztétikai, irodalomelméleti, művészetpszichológiai, általános és gyermeklélektani,
olvasástörténeti, pedagógiai ismeretek felelevenítésén és
kiegészítésén kívül a hallgatók önismereti, kommunikációés empátia-gyakorlatokban vesznek részt, valamint
csoportvezetési ismereteket is elsajátítanak. A képzés egyértelművé teszi a fejlesztő biblioterápiának az olvasásfejlesztésben és a személyiségfejlesztésben megnyilvánuló lehetőségeit. A megszerzett ismeretek birtokában a könyvtárosok
munkájukat változatosabbá, differenciáltabbá, színvonalasabbá és célirányosabbá tudják tenni.

Jelentkezési határidő: 2013. április 30.
Helyszín:
Pest Megyei Könyvtár 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.
Jelentkezési lap:
További információk:
Dr. Repkényiné Nagy Edit (06 1) 243-790
editrep@oszk.hu
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Személyi hírek
Rovatvezető: Világi Orsolya

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

A szerkesztő elköszön

Kedves Kollégák!
2013. március 1-jétől az »A Vértes Agorája« titkárságvezetőjeként tevékenykedem tovább.
Jó szívvel gondolok a megyei könyvtárban töltött közel 20 esztendőre, s minden kollégára, akivel ezidő alatt kapcsolatban álltam.
A KeMLIB szerkesztése különösen kedves feladat volt számomra, köszönöm mindenkinek a segítő együttműködését.
Kívánom mindenkinek, hogy teljék öröme a munkájában!
Világi Orsolya
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Hírünk az országban
- válogatás Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677

dr.horvath.geza@jamk.hu

2012. DECEMBER
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
1. MEGYEI élettartam-kilátások. Lecsúszó északi
hegyvidék. Ill. = HVG, dec. 22. p. 24.
- Részlet a 2011-es Területi statisztikai évkönyvből.
A születéskor várható átlagos élettartam megyei
adataival.
2. SEBŐK László: A betelepítéstől a kitelepítésig.
A magyarországi németek századai. Ill. = Rubicon, 11.
sz. p. 4.-6.
- Komárom-Esztergom megyei vonatkozásokkal,
Csolnok, Tarján települések német neveivel.

CSOLNOK ld. 2.
ESZTERGOM
3. M. N.: Állami segítség Esztergomnak = Magyar
Nemzet, dec. 21. p. 4.
- Százmillió forint támogatást utalt át az állam Esztergomnak az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok elnevezésű keretből.
4. MARAD a pénzügyi krízis Esztergomban =
Népszava, dec. 21. p. 2.
- Tétényi Éva polgármester: az államtól kapott
százmillió forint támogatás ellenére még 300 millió
forint a város hiánya.

KOMÁROM
5. A NAP beruházása: komáromi szőnyeg a BMW-ben =
Napi Gazdaság, dec. 21-22. p. 24.
- A Racemark International Kft. 2013. első negyedévében elindítja szőnyegmegmunkáló üzemét a
komáromi ipari parkban.

TARJÁN ld. 2.
TATA
6. DUPLA gyár = Szabad Föld, nov. 30. p. 4.
- Kétszeresére bővítette eddigi területét a Kayser Automative Hungary Kft. A vállalat műanyag autóalkatrészeket gyárt.

7. PETROZSÉNYI Eszter: Mit tehetünk? Mit ne tegyünk? = Könyvtári Levelező/Lap = 10. sz. p. 33.
- A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban tartott
előadást Racsné Galambos Gréta rendőrszázados.
Beszámoló.
8. PETROZSÉNYI Eszter: Könyvbemutató Tatán. Ill. =
Könyvtári Levelező/Lap, 10. sz. p. 33.
- A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár vendége
volt 2012. október 3-án Melocco Péter. Beszámoló.
9. GOLDSCHMIDT Éva: Meséről mesére szállt a dal.
Ill. = Könyvtári Levelező/Lap,10. sz. p. 34.
- A magyar népmese napja alkalmából a tatai Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár vendége volt 2012.
szeptember 26-án Szegvári Ildikó népdalénekes,
táncpedagógus.
10. PETROZSÉNYI Eszter: Versek közelről. Ill. =
Könyvtári Levelező/Lap11. sz. p. 25.
- Beszámoló a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
Egy csészényi hang című előadássorozatának november
13-i rendezvényéről.
11. PETROZSÉNYI Eszter: Kamasz panasz - új sorozat
a tatai könyvtárban = Könyvtári Levelező/Lap, 11. sz.
p. 25.
- Beszámoló a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új
sorozatáról. 2012. október 13-án Zacher Gábor volt a
vendége a könyvtárnak.

