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Kistelepülések programkavalkádja a 
könyvtári héten 
 
Mikolasek Zsófia 

 

Ebben az évben a kistelepüléseket is intenzíven 
bevontuk a könyvári hét rendezvénysorozatába. 
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kereteit 
meghatározó EMMI rendelet szerint a települési 
könyvtárakban évente legalább 4 rendezvényt 
kell szervezni. A Megyei Ellátási és Módszertani 
Osztály kezdeményezésére úgy láttuk jónak, ha a 
négy rendezvényből egy a könyvtári héten 
valósul meg. Az eredmény igencsak látványos 
lett, a kistelepülési könyvtárosok aktivitása 
szintén. Így ezen a kiemelt héten 46 településen 
67 rendezvény bonyolódott le. Lássuk ezeket 
számokban! 
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A diagramokból kitűnik, hogy idén a 
legnépszerűbb, legpreferáltabb programok a 3-14 
éves korosztály számára szerveződtek. 

A KSZR könyvtárakban a résztvevők száma 
2206 fő volt, ami az összes megyei részvevők 34 
%-a. Ez azért különösen szép szám, mert a 
lakosságot tekintve kistelepüléseinken a megye 
lakosságának mintegy 25 %-a él csak. 

Eredményes volt ez a hét, nagy-nagy köszönet 
érte a kistelepülések könyvtárosainak. 

Célközönség szerint
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(E témát mutatja be részletesebben és képekkel 
illusztrálva dr. Voit Pál prezentációja, amelyet a 
könyvtári hét kecskeméti záró konferenciáján  
adott elő. Pdf-es verzió: 
www.jamk.hu//letoltesek/files/VP_Kecskemet_20141020.pdf ) 

Selfie pályázat községi könyvtárak 
olvasóinak 

 
Mikolasek Zsófia 

2014 nyarán a JAMK Megyei Ellátási és 
Módszertani Osztálya egy pályázatot hirdetett a 
megyei ellátásban részesülő községi könyvtárak 
tagjai számára Selfie a kedvenc könyvemmel 



címmel. 42 érvényes pályázat érkezett be az 
októberi határidőig. Az első helyezett 
nyereménye egy tablet, a második és harmadik 
helyezést elért pályázók könyvjutalomban 
részesülnek. Az ajándékokat a szerencsés 
pályázók az őszi szünetben vehetik át. 

 

 

I. helyezés: Tamási Judit (Súr) 

 

II. helyezés: Somogyi Lilla (Kesztölc) 

 

III. helyezés: Varga Botond (Gyermely) ért el. 

Találkozzunk a könyvtárban! – 
Összefoglaló a JAMK könyvtári heti 
rendezvényeiről 

Petényi Erzsébet 

A 43. Komárom-Esztergom megyei Könyvtári 
Hét rendezvénysorozata ebben az évben is 
csatlakozott az Országos Könyvtári Napok 
rendezvényeihez. 

Már a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
meghívójából is jól látható, hogy nem csak 
Tatabányán, hanem az egész megyében gazdag 
és változatos programokkal készültünk. 

Könyvtárunk az NKA 3508/01170 azonosítójú 
pályázatán nyert támogatásból október 6-19 
között számos programot szervezett Tatabányán 
és szerte a megyében. Az események a megye 
városain kívül a kistelepüléseken is zajlottak 
ezekben a napokban. A megyei könyvtári 
ellátórendszer központjaként a könyvtár fontos 
feladatának tartja a kistelepülések könyvekkel és 
egyéb könyvtári dokumentumokkal való ellátását 
és ezen kívül programok szervezését is. 

Október első heteiben a megye 49 településén 
közel száznegyven programmal várták a 
könyvtárak az olvasókat. 

2014. október 6. - ODR konferencia 

Tatabányán a megyei könyvtárban október 6-án 
szakmai programmal kezdődött az események 
sora. A már hagyományos Országos 
Dokumentumellátó Rendszer konferenciáját 14. 
alkalommal rendeztük meg. Az ország ODR 
tagkönyvtárainak több mint száz könyvtárosa jött 
el és hallgatta meg a színvonalas előadásokat a 
rendszer jelenével, jövőjével kapcsolatban, majd 
délután, a számítógépek mellett, a gyakorlati 
problémák megbeszélésére is sor került. 
Elfogadta a meghívást előadóként dr. Cseri 
Miklós kultúrpolitikáért felelős helyettes 
államtitkár és Schmidt Csaba, Tatabánya 
polgármestere mellett dr. Koltay Klára a 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtárának főigazgató helyettese és dr. 



Kenyéri Katalin, az EMMI közigazgatási 
tanácsadója is. (Részletek Pap Zsuzsanna 
cikkében e számban) 

2014. október 6. - Könyvbemutató 

Délután került sor a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár 2014-es évkönyvének 
bemutatójára is. A könyvtár évkönyve kétévente 
jelenik meg. A munkatársak tanulmányai az 
aktuális időszak könyvtári történéseit, változásait 
dolgozzák fel. Fontos számunkra, hogy a 
könyvtár falain kívüli helyismereti vonatkozású 
tanulmányoknak is helyet adjunk az évkönyvek 
lapjain. Az idei év aktualitását a holokauszt 
évfordulója adta, a meghívott szerzők írásai e 
téma köré fűzhetők. (A kötetet e számunkban 
részletesen bemutatja dr. Horváth Géza a 
Helyismeret, honismeret rovatban.) 

2014. október 13.   
A 43. Komárom-Esztergom megyei Könyvtári 
Hét nyitó konferenciája 

A megyei könyvtár következő programja október 
13-án zajlott. Ekkor a megyében dolgozó 
kollégákat várta a könyvtár. A városi és községi 
könyvtárakból több mint nyolcvan könyvtáros 
hallgatta végig az „Okos könyvtár” – tudás, új 
tudás, új tudástechnikák című program 
előadásait. A rendezvényt dr. Kancz Csaba 
kormánymegbízott nyitotta meg. Bevezető 
gondolatait a megyei könyvtár munkatársainak 
előadásai követték. Mikolasek Zsófia a digitális 
kompetenciafejlesztést segítő Komárom-
Esztergom megyei programokról számolt be. 
Vitéz Veronika az országban elsőként a JAMK-
ban bevezetett androidos katalógusalkalmazás 
kistelepülésekre történő kiterjesztéséről tartott 
előadást. Török Csaba az e-könyv szolgáltatások 
bevezetésének előkészületi munkáiról beszélt. 
Dr. Voit Pál a nemzetiségi könyvtári ellátás egy 
éves tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. 

2013. október 13. -  
Egyesületi program a könyvtárosi életpálya-
modellről 

A délutáni órákban is sokan maradtak, hiszen 
izgalmas témát jártak körül a MKE Komárom-

Esztergom megyei Szervezetének meghívására 
érkezett vendégek: a könyvtáros életpálya-
modellről hallhattunk eszmecserét. Az első 
előadó dr. Horváth Sándor Domonkos az 
egyesület állásfoglalását osztotta meg a jelen 
lévőkkel. Ezt követően a már kidolgozott 
pedagógus életpálya-modellről Turzáné Papp 
Erika, a tatabányai Szent Margit Általános Iskola 
igazgatója beszélt. Fehér Miklós az MKE 
főtitkára egy felmérés ismertetésével adott 
adalékokat a leendő modellel kapcsolatos 
elvárásokhoz. Dr. Kührner Éva az MKE 
munkabizottságának tagja Nyíregyházáról 
érkezett. Korábban a felsőoktatásban is 
dolgozott, ezért az ott szerzett tapasztalatait is 
igyekszik felhasználni a munkabizottságban, 
melynek feladatait és szempontjait ismertette, 
kérdéseket is intézve a hallgatósághoz. (Kissné 
Anda Klára az Egyesületi rovatban részletesen 
beszámol az eseményről ebben a számban.) 

2014. október 18.  
Fókuszban az infokommunikáció – 
ismeretterjesztő előadások 

Ez a program a JAMK Népház Úti 
Fiókkönyvtárában került megrendezésre. Szilassi 
Andrea szervezésében a NetNagyi klub 
rendezvényeinek sorába illeszkedő előadások a 
Békés Megyei Könyvtárral közösen, online 
kapcsolódás segítségével zajlottak. Dr. Voit 
Pál, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
és Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár 
igazgatója köszöntő szavai után Vincze Andrea, a 
Békés Megyei Könyvtár könyvtárosa a senior 
közösségek internetes tevékenységéről, dr. 
Varjas Róbert, a Széchenyi István Egyetem 
docense a digitális forradalomról, Vitéz 
Veronika, a JAMK könyvtárosa a 
nyelvtechnológiai alkalmazásokról, Szilassi 
Andrea, a JAMK könyvtárosa az internet élet- és 
gondolkodásformáló szerepéről, Csonkáné 
Huszár Anita, a Komárom-Esztergom megyei 
Rendőr-főkapitányság alezredese a 
kiberbűnözésről, Boldog Ferenc, a Fellner Jakab 
Szakközépiskola pedagógusa a Windows 8-ról 
tartott előadást. (További részletek Szilassi 
Andrea cikkében e rovatban, ebben a  számban.) 