TATABÁNYA
12. MACHER Péter: A tatabányai iparvidék államosítása 1945-1948 = Új Forrás, 9. sz. p. 63-69.
- Macher Péter Tatabányán élő kutató. Magyar Általános
Kőszénbányatársulat, Magyar Állami Szénbányák Rt.
13. SZILASSI Andrea: Webszerkesztő worshop. Ill. =
Könyvtári/Levelező/Lap, 10. sz. p. 35-38.
- Beszámoló a tatabányai Városi Könyvtárban 2012.
szeptember 18-án megtartott Webszerkesztő workshopról.
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14. SÁRAINÉ Illés Edina: Vitéz Szekeres Károly kiállítás. Ill. = Erdészeti Lapok, 12. sz p. 382.
- A Vértesi Erdő Zrt. székházában 2012. november 9-én
nyílt meg Vitéz Szekeres Károly (1896-1975) egykori
MEVME elnök és Eszterházy uradalmi főerdész életét és
munkásságát bemutató kiállítás.
15. VÉRTESI Erdő Zrt. Részletes mérleg- és eredménykimutatás. = Erdészeti Lapok, 12. sz. p. 22. Az Erdészeti
lapok melléklete
- A Vértesi Erdő Zrt 2012. évi mérleg- és eredménykimutatása.
16. STENGE Csaba, B.: A magyar légierő 1938-1945
között. Ill.= Rubicon, 9-10. sz. p. 98-109.
- B. Stenge Csaba Tatabánya Megyei Jogú Város
levéltárának igazgatója.

2013. JANUÁR
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
1. SZABÓ Yvette: Van-e keletjük? A top 500 cégei
megyénként. Ill. = Heti Világgazdaság, jan. 5. p. 71-72.
- Komárom-Esztergom megyei vonatkozásokkal.
2. A MEGYÉK legnagyobb cégei. (Zárójelben: a cég
helyezése az ötszázas listán) = Heti Világgazdaság, jan.
5. p. 73-74., jan. 12. p. 69-70.
- Komárom-Esztergom megyei vonatkozásokkal.
3. MUNKANÉLKÜLIEKET képeznek a magyarszlovák együttműködésben = Napi Gazdaság, jan. 25-26.
4. p.
- Komárom-Esztergom megye és a szlovákiai Nyitra
megye munkaügyi szervezetei közös képzéseket
szerveznek, a két megye hiányszakmáinak betöltésére.
4. Ismerd meg Komárom-Esztergom megyét = Magyar
Turista, Megyei Túrázó melléklete, p. VII.
- A megye turisztikai látványosságairól.

ESZTERGOM
5. ESZTERGOM Schmitt Pál előadást tartott [Hír] =
Népszabadság, jan. 7. p. 2.
- Esztergom, ökumenikus szertartás a Szent Tamás-hegyi
kápolnában.
6. KACSOH Dániel: Becket Tamásra emlékeztek
Esztergomban = Magyar Hírlap, jan. 7. p. 2.
- Becket Tamásra emlékeztek az esztergomi Bazilikában.
Az ökumenikus szertartást szakmai konferencia követte.