2014. október 19. - Könyves vasárnap 

A könyves vasárnapot nyolcadik éve rendezik 
meg országszerte ugyanazon a napon. 
Könyvtárunkban is évről-évre programokkal és 
kedvezményekkel várjuk régi és új olvasóinkat. 
Igazi családi könyves vasárnapot terveztünk. A 
gyerekek közül a legapróbbak is, a nagyobbak is, 
és szüleik, nagyszüleik is találtak nekik való 
elfoglaltságot. 

A kedvezmények ebben az évben változatosak 
voltak: a könyvtárba beiratkozók negyed éves 
ingyenes tagságot válthattak. Egy órás ingyenes 
internethasználatot biztosítottunk. Azon 
olvasóink számára pedig, akik ezen a napon 
hozták vissza lejárt határidejű 
dokumentumainkat, elengedtük a késedelmi 
díjat. 

Aki a délelőtt folyamán a Népházba látogatott a 
Jászai játszó programjaira, az a Népház úti 
Fiókkönyvtárba is betérhetett, hasonló 
kedvezményeket kapott a rendkívüli nyitvatartási 
időben az ottani fiókkönyvtárban. 

Programjainkat mindig igyekszünk úgy 
összeállítani ezen a rendkívüli napon, hogy a 
családok minden tagja kellemes kikapcsolódást 
találjon nálunk. Ez a nap elsősorban nem az 
olvasásról szól, inkább az emberek becsalogatása 
a fő cél. Szeretnénk elérni, hogy minél többen 
járjanak könyvtárba, hogy szívesen jöjjenek a 
könyvtárba, lássák, hogy a könyvtár egy nyitott 
intézmény, amelyben a hagyományos 
kölcsönzésen és helyben olvasáson kívül számos 
más, érdekes lehetőség rejlik. A könyvtárba 
rendszeresen járó olvasóknak pedig 
meglepetésekkel szeretnénk kedveskedni. A 
könyvtár egész területén folyamatosan és 
egymást váltva mozgalmas programok várták 
vendégeinket. 

Több évre visszanyúló kapcsolataink vannak 
tatabányai oktatási intézményekkel, ahonnan 
szívesen jönnek óvónők, kisgyermeknevelők 
hozzánk mesemondásra, bábozásra. A 
Mesesarokban a legkisebb korosztály számára 
kialakított helyen 10 órakor a Tatabányai 

Egyesített Bölcsődék Székhelyintézménye 
dolgozói, Tóth Miklósné, Ági néni és Lakatosné 
Németh Teri néni meséltek az apróságoknak. 11 
órakor a Rumli Bábcsoport „A kóró és a 
kismadár” című mesét adta elő. Jó kapcsolatunk 
van Nagyné Boldog Katalinnal, aki csodálatos 
arcfestéseivel bűvöli el a gyerekeket. 

Szegvári Ildikó műsora a kicsiket és a 
nagyobbakat is vonzza, a szülők és nagyszülők is 
szívesen táncra perdültek vele. 

A Hétpróbás játékbolttal is gyümölcsöző az 
együttműködésünk. Szívet melengető volt látni, 
hogy a könyvtár közepére állított asztalok mellett 
együtt játszik apa és fia, nagymama az 
unokájával a fejlesztő játékokkal. 

Gyermekkönyvtárosaink kreativitását és 
sokszínűségét dicséri, hogy rendszeresek 
könyvtárunkban azok a kézműves foglalkozások, 
amiket ők saját maguk tartanak. A könyves 
vasárnapon is sokan éltek a lehetőséggel és 
csatlakoztak a családi szöszmötöléshez Erősné 
Suller Ildikó vezetésével. 

Grafológusunk, Sziráki Éva az érdeklődők 
kézírásából jellemet olvasott. A szintén a 
Gyermekkönyvtárban dolgozó Zantleitnerné 
Szebenyi Zsuzsa dietetikus tanácsadással várta az 
érdeklődőket. 

A cserebere polcot is felállítottuk, „egyet hoz, 
egyet visz” szlogennel arra buzdítottuk 
olvasóinkat, hogy megunt köteteiket tegyék le a 
polcra és válasszanak maguknak egy számukra 
érdekes másik könyvet. 

Újdonság volt a „Boldogságsarok” amely nagy 
sikert aratott. Az Öko-sarokban külön polcra 
helyezett könyvválogatást kínáltunk a pozitív 
gondolkodás, életfilozófia, a boldogság 
témakörében. 

A modern eszközök a könyvtárban is 
megjelennek. Sokan már nem papírra 
jegyzetelnek tollal, vagy fénymásoltatnak, 
hanem az okostelefonjukat használják. 
Olvasóink könyves vasárnapi okostelefonnal 



készített selfie-jeit honlapunkra feltöltve, 
helyben bemutattuk. 

A Könyvtári monopoly nevű játékunk igazi 
csemege volt a családok számára. Könnyedén, 
játékosan ismerkedhettek a könyvtárral a 
feladatok megoldása közben. De nem csak a 
játékos fejtörés és a könyvtár megismerése volt a 
cél, hanem ajándékok szerzése is. A helyes 
megoldásokért kapott JAMK tallérokért 
ajándékokat vásárolhattak, az ajándékboltban 
mindenki kedvére válogathatott. 

A nap végeztével az Aranyalma páros zenés 
műsorát hallgathattuk meg. 

A könyvtárba látogató emberek egyöntetű 
véleménye, hogy „jó ez a könyves vasárnap”. A 
sok résztvevő és a vidám, mosolygó arcok is 
bizonyítják, érdemes megszervezni a rendkívüli 
napot.  

Köszönet illeti a Nemzeti Kulturális Alap 
Közgyűjtemények Kollégiumát is, amely a 
színvonalas programokhoz forrásokat biztosított 
az intézmények számára. 

 

 

 

Könyves Vasárnap a JAMK Fő téri könyvtárában 

Fotók: Török Csaba. Montázs: Szilassi Andrea 



Új és tervezett fejlesztések az ODR 
szolgáltatásban 

Pap Zsuzsanna 

2014-ben a Komárom-Esztergom Megyei 
Könyvtári Hét kezdő programjaként október 6-
án tartottuk meg a XIV. ODR konferenciát „Új 
és tervezett elektronikus lehetőségek az ODR 
szolgáltatásban” címmel. 

Dr. Voit Pál igazgató úr megnyitója után 
Schmidt Csaba, Tatabánya Megye Jogú Város 
polgármestere is köszöntötte a résztvevőket. 
Kiemelte, hogy az internet jelentősebb kihívást 
jelent a könyvtárak számára. Hiszen régebben, 
ha információra volt szükségük az olvasóknak, 
először a könyvtárakat keresték fel. Ma első 
lépésként az interneten próbálkoznak az olvasók, 
ahol nagy veszélyt jelentenek az ellenőrizetlen 
információk. A cél az, hogy elsődleges 
információforrásnak újra a könyvtárakat 
tekintsék az olvasók. A Tatabánya 2020 
programban pedig célként tűzték ki a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár 
tudásközponttá való alakulását. 

Ebben az évben Dr. Cseri Miklós 
kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár úr 
is elfogadta felkérésünket, aki előadásának elején 
Ady Endre: Október 6-a című verséből való 
részlettel emlékezett meg a nemzeti gyásznapról. 
Előadásában a kulturális politika könyvtári céljairól 
beszélt, valamint összefoglalta a legfontosabb 
stratégiai irányokat.  

 

Dr. Cseri Miklós. Fotó: Török Csaba. 

Dr. Kenyéri Katalin, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma közigazgatási tanácsadója az 
ODR elektronikus dokumentumszolgáltatása 
című előadásában az elektronikus szolgáltatások 
jogi területéről beszélt, amelyben jelentős 
változások történtek és történnek napjainkban. A 
kulturális intézmények előtt nagyon fontos 
kérdés, hogy az elektronizációt hogyan is 
alkalmazzák gyakorlatban a szolgáltatások 
területén. A könyvtári terület nagyon jól áll ezen 
az úton, sőt inkább előrehalad különös tekintettel 
az ODR jóvoltából. 

 

Dr. Kenyéri Katalin. Fotó: Török Csaba. 

A második előadásban dr. Koltay Klára, a 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtára főigazgató-helyettese összefoglalta a 
MOKKA-ODR katalógus feladatait, 
szolgáltatásait és ismertette, hogy milyen új 
feladatok várhatók a rendszerben. Előadásának 
bevezetőjeként Bánkeszi Katalin, a Könyvtári 
Intézet igazgatójának MOKKA-ODR katalógus – 
régi és új szerepben címmel összefoglalt sorait 
olvasta fel. Bánkeszi Katalin bevezetője után a 
résztvevők megismerhették a központi 
szolgáltatások rendszerében bekövetkező 
változásokat, és az ezekből adódó bővülő 
szolgáltatásokat. 

A délelőtt utolsó előadásában Dávid Boglárka, a 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár osztályvezető-helyettese az ODR 
olvasói funkcióról számolt be a résztvevőknek. 
Ez egy régóta várt funkció, amely lehetővé teszi 
az olvasók számára, hogy közvetlenül indítsanak 
kérést az anyakönyvtáruk számára, így teljessé 
válik az ODR funkcionalitás. 



A közös ebéd elfogyasztását követően ismét 
lehetőség nyílt néhány hozzászólás és kérdés 
megvitatására, majd ezután Dávid Boglárka 
gyakorlati bemutatót tartott az olvasói 
funkciókról Új MOKKA-ODR szolgáltatások 
áttekintése számítógép mellett címmel. 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
megvalósult XIV. Országos ODR konferenciára 
az előző évekhez hasonlóan több mint 120 
kolléga és intézményvezető érkezett az ország 
minden tájáról.  

Az előadásokról készült videofelvételek 
megtekinthetők a Videotorium oldalán 
http://videotorium.hu/hu/search/all?q=XIV.+odr+konferencia Az 
előadásokról készült részletesebb összefoglalás a 
Könyvtári Levelező/Lap folyóiratban olvasható. 

 

 

Dávid Boglárka előadása és prezentációja a 

Videotóriumból 

 

 

Koltay Klára előadása és prezentációja a 

Videotóriumból 

 

Fókuszban az infókommunikáció – 
ismeretterjesztő előadások 30 
percben 

Szilassi Andrea 

2014. október 18-án ötödször került sor 
informatikai ismeretterjesztő előadás-
sorozatunkra az Országos Könyvtári Napok 
keretében. Az idei esemény azonban többféle 
szempontból is rendhagyó módon alakult. Az 
önkormányzati választásokban érintett 
könyvtárak érdekében változott az Országos 
Könyvtári Napok időpontja. Ezzel a csúszással 
felborult előzetes megállapodásunk 6-ból 3 
előadóval.  

A változások nyomán a kezdeti koncepciót 
részben megtartva (ePolgár született. 
Visszatekintés a kezdetektől napjainkig) 
visszatértünk korábbi jó hagyományainkhoz és 
közkedvelt előadóinkhoz (aktuális témák a 
világháló és a számítástechnika világából). Az 
infókommunikáció kiemelt szerepe pedig nem az 
előadások témájában nyilvánult meg, hanem a 
technikai lebonyolításban. Így került sor 
internetes közvetítésre Békéscsaba és Tatabánya 
között, amely Vincze Andrea ötlete volt. 
Elfoglaltsága miatt javasolta az online 
közvetítést a Google által működtetett Hangouts 
videokonferencia szolgáltatással, amely 9 
szereplő között lehetséges egyidejűleg. Mint 
minden online közvetítés, ennek sikere is 
túlnyomórészt a technikai adottságokon múlik: 
(internetkapcsolat sávszélessége, jó minőségű 
mikrofon - mikroportos az ideális -, nagy 
felbontású kamera.)  

A tatabányai helyszínen két kamerát alkalmazott 
Török Csaba rendszerinformatikus, hogy 
egyfelől biztosítsa az élő közvetítésnek 
megfelelően a mozgóképátvitelt, másrészt 
rögzíteni is tudja jó minőségben az elhangzott 
előadásokat. A videófelvételek elérhetőek 
lesznek itt: http://www.jamk.hu/?q=hu/node/3639 

A két helyszínen összesen 53 vendég gyűlt össze 
az öt órán át tartó program előadásaira. A 
rendezvényen óránként, két félórás előadás után 



húsz perces szünetet tartottunk annak érdekében, 
hogy lehetőséget adjunk a később érkezőknek is 
zavarás nélkül csatlakozni a vendégekhez. 

Az előadások közti szünetekben élénk társalgás 
folyt a vendégek között. A szellemi táplálék 
mellett kávéról, ásványvízről, süteményekről és 
szendvicsekről is gondoskodtunk. A kínálnivaló 
jelentős része a NetNagyi klub tagjainak 
köszönhetően valósult meg. Ezúttal is 
köszönthettünk távolról érkezett érdeklődőket 
Szomód, Tata, Szárliget, Dunaalmás, Komárom, 
Budapest, Ajka településekről. 

 

A tatabányai közönség. A jobb oldali kivetítőn a 

békéscsabai helyszín, előtérben Rakonczás Szilviával. 

Fotók és montázs: Szilassi Andrea 

 

Elsőként dr. Voit Pál tatabányai igazgató, majd 
Rakonczás Szilvia békéscsabai igazgató 
köszöntötte saját és egymás vendégeit. A Békés 
Megyei Könyvtáron belül működő internetklub 
vezetője Vincze Andrea informatikus könyvtáros. 
Felkérésével kettős célunk volt. Egyfelől 
fontosnak tartottuk megismertetni kollégáinkkal 
klubja egyes tagjainak a helytörténeti feltárásban 
játszott aktív szerepét, illetve népszerűsíteni 
kívántuk a BékésWiki ötletét, bemutatni 
megvalósulásának, működésének tapasztalatait.  

Másfelől újabb szervezeti kapcsolatot kívántunk 
megalapozni Budapest, Ajka és Pécs után 
Békéscsaba és a tatabányai NetNagyi klub között 
is. Előadásának címe: Senior közösségek és az 
internet. Szerepük, tevékenységük a 
könyvtárban. 

 

Vincze Andrea előadása közben a békéscsabai 

helyszínen. Fotó: Nagy Levente. Előadása: 

http://prezi.com/lfhoqcra4qm5/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

Szünet után dr. Varjasi Norbert következett, aki, 
a győri Széchenyi István egyetem docense. 
Előadása tudományos alapossággal, ugyanakkor 
közérthetően vázolta fel az információ-
technológiai forradalom fejlődését a kezdetektől 
napjainkig a főbb eseményekre koncentrálva. 
Előadásában kitért a környezetbarát technikai 
megoldásokra is, így például láthattunk egy 
kurblival működtethető laptopot is. Előadásának 
címe: A digitális forradalom kora - A zenélő 
kvarcóráktól a zsebben hordható mobil 
irodáig. Prezentációja megtekinthető itt: 
www.jamk.hu//letoltesek/files/Varjasi_Norbert_2014_Tatabanyai_konyvtari_het_eloadas.pdf 

 

XO-1  - A kurblis laptop 2 km hatósugarú antennával  

(One Laptop Per Child Project)  Forrás: 

http://aneyewitness.wordpress.com/category/networking/  

 

 

dr. Varjasi Norbert. Fotó: Szilassi Andrea 



Ezután Vitéz Veronika következett, aki a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár informatikus 
könyvtárosa. A Science Fiction-ből a 
mindennapokba - nyelvtechnológiai és egyéb 
alkalmazások címen tartott előadást. A 
nyelvtechnológia a természetes nyelvű szövegek 
számítógépes feldolgozásával foglalkozik, 
továbbá azon dolgozik, hogy képes legyen 
előállítani mesterséges úton emberi hangokat. 
Hallhattunk a fordítóprogram működéséről, 
néhány felolvasó szoftverről, a 
mindennapjainkban oly népszerű GPS hangos 
útbaigazításáról, a gyógyszervonalról, továbbá a 
beszédfelismerő telefonos tudakozóról. 
Előadásának prezentációja: 

http://prezi.com/vy734rphopbm/a-science-fictionbol-a-

mindennapokba-nyelvtechnologiai-

alk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  

 

Vitéz Veronika. Fotó: Török Csaba 

Szünet után e sorok írója vette át a szót az 
ePolgárrá váltunk – az internet élet- és 
gondolkodásformáló következményei című 
előadással. Ennek során három gondolatkört 
jártunk be: 1. Hogyan gabalyodtunk bele a 
világhálóba? 2. Kifejezések, amelyekkel az IT 
világ hatására gazdagodott a nyelvünk. 3. Mi 
változott az életünkben, gondolkodásunkban, 
szokásainkban, viselkedésünk ennek hatására? 
Mindhárom témakör felfűzhető egyetlen szálra, 
az ePolgárrá válás helyenként objektív, máskor 
meg szubjektív nézőpontú történetére, 
eseményeire, jelenségeire. Az előadás 
prezentációja: 
www.jamk.hu//letoltesek/files/Szilassi_A_20141018.pdf 

 

Szilassi Andrea. Fotó: Török Csaba 

Ezután Csonkáné Huszár Anita, a Komárom-
Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 
alezredese következett A világháló árnyékos 
oldala - Kiberbűnözés című előadásával.  
Terítékre került a játékfüggőség különféle 
ártalmaival, és a különféle interneten jelentkező 
csalások. Az adathalászat napjainkban oly széles 
körű, hogy már külön kategóriákban tartják 
számon őket: phishing, vishing, smishing, 
pharming, whaling. Hallhattunk még 
kalózkodásokról, hacker támadásokról, az 
elektronikus zaklatásról, valamint a 
gyermekpornográfia veszélyhelyzeteiről. Az 
előadó részletesen foglalkozott a megelőzés 
módjaival is.   