7. B. J.: Autógyártás. Ismét két műszakos termelés Esztergomban = Népszabadság, jan. 8. p. 10.
- Magyar Suzuki Zrt., Hisai Takeucsi vezérigazgató, új
modell gyártása, termelésnövelés.
8. TÓTH Kata: Esztergomot csak negyven százalékban
konszolidálnák = Napi Gazdaság, jan. 10. p. 2.
- Önkormányzat állami támogatása.
9. LAMPÉ Ágnes: Külön bolygón. FIDESZ-KDNPnévvita Esztergomban = 168 óra, jan. 10. p. 20-22.
- A KDNP esztergomi képviselőcsoportja tiltakozik a
FIDESZ-KDNP néven kiadott nyilatkozatok miatt,
önálló véleménye van a város vezetésével kapcsolatosan. Révfalvi Gergely, az esztergomi szervezet elnöke
önálló jelölteket szeretne indítani a városban.
10. PFISZTNER Gábor: A fényképész meséje. Stalter
György berlini és józsefvárosi képei Berlinben. Ill. =
Fotóművészet, 2012. 4. sz. p. 23-31.
- Stalter György fotóművész (Esztergomban tanult), a
berlini Collegium Hungaricumban, 2011-ben megrendezett Neukölln – Nyolcker című kiállításáról.

OROSZLÁNY
11. JÓVÁHAGYTA Brüsszel a Márkushegyi Szénbánya
támogatását = Napi Gazdaság, jan. 24. p. 3.
- 2014-ben EU-s támogatással, 42 milliárd Ft magyar
költségvetési pénzből bezárják a Márkushegyi
Szénbányát.
12. BEZÁRHATJUK a bányát = Magyar Nemzet, jan.
24. p. 11.
- A Márkushegyi Szénbányaüzem 2014. évi bezárását
jóváhagyta az EU.
13. SZARVAS Szilveszter: Nem kerülnek utcára Vértesi
Erőmű dolgozói = Magyar Hírlap, jan. 25. p. 9.
- Vértesi Erőmű Zrt. Márkushegyi bánya rekultivációja,
az ott dolgozók átképzése, biomassza-erőmű működtetése.
14. VAJNA Erzsébet: Biomasszás fűtőerőmű épül
Oroszlányban = Napi Gazdaság, jan. 21. p. 8.
- A 2014-es bezárásra ítélt Vértesi Erőmű helyett egy hatékonyabb erőmű megépítése mellett döntött Oroszlány
önkormányzata
15. MARNITZ István: Erdészek lesznek a bányászokból? Egyelőre csak a forrása biztos a Vértesi Erőmű
megújításának. Márkushegy a jövő év végéig üzemelhet.
Ill. = Népszabadság, jan. 29. p. 5.
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- Az utolsó mélyművelésű bánya, a Márkushegyi
Bányaüzem bezárásának következményei. A Vértesi
Erőmű biomasszával való tüzelő ellátása, a dolgozók
tovább foglalkoztatása, átképzése.

TATABÁNYA
16. DOMOKOS ERIKA: Virul a cégtemető Tatabányán.
Tizenöt egy székhelyre bejegyzett társaság van a legnagyobb adótartozók között = Napi Gazdaság, jan. 31. p. 7.
- Tatabánya, cégtemető: Erdélyi József csődközeli
vállalkozások eltüntetésével foglalkozik.
17. SÁRAINÉ Illés Edina: Vitéz Szekeres Károly kiállítás. Ill. = Erdészeti Lapok, 2012. 12. sz. 382.
- A Vértesi Erdő Zrt. székházában 2012. november 9-én
nyílt meg Vitéz Szekeres Károly (1896-1975) egykori
MEVME elnök és Eszterházy uradalmi főerdész életét és
munkásságát bemutató kiállítás.

18. VÉRTESI Erdő Zrt. Részletes mérleg- és eredménykimutatás = Erdészeti Lapok, 2012. 12. sz. 22. Az Erdészeti lapok melléklete
- A Vértesi Erdő Zrt 2012. évi mérleg- és eredménykimutatása.
19. ÚJABB fejezet az angyalok életéről. Kurcsics László
rajzairól = Új Forrás, 2012. 10. sz. p. 46-47.
- Jász Attila Tatán élő költő, szerkesztő.
20. SOPOTNIK Zoltán: A Képzelet kártya = Új Forrás,
2012. 10. sz. p. 77-79.
- Sopotnik Zoltán Tatabányán élő költő.
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