Előadásának prezentációja: 
http://www.jamk.hu//letoltesek/files/Csonkane_HA_Kiberbunozes.pdf  

 

 

 

Csonkáné Huszár Anita.  

Fotó: Török Csaba 



 

Boldog Ferenc. Fotó: Szilassi Andrea 

Befejezésként Boldog Ferenc rendszer-
informatikus, pedagógus zárta az előadások sorát 
Windows XP után Windows 8. – 
Különbségek, fontos tudnivalók címmel. Az 
apropót a Microsoft nagy horderejű döntése 
szolgáltatta, amelynek értelmében megszűnt a 
terméktámogatás a 13 éves operációs 
rendszerhez. Sokakat késztetett ez számítógépük 
operációs rendszerének megváltoztatására. 
Vannak, akik a megszokott gépükön, másoknak 
meg új beszerzéssel érkezett Windows 8 a 
mindennapjaikba sok fejtörést és talányt okozva. 
Nekik szántuk Boldog Ferenc jól felépített és 
látványos előadását. Ráadásként videóról 
megismerhettük a jövő nyáron megjelenő 
Windows 10 operációs rendszer sajátosságait is.  

Előadásának prezentációja: 
www.jamk.hu//letoltesek/files/WindowsXP_utan_Windows8.pdf  

 

Olvasóklub a romantika jegyében 

Nagy Edit 

 

Október 6-án egy 
internetes közösség által 
készített lista vázlatos 
ismertetésével kezdtük a 
klubdélutánt. 2010-ben 
egy hölgy, a romantikus 

regények iránt rajongó Sz. Angelika, saját 
blogján keresztül a hasonló érdeklődésűek 
közreműködésével végzett egy felmérést. 

Ranglistát készített, amely 30 – a 
megkérdezettek által legjobbnak ítélt – 
romantikus regényből állt. Ennek eredményeként 
az öt legtöbbször szereplő szerző: J. R. Ward, 
Susan Elizabeth Phillips,  

Julie Garwood, Nora Roberts és Amanda Quick 
volt. Nyilván ahány felmérés, annyiféle 
eredményre juthatnánk, így egyáltalán nem 
lepődtem meg, amikor kiderült, hogy ez a 
sorrend nem egyezik klubtagjaink ízlésével. 
Természetesen az is elképzelhető, hogy a 
felmérésben részt vevők nem ugyanazt a 
korosztályt képviselték, mint az „Olvasólámpa” 
tagjai, akik elmondták, hogy ők inkább a 
klasszikusokat részesítik előnyben. Ezek után 
meghallgattuk Stendhal: A pármai kolostor című 
regénye, Zola: Mouret abbé vétke, Dumas Monte 
Christo grófjának ismertetését, felmerült 
Kosáryné Réz Lola és Cronin neve is. Volt, aki 
Gárdonyi: A kékszemű Dávidkáné című művét 
ajánlotta figyelmünkbe. Megint más a 
napjainkban népszerű és filmvászonról is 
ismerős Szerelmünk lapjai című Nicholas 
Sparks-regényről mesélt. Nem maradhatott ki 
Austen regénye, a Büszkeség és balítélet sem. Itt 
is röviden összehasonlítottuk a művet a belőle 
készült filmmel.  

Egymás élménybeszámolóira reagálva végül 
családias hangulatú beszélgetés alakult ki. Szó 
esett az olvasási szokásokról is, fiatalok és 
idősek ízlése közötti különbségről. Legközelebbi 
találkozónkat november 3-ra tervezzük, amikor a 
fantasy, illetve a sci-fi világába utazunk, 
valamint elkezdjük összeállítani a következő évi 
programtervezetet. 

 

Az októberi olvasóklub vendégei. Fotó: Török Csaba 



Együtt és Egyedül a Caminón -  
Tóth Zsóka előadóművész  
élménybeszámolója 

Teljesen megtelt a könyvtár olvasótere a 
szeptember havi öko-esték rendezvénysorozat 
előadásán, hiszen Tóth Zsóka nemcsak ismert 
személyisége városunknak, hanem sokan 
kedvelik őt, sokakkal jó barátságban is van. Most 
előadóművészi profiljától eltérve egy személyes 
úti kalauzolásra vállalkozott. Már néhány év 
eltelt azóta, amikor végig zarándokolta a 
Caminót, a „Csillagok Útját” de azok az 
élmények, tapasztalatok és emberi értékek, 
melyeket az út kínált neki, a sok esemény, ami a 
zarándoklás során megtörtént vele, egy életre 
szóló lenyomatot hagyott benne. Ezeket az 
élményeket osztotta meg hallgatóságával. 

 

Tóth Zsóka. Fotó: Török Csaba 

Ahány zarándok, annyi Camino, tartja a mondás, 
de mi is kell ahhoz, hogy valaki nekivágjon egy 
ekkora útnak? A legfontosabb a lelki 
felkészültség, bátorság, elhatározás, erő. Túllépni 
a félelmeken és elvárásokon, elfogadni, hogy 
minden ott és akkor adja magát. A Caminóra a 
világ minden tájáról érkeznek zarándokok, 
vannak, akiket vallásos áhítat fűt, vannak, akik 
fizikai erőpróbának, kihívásnak tekintik, vannak 
olyanok is akik valamiféle megtisztulást 
keresnek és ezzel a késztetéssel indulnak el a 
francia indulási ponttól, Saint Jean Pied de 
Porttól, hogy elérkezzenek Santiago de 

Compostelláig majd kijussanak a „világvégre”, 
Finisterreig. 

A zarándoklat lényege abban rejlik, hogy 
egyedül kell végigjárni az utat, békességben és 
harmóniában a világgal, megszabadulva a 
gondoktól, problémáktól. Azonban soha sem 
vagyunk egyedül, mert együtt vagyunk a 
természet ezer csodájával, mert előttünk is és 
utánunk is sokan járnak az úton. 

Az induláskor egy irodában regisztrálják a 
zarándokokat, és egy fésűskagylót kell 
választaniuk. A fésűskagylónak is meg van a 
maga legendája, története. Annak idején, amikor 
Szent Jakab holttestét hazaszállították, útközben 
rablók támadták meg a menetet és a kísérők a 
holttesttel a tengerbe menekültek. A csodás 
megmeneküléskor azt tapasztalták, hogy egy 
fésűskagyló tapadt a koporsóra, így azt égi jelnek 
vették. Ezért vált a jelképévé ennek a 
zarándokútnak a kagyló, amelynek segítségével 
felismerik a zarándokokat.  

Az április végi indulás talán azért ajánlott, mert 
akkor még nincsenek sokan, bár a Pireneusokban 
tavasz végén még hűvös, esős, ködös az idő és 
nem mindegy, hogy milyen cipő vagy ruha van 
rajtunk, kerül csomagunkba. Az utat jelek, 
jelzések mutatják, segítenek eligazodni. Ezeket 
javarészt a zarándokok építették kövekből, de 
vannak hivatalos jelzések is. Eltévedni szinte 
lehetetlen. Az út egy része már korábban is 
ismert kereskedelmi és közlekedési útvonal volt, 
jártak ezen a mórok is. A rómaiak Via 
Aquitaniának nevezték és aranyat szállítottak 
rajta. Az a szokás, hogy minden zarándok hoz 
magával otthonról egy kavicsot, követ, melybe 
belegondolja a megoldatlan problémáit, gondjait. 
Az út első szakaszán található Cruz de Ferronál, 
a Vaskeresztnél lerakja a kavicsot, ezzel 
jelképesen azt a lelki terhet is, amit eddigi 
életében cipelt, de már szeretne szabadulni tőle. 

Az egész út saját magunkról és a természetről 
szól. Összeolvadás, összekapcsolódás a 
természettel, hiszen épített környezet alig 
található az út során.  



 

A közönség érdeklődve figyelte Tóth Zsóka előadását. 

Fotó: Török Csaba 

Mindenki a saját ritmusa szerint tervezi az út 
megtételét. A szállások 15-40 kilométeres 
távolságban érhetők el. Többféle szállás létezik: 
kormányzati, turista, egyházi, magán, egyesületi. 
Van fizetős és van ingyenes is, de mindenhol 
illik adományt adni. Komfortosak, 3-5-féle 
menüt is kínálnak a legtöbbje koedukált. A 
szálláshelyek regisztrálnak minden megfáradt 
vándort. Segítik őket, elismeréssel vannak a 
zarándokok iránt. A szállásokon sokféle 
emberrel lehet találkozni. Bár mindenki elmerül 
a saját gondolatába, mégis ha kell, segítik 
egymást, biztató szóval, gyógyszerrel, jó 
tanáccsal. Legtöbben egyedül teszik meg az utat, 
de vannak itt családok kisgyermekekkel, barátok, 
szervezett csoportok. Maguk a spanyolok az út 
utolsó 100 kilométerénél kapcsolódnak be a 
zarándoklatba. Van, aki kismotorral, kerékpárral 
járja végig és volt egy vak ember is, aki 
kísérettel ugyan, de megtette ezt a távolságot. 

Compostellában, a katedrális előtti téren 
gyülekeznek, pihennek meg az út teljesítői. 
Nagyon sok az ismerős arc, és szinte el sem 
hiszik, vagy akkor döbbenek rá, hogy 
megérkeztek. Az esti szertartásokon a 
katedrálisban felolvassák azt, hogy hányféle 
nemzet zarándokai érkeztek meg aznap. Sokan 
vállalják azt, hogy innen kigyalogolnak az óceán 
partjára Finisterráig, ahol a hagyományok szerint 
elégetik a zarándokúton viselt cipőket, 
bakancsokat. 

Mit jelent tehát az embernek ez az út? Azt hogy 
nincs lehetetlen és hihetetlen erőforrással, és 
erőtartalékkal rendelkezünk, amire eddig nem is 

gondoltunk, hogy képesek vagyunk rá. 
Felfedezhetjük saját magunk határait. 
Rájöhetünk arra is, hogy mennyi felesleges 
dolgot cipelünk lelkünkben. A félelem és a 
bosszúság az apró hétköznapi problémák 
elillannak rólunk, mert nyitottan, szeretettel 
fordulunk magunkhoz, másokhoz és a 
természethez. Másrészt képesek lehetünk 
megválni a gondjainktól, begyógyulhatnak a 
sebeink, és ezzel a bizonysággal az életünk 
következő időszakát sokkal könnyebben élhetjük 
meg. 

Lelki (derű)–gyakorlat a házasságról 
- Levente Péter és Döbrentey Ildikó a 
megyei könyvtárban 

Feketsné Kisvarga Anita 

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
Tatabányai Szervezete és a József Attila Megyei 
és Városi Könyvtár közös meghívására Levente 
Péter színész, rendező, tanár és Döbrentey Ildikó 
író tartott előadást 2014. szeptember 29-én a 
megyei könyvtárban. A közvetlen hangvételű 
előadás témája a házasság volt.  

Az előadópáros nyílt őszinteséggel beszélt arról, 
hogyan találtak egymásra, milyen nehézségeket 
okozott számukra az egymáshoz csiszolódás, 
egymáshoz érés folyamata, és hogyan viselték el 
felelősségteljes szeretetben azokat a csapásokat, 
melyek az alatt a 47 év alatt érték őket, amióta 
házasok. 

 

Levente Péter és Döbrentey Ildikó. Fotó: Török Csaba 



Levente Péter önvallomása szerint akkor vált 
felnőtté, amikor első gyermeke meghalt. 
Ráébredt, hogy a Pokol és a Mennyország nem a 
halál után kezdődik, hanem itt a Földön. Az 
életünk alatt megtett úton járjuk be a 
Mennyország és a Pokol bugyrait, miközben 
folyamatos önreflexióval és Istennel való 
beszélgetéssel formálódhatunk igényes, dönteni 
tudó, érett emberré, aki felelős önmagáért és 
embertársaiért. A választás, hogy ezt az utat 
követjük-e vagy pedig más értékrendszer mentén 
szervezzük életünket, már a magunk felelőssége, 
mert sem az állatok, sem a növények nem 
választhatnak, csak az embernek van szabad 
akarata. Döbrentey Ildikó arról beszélt, hogy 
mindketten komolyan vették a házassági 

esküjüket.  Hálás, mert férje nemcsak elviseli, 
hanem jobbnak látja őt annál, mint amit önmaga 
jóságáról gondol. Felolvasta a Házassági Áldás 
című imát, melyet 2008 februárjában a Házasság 
hete alkalmából írt. 

Befejezésül Levente Péter átnyújtott a 
hallgatóságnak egy képzeletbeli orvosságot arra 
az esetre, ha mégis összetűzésre kerülne sor a 
házastársak között – mert erre még a legjobb 
házasságban is sor kerülhet: a „megsértődés – 
bosszú – gyűlölet” romboló hármasa helyett 
inkább a „megbántódás – megbeszélés – 
megbocsátás” fázisait kövessék a házastársak, s 
ekkor a békés, boldog együttélést bármikor újra 
lehet kezdeni. 

 

 

 

A művészházaspár kitárulkozása, javaslatai nagy hatással voltak a közönségre.   

Fotó: Török Csaba 
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Egy konzervatív úr a baloldali 
zarándokok között 

Sinkó Ildikó 

Magyary Zoltán 1935-ös szovjetunióbeli útjáról 
szóló könyvbemutatóra invitáltuk olvasóinkat 
október 15-én, a könyvtári hét keretében. A 
szerző, dr. Babus Antal az MTA kézirattárának 
osztályvezetője, irodalomtörténész, Fülep Lajos 
és Németh László életművének kutatása a fő 
területe. 

Joggal vetődött fel a kérdés: hogyan irányult 
figyelme Magyary Zoltánra, aki a közigazgatás 
területén tevékenykedett leginkább? Mint sok 
könyv, történet születésében, itt is szerepet 
játszott a véletlen. A szerző 2003-ban véletlenül 
bukkant rá az Oroszországi Föderáció Állami 
Levéltárában Magyary 1935-ös útjával 
kapcsolatos dokumentumokra, s mivel 
tapasztalta, hogy egyes dokumentumok eltűnnek, 
vagy újra titkossá válnak – kézzel lemásolta a 
mintegy 100 oldalnyi anyagot. 

Amikor 2013-ban az Oroszországi Föderáció 
Külügyminisztériumának Külpolitikai 
Levéltárában hét újabb Magyary dokumentum 
vált Seres Attila jóvoltából elérhetővé, már elég 
anyag állt rendelkezésre a könyv megírásához. 

„Manapság minden út Moszkvába vezet.” 
(Lincoln Steffens, 1936.) 

Az 1930-as években több nyugati és észak-
amerikai baloldali értelmiségi gondolkodott 

hasonlóan, divat volt Moszkvába utazni. A 
„zarándokok” aztán kaptak egy gondosan 
megtervezett és kivitelezett forgatókönyvet, 
amitől tilos volt eltérni, s ami értelemszerűen 
pozitív benyomást keltett. 

Magyary, mint közigazgatással behatóan 
foglalkozó szakember rendszeresen előadott 
nemzetközi közigazgatás-tudományos 
kongresszusokon. Őt kérték fel az 1936-os varsói 
kongresszus fő előadójának. Lelkiismeretes 
ember révén alaposan felkészült, s az amerikai, 
angliai tanulmányai után tanulmányozta a 
Harmadik Birodalom, ill. a fasiszta Olaszország 
közigazgatását is. Mindezek után meggyőződése 
volt, hogy nem juthat elvi megállapításokra, ha 
nem terjeszti ki helyszíni tanulmányait a 
Szovjetunióra is.  Ilyen előzmények után érkezett 
feleségével, Techert Margittal együtt 1935. 
szeptember 1-én Moszkvába. 

A könyv ennek az útnak hiteles levéltári 
forrásokon alapuló kordokumentuma. 

 

Babus Antal 



Élő múltunk – családi ereklyék 
kiállítás 
 
Dollmayer Bea  

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban 
immár 4. éve működő Kézimunka Klub újabb 
kiállítással örvendeztette meg a látogatókat az 
Országos Könyvtári Napok alkalmából. Az idei 
téma a családban különböző generációk által 
készített munkák és értékek volt, szemléltetve, 
hogy nem csak az „idősek kiváltsága” a 
kézimunkázás.  

A bemutató két részre vált: egyik a családon 
belüli műveket tárja a közönség elé, a másik 
pedig egy állandó kiállítás Tata nevezetességeit 
megörökítő alkotásokból. Utóbbiakat a klub 
tagjai készítették el különböző technikákkal: 
selyemfestés, 3D képkészítés, szoborformázás, 
keresztszemes hímzés, vert csipkézés.  

E komoly munkák alkotóit a Nemzeti Kulturális 
Alap és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
ajándékokkal is támogatta, amelyet a kiállítás 
megnyitóján 2014. október 14-én vehettek át a 
megjelentek. A bemutatott tárgyak ingyen 
megtekinthetőek 2014. október 14. és november 
15-e között. 

 

 

Nézelődők a kiállításon 

Maratoni felolvasás a tatai 
könyvtárban 
 
Dollmayer Bea  

2014. október 17-én a tatai Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár az Országos Könyvtári Napok 
keretében maratoni felolvasást szervezett a 
Magyary Zoltán Művelődési Ház aulájában. A 
délután 13-kor kezdődő 4 órán át tartó 
rendezvényen a felolvasók maguk által választott 
történeteket, regényrészleteket olvastak fel 10 
perces váltásokban.  

A program célja az olvasás népszerűsítése volt, 
azáltal, hogy szemléltessék milyen sokrétű 
irodalom áll a könyvtár olvasóinak 
rendelkezésére. A jelenlévők ízelítőt hallhattak 
Márai Sándor, Lázár Ervin, Rideg Sándor, Berg 

Judit, Mark Twain, Schäffer Erzsébet, 

Vörösmarty Mihály, Bruno Ferrero és még 
mások műveiből.  

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap és az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség 
támogatásával valósult meg. A program részét 
képezte egy egyedi megemlékezés is: Pribojszky 

Mátyás tatai lakosú citeraművész és író mindenki 
nagy szomorúságára aznap hajnalban hunyt el, 
ezért a könyvtárosok a művész saját tollából 
származó önéletrajzával indították a felolvasást. 

 

 

Dollmayer Bea szervező és Sinkó Ildikó igazgató is a 

felolvasók sorában volt.  

 



Mozgásban gazdag élet, gerinces 
tartás 
 
Goldschmidt Éva 
 

Rochlitz Ildikó gyógytornász tartott előadást 
2014. október 15-én a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtárban. A Gerinckímélő olvasás című 
rendezvényen egészséges felső tagozatos diákok 
éppúgy részt vettek, mint mozgásszervi 
panaszokkal küszködő idősebbek.  
Fontos, hogy gyógymódot találjunk bajainkra, de 
a megelőzés még hangsúlyosabb, és ezt bizony 
nem lehet elég korán elkezdeni. 
Előadónk egészen csecsemőkorig vezette vissza 
az emberi gerinc központi szerepét, hiszen a 
kisbaba az által, hogy megemeli a fejét, mászik, 
már elkezdi erősíteni hátizmait. A háti 
görbületünk az ülés kialakulásával kezdődik, a 
járással, állással pedig az ágyéki homorulat 
mutatkozik meg.  

 

Rochlitz Ildikó 

Probléma, hogy a kisgyermek már akkor ül, ami 
előtt még bármi mozgásformát megtanult volna. 
Az óvodás korú gyermekek nagy részének 
hanyag a tartása, de az ő korukban még igen 
hatékonyan kezelhető izomerősítéssel.  

Ma az előrehajlásos testtartás a domináns, 
gondoljunk csak a főzésre, mosogatásra, az 
iskolapadban ülve az írásra… Régen nem 
véletlenül ültek a gyermekek hátratett kezekkel a 
padban.  

Az olvasást ajánlott hason fekve végeznünk, de 
kiemelendő, hogy a fejtartás is meghatározza a 
hát helyzetét, és ez vonatkozik az állásra, járásra, 
ülésre is. Fontos tudnunk, hogy a szimmetrikus 
sportok - mint például az úszás - erősítik 
egyformán a hát mindkét oldalát. 

Amerikában működik egy találó elnevezésű 
mozgalom, az úgynevezett Mozgásgyógyszer 
Mozgalom. Az orvos receptre felírja a 
testmozgást. Ildikó a gyermekeknek különösen 
kihangsúlyozta ennek fontosságát, és kérte tőlük, 
hogy mindenképpen jegyezzék meg: a mozgás = 
gyógyszer. A diákok arra a kérdésre, hogy volt-e 
már valakinek közülük ortopédiai problémája - 
csak kevesen válaszoltak igennel. Reméljük, a 
későbbiekben sem lesz szükségük hasonló 
szakrendelés felkeresésére, mert az azt jelentené, 
hogy felismerték életükben a mozgás 
jelentőségét. 
 

Öröm könyvek – örömkönnyek 

Dományi Zsuzsanna 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár irodalmi 
pályázatot hirdetett Öröm könyvek – 
örömkönnyek címmel a 43. alkalommal 
megrendezett Országos Könyvtári Hét 
alkalmából. 

A könyvbarátok megosztották velünk írásukban 
különleges, emlékezetes olvasmányélményüket. 
Bemutatták kedvenc könyvüket, mely 
megnevettette őket, vagy könnyeket csalt a 
szemükbe. Bernhard Hagemann, Leonie Swam, 

Nicolas Sparks egy-egy regénye került így a 
középpontba, ezen kívül két olvasó Lesley 

Pearse és Schäffer Erzsébet könyveit ismertette.  

Az eredményhirdetést 2014. október 16-án, 17 
órakor tartottuk az olvasóteremben. A beküldők 
között akadtak régi könyvtártagok, és olyanok is, 
akik a felhívásra jelentkezvén nyertek könyvtári 
tagságot. A legjobb pályaműveket ugyanis éves 
tagsággal és havi audiovizuális tagsággal 
jutalmaztuk, amely DVD, CD kölcsönzését teszi 
lehetővé. Minden kedves könyvajánló oklevelet 



is kapott, illetve átvehetett egy „Találkozzunk a 
könyvtárban!” feliratú tollat. Ez volt tudniillik az 
idei Könyvtári Hét jelmondata. A nyertesek 
valamennyien eljöttek a díj átadóra. 
Mosolyogva, megilletődve vették át 
ajándékaikat.  

A Nemzeti Kulturális Alap, valamint az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség által 
támogatott olvasásnépszerűsítő program tehát 
sikerrel zárult. A könyvajánlókat viszont 
láthatják majd íróik és a könyvbarátok, mert 
honlapunk – www.mzsvktata.hu  – ajánló 
rovatában hónapról-hónapra megjelennek majd.  

     Jutalmazottak: 

 

• Héjj Antalné 

• Lezsovits Szilvia 

• Pallagi Zsuzsanna 

• Bodáné Csohán Viktória  

• Varga Istvánné 

 

 

 

Dományi Zsuzsanna átadja az emléklapokat.  

A fotókat a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár munkatársai készítették. 



Megyei körkép 
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita 

feketsne.anita@jamk.hu  

34/513-677 

IV. évfolyam 10. szám   

2014. október  

 

Könyvtári beszélgetések  

Rakonczay Gáborral 

Szűcs Katalin 

 „A világ és benne minden egyensúlyban van. 
Csakis annyit kaphatsz, amennyit beleteszel. Ha 
kíváncsi vagy, mennyit fektettél bele, elég 
összevetned álmaidat jelenlegi életeddel és 
annak összes körülményével. Ha most valaki 
kényelmetlenül érzi magát, már jó úton jár, 
hiszen a felismerés az első mérföldkő a célhoz 
vezető úton” (Rakonczay Gábor: Átkelés a 
végtelenen, Jaffa K. 2013. 8. p.) 

Szeptember 8-án könyvtárunk vendége volt 
Rakonczay Gábor, Guinness világrekorder 
óceáni evezős, az amerikai Év Kalandja Díj 
(2008) és a Magyar Formatervezési Díj (2007) 
tulajdonosa, négyszeres óceánátkelő magyar 
hajós. Rendszeresen tart előadásokat 
egyetemeken és felsővezetői képzéseken, eddig 5 
országban, több mint 30 ezer ember hallotta 
célmegvalósítással kapcsolatos előadásait. 

 

Rakonczay Gábor.  Fotó:  Nyári Andrea 

Horváth Péter és  

Juhász Gábor estje 

Szűcs Katalin 

Szeptember 29-én egy hangulatos rendezvényen 
vehettek részt az érdeklődők. Könyvtárunk 
vendége volt Horváth Péter József Attila-díjas 
magyar író, rendező, forgatókönyvíró, aki mesélt 
élményekben gazdag gyermekkoráról és beszélt 
pályafutásáról. A szerző felolvasott a 
Bogárvérrel és a Képíró című műveiből.  

Az estét színesítette Juhász Gábor AEGON-, 
Gramofon- és Artisjus-díjas jazz gitáros 
közreműködése. 

 

 

Horváth Péter és Juhász Gábor.  

Fotó: Nyári Andrea 

 
A rendezvény „Az olvasás és az irodalom 
népszerűsítése kortárs magyar irodalmárokkal és 
zenészekkel” című NKA pályázat támogatásával 
valósult meg. 
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Sohonyai Edit ismét Tatabányán 

Tarjánné Tihanyi Tímea 

Sohonyai Edit, a népszerű ifjúsági író 
szeptember 24-én a Népház Úti Fiókkönyvtárba, 
majd a Kertvárosi Fiókkönyvtárba látogatott. A 
programot Sóvágó Zsoltné kolléganő szervezte. 
A találkozók nagyon oldott hangulatban 
zajlottak, nagy sikert aratva a diákok körében. 
Kb. 50 résztvevő gyűlt össze a népházbeli 
eseményre. 

 

Sohonyai Edit. Fotó: ifj. Gyüszi László 

Az írónő beszélt önmagáról, hogyan indult írói 
pályafutása, és hogyan született meg első 
könyve, a Macskaköröm. Humoros történeteivel 
megnevettette a felső tagozatos diákokból álló 
közönségét. A tiniknek szóló tanácsaival hamar 
belopta magát a szívükbe. Kérdezni ugyan nem 
sokan mertek az írónőtől, de ő jól fölépített 

előadásával profi módon így is bevonta a 
közönséget. Önmagának tette fel hangosan 
azokat a kérdéseket, amelyekre a hasonló korú 
fiatalok általában kíváncsiak, majd egy-egy 
vállalkozó diák szerepeltetésével választ is adott 
rá. Az előadás gördülékeny, jó felépítésű volt. 
Látható, hogy az írónő már elég gyakorlatot 
szerzett a figyelem fenntartásában, mert egyetlen 
perce sem volt unalmas. Az előadás végére 
pezsgő hangulat alakult ki. A társaság vele 
együtt harsogta azokat a pozitív jelmondatokat, 
amelyek a sokszor csekély önbizalommal 
rendelkező fiatalok számára lendületet hozhatnak 
mindennapjaikba. Hihetetlen, hogy a mostani 
korosztály számára is oly lenyűgöző, és még 
mindig aktuális történetek írója milyen 
energiákat tudott megmozgatni röpke egy óra 
alatt! A program végén autogram osztás és 
könyvek dedikációja következett. Lehetőség 
nyílt vásárolni is az írónő megjelent köteteiből. 

 

Az írónő fiatalok gyűrűjében. Fotó: ifj. Gyüszi László 



Boldogság vásárban jártak a 

gyerekek 

Dományi Zsuzsa 

Különleges zenei csemegére invitáltuk az 
ovisokat és a kisiskolásokat 2014. október 15-én 
a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárba. A 
Boldogság vásár elnevezésű program az 
Országos Könyvtári Napok alkalmából került 
megrendezésre, melyet a Nemzeti Kulturális 
Alap, valamint az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség támogatott.  

 

Körtánc Gouth Zsófia vezetésével 

 

A Fürdő Utcai Óvoda nagycsoportosai és a 
Jázmin Utcai Általános Iskola 3-4. évfolyamos 
diákjai kaptak ízelítőt a muzsika és a hangszerek 
világából Guoth Zsófia ének-zene pedagógus 
segítségével. A közösen elénekelt dalok az 
örömszerzésről, boldogságról szóltak, pl. ha jó a 
kedved üsd a tenyered vagy az előadó saját dalai, 
a Szellő, szellő lovagol a felhő és a Hátamon a 
tarisznyám kezdetű dalocskák. Az előadó 
gitárral, furulyával kísérte az aprótalpúak 
dalolását, de olyan is előfordult, hogy a gyerekek 
festették alá mini hangszereikkel - ujj-cintányér, 
triangulum, csörgődob, nagy kézi csörgő, 
kasztanyetta, maracas, agogo, tamburin - Zsófia 

csilingelő, kristálytiszta énekét. A foglalkozást 
körtánc, mondókázás és mese színesítette.  

A mulatságot már csak tetézte, hogy 
búcsúképpen minden gyermek és kísérő 
pedagógus vehetett az ínycsiklandó vajas 
süteményből, így a résztvevőknek nem csak a 
lelke, de még a gyomra is boldogsággal telt meg.  

Boldogságom szigete 

Goldschmidt Éva 

 

A „Boldogságom szigete” című rajzpályázat 
eredményhirdetése zajlott az Országos Könyvtári 
Napok keretében 2014. október 14-én, a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár szerevezésében.  
A nyárra meghirdetett pályázat munkáiban olyan 
mesejeleneteket örökítettek meg az alsó 
tagozatos diákok, amelyek az otthoni könyveik 
tárházában szerepelnek. Az elkészült munkák 
alapján állíthatjuk, hogy a gyermekek meséinek 
tárháza valóságos kincsesláda, amely a 
„boldogságuk szigetén”, azaz otthonukban 
található. 
Összesen 104 alkotást számlálhattunk meg a 
határidőig beérkező művekből. Sokféle 
technikával készültek rajzok, láthatunk ceruzával 
színezett Micimackót, zsírkréta technikával 
készült Piroska és a farkast, és a vízfestéses mód 
sem maradhatott ki, A három kismalac című 
meséből festettek meg így egy jelenetet. A 
legnépszerűbbek a Bogyóról és Babócáról, 
valamint Geronimo Stiltonról szóló történetek 
voltak. A legkisebbek körében pedig Lázár Ervin 
A kék meg a sárga című műve nyerte el 
leginkább az alkotók tetszését. 
A diákok között jutalomkönyveket osztottunk ki. 
Négy kategóriában díjaztuk az alkotásokat, sőt, 
különdíjakat is átadhattunk valamennyi 
korcsoportban. A pályaműveket kiállítottunk a 



Művelődési Ház aulájában, és az emeleti 
folyosón, ahol 2014. október 27-ig tekinthetik 
meg az érdeklődők. 
 

Helyezettek: 

 
I. osztály: 

1. Rada Kitti Alexandra (Íriszkert Ált. Isk., 
Szomód) 

2. Schneider Áron (Íriszkert Ált. Isk., 
Szomód) 

3. Kelemen Adél (Vaszary J. Ált. Isk., 
Jázmin Utcai Tagint.) 
Különdíj: Mohácsi Alexa (Kőkúti Ált. 
Isk., Fazekas Utcai Tagint.) 
 
 

II. osztály: 

1. Nagy Ramóna (Íriszkert Ált. Isk., 
Szomód) 

2. Schamberger Ágnes (Íriszkert Ált. Isk., 
Szomód) 

3. Brondos Júlia (Kőkúti Ált. Isk., Fazekas 
Utcai Tagint.) 
Különdíj: Bodor Boglárka (Vaszary J. 
Ált. Isk., Jázmin Utcai Tagint.) 

 
 
III. osztály: 

1. Rada Nóra Izabella (Íriszkert Ált. Isk., 
Szomód) 

2. Mocsári Emese (Íriszkert Ált. Isk., 
Szomód) 

3. Németh Tirza (Vaszary J. Ált. Isk., 
Jázmin Utcai Tagint.) 
Különdíj: Juhász Levente (Vaszary J. Ált. 
Isk., Jázmin Utcai Tagint.) 

 
 
IV. osztály: 

1. Schamberger Anna (Íriszkert Ált. Isk., 
Szomód) 

2. Nagypál Lilla (Íriszkert Ált. Isk., 
Szomód) 

3. Pájka Zsófia (Vaszary J. Ált. Isk., Jázmin 
Utcai Tagint.) 
Különdíj: Buda Márton (Vaszary J. Ált. 
Isk., Jázmin Utcai Tagint.) 

 
Kiállítás a beküldött munkákból.  

 

 

Nagypál Linda átveszi a könyvjutalmat Sinkó Ildikó 

igazgatótól 

Diafilm előadás és nemezfigurák 

Goldschmidt Éva 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által a 
Magyar Népmese Napja alkalmából rendezett 
előadásra szép számmal érkeztek gyermekek 
2014. szeptember 30-án.  

Móricz Zsigmond A sas fia meg a sasfióka című 
meséjéhez Kovácsné Horváth Viktória kézműves 
szakember készített „szereplőket”. A mesét 
Petrozsényi Eszter színművésznő, könyvtáros 
kolléganőnk tolmácsolásában hallgathatta meg a 
nagyérdemű, és egyúttal láthatta diafilmen. A 
nemezeléssel készült figurák a képernyőn is 
megelevenedtek. Viktóriának a népmeséhez 
kapcsolódó alkotásait bátran kézbe vehették a 
gyermekek, így találkozhatott a közönség az 
életnagyságú juhásszal, Mátyás királlyal, vagy 
éppen békakirállyal. Simogathattak pihe-puha 



szőrű bárányt, tarka pillangót, és akik tágra 
nyitották fülüket, újra átélhették a mesét, hiszen 
előadónk kérdéseket tett fel, amelyekre ügyesen 
válaszoltak is a nebulók. Búcsúzóul az 
előadáshoz kapcsolódó totót kaptak a résztvevők, 

amelynek helyes kitöltését követően a jutalom 
sem marad el. A lurkók gyapjúcsomagokkal 
gazdagodnak, amelyből puha figurákat 
készíthetnek otthon.  

 

 

 

Emlékképek az eseményről.  

Petrozsényi Eszter, Kovácsné Horváth Viktória és egy elégedett kislány a résztvevők közül. 

A fotókat a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár munkatársai készítették.  Montázs: Szilassi Andrea 
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Zárókonferencia Kecskeméten 

Petényi Erzsébet – Mikolasek 

Zsófia 

A 2014. évi Országos Könyvtári Napok 
zárókonferenciáját október 20-án, hétfőn 
rendezték meg Kecskeméten, a Bács-Kiskun 
Megyei Katona József Könyvtárban. Komárom-
Esztergom megyéből a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár három munkatársa, dr. Voit Pál, 
Mikolasek Zsófia és Petényi Erzsébet vett részt 
az eseményen. 

Ebben az évben a szlogen a „Találkozzunk a 

könyvtárban!” volt. A kecskeméti 
konferenciára a könyvtárosokon kívül olyan 
partnerintézmények képviselőit invitáltak 
találkozásra, akik megismertették a 
hallgatósággal a könyvtár és egyéb intézmények 
kapcsolódási lehetőségeit. 

 

A konferencia vendégei. A felvételt a Katona József 

Könyvtár munkatársa készítette. 

 A konferencia moderátora dr. Fodor Péter, az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke volt. 
Bevezetőjében köszönetet mondott valamennyi, 
a könyvtári hét lebonyolításában részt vevő 

kollégának. Véleménye szerint a 2014. évi 
könyvtári hét a legsikeresebbek közé tartozik, 
melynek médiavisszhangja is jelentősen eltért az 
eddigiektől. 

Dr. Cseri Miklós kultúrpolitikáért felelős 
helyettes államtitkár egyéb elfoglaltsága miatt 
nem tudott részt venni a rendezvényen. Köszöntő 
szavait Sörény Edina, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának vezető tanácsosa tolmácsolta. 
Előadásában megfogalmazta, hogy a kulturális 
alapellátás legfontosabb helye a könyvtár. 
Beszélt a kultúrpolitika főbb irányvonalairól és a 
kormányzat által biztosítandó feladatalapú 
finanszírozásról. Nagy jelentőségűnek tartotta a 
kistelepülések könyvtárainak bevonását a 
finanszírozásba a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer létrehozásával. Szólt az önálló 
könyvtárakat segítő érdekeltségnövelő támogatás 
fontosságáról is, melyben 2014-ben 500-nál több 
települési könyvtár részesült. Előadásában kitért 
a könyvtár közösségi kulturális identitást erősítő, 
közösségfejlesztő, az olvasáskultúrát fejlesztő, az 
informatikai szakadékot megszüntető 
tevékenységére, illetve a többi kulturális és 
tudományos intézmény eredményeit közvetítő 
szerepére. E sokrétű feladatellátás elismerése 
fontos feladat. Dr. Eperjes Tamás a Nemzeti 
Agrárszaktanácsadási, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet főigazgató helyettese 
előadásában röviden ismertette az intézet 
tevékenységi köreit, a kecskeméti megyei 
könyvtárhoz fűződő jó kapcsolatát. A 
könyvtárakkal történő együttműködés lehetséges 
területének az Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tereket nevezte meg. A Vasfüggöny projekt és 
a Mesés Hetés zöldút példáján keresztül 



bemutatta az értéktárak, valamint a hálózatos 
együttműködések szerepét, jelentőségét. Nagy 
Dénes, a NAKVI Agrárnépfőiskolák Iroda 
vezető szakmai tanácsadója a felnőttképzések 
szükségességéről beszélt a Dr. Kós Károly 
Népfőiskola és a Czinka Panna Népfőiskola 
példáján. Az értékek őrzése, az értékteremtés a 
könyvtárak számára is fontos feladat, a helyi 
értékek közvetítésében a helyismereti 
információszolgáltatás jelentős - mondta. Molnár 
Szilárd a Nemzeti Hírközlési és Informatikai 
Tanács Szakértői Tanácsadó Testület tagja arról 
beszélt, hogy Európában és Magyarországon az 
internethasználók aránya arra ösztönzi a 
kormányzatot, hogy segítse a lakosságot az 
internet használatában. A Nemzeti Hírközlési és 
Informatikai Tanács a kormány javaslattevő 
szerve. Legfontosabb feladatai közé tartozik, 
hogy véleményezze az információs társadalom 
kialakításának programját, az informatika, a 
hírközlés és a média területére vonatkozó 
stratégiai döntéseket, segítse meghatározni a 
kutatás és fejlesztés irányvonalát, valamint a 
területet érintő kormányrendeletek, miniszteri 
rendeletek tervezeteit, előterjesztéseket. 

A könyvtárak kapcsolódása ehhez a feladathoz 
természetes és már meglévő aktualitás. A 
hátrányos helyzetű társadalmi rétegek és 
térségek infokommunikációs felzárkóztatásában 
a könyvtáraknak is jelentős szerepük van. A 
kapcsolatok, a technikai eszközök korszerűsítése 
a legfőbb feladat – emelte ki az előadó. Bakos 
Klára, az MKE elnöke  „A könyvtárak 

szerepvállalása a kis- és középvállalkozók 

digitális kompetenciafejlesztésében” című 
országos konferencia kapcsán osztotta meg 
gondolatait. A konferencia 2014. október 15-én 
zajlott le a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
Az elnök asszony előadásából kiderült – 
kapcsolódva a már előtte szólókhoz -, hogy a 
könyvtár megkerülhetetlen helyszíne a digitális 
kompetenciafejlesztésnek és ezzel együtt az 
esélyteremtésnek. Dr. Kiszl Péter, az ELTE BTK 
KITI intézetigazgatója a szintén október 15-én 
megszervezett „E-könyv, e-olvasás”  című 
konferencia tanulságairól beszélt. Elmondta, 
hogy a konferencia résztvevői kezükbe is 

foghatták az e-könyv-olvasókat, valamint e-
könyvletöltési versenyt is szerveztek a 
résztvevőknek. A konferencia során heves vita 
alakult ki az e-könyv olvasásról – pro és kontra. 
Az ebéd utáni szünetben lehetőség volt 
megtekinteni a Baranya megyei Könyvtárbuszt.  

Ebéd után került sor a legsikeresebb 
programsorozatok rövid ismertetésére. A sort dr. 
Voit Pál, a tatabányai József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár igazgatója kezdte. Képekkel 
illusztrált előadásában bemutatta a megye egész 
területén lezajlott eseményeket. Számadatokkal 
támasztotta alá azt, hogy a KSZR nélkül ennyi 
települést bevonni és ilyen sok és változatos 
programot megszervezni lehetetlen lett volna. A 
megyei könyvtár Népház Úti Fiókkönyvtárában 
online konferenciát szerveztek a Békés Megyei 
Könyvtár közreműködésével. Ennek kapcsán tett 
javaslatot arra, hogy a könyvtárak a jövőben 
aknázzák ki ezt a lehetőséget a könyvtári hét 
rendezvényeinek szervezésekor. A technika 
eszközeivel akár két kistelepülés között is 
teremthető online kapcsolat, aminek segítségével 
pl. vetélkedők szervezhetők. 

 

Dr. Voit Pál. A felvételt a Katona József Könyvtár 

munkatársa készítette. 

A továbbiakban a battonyai Népek Barátsága 
Közművelődési és Iskolai Könyvtár igazgatója, 
és a KSH könyvtárának főigazgatója mutatta be 
intézményeik könyvtári heti programjait. A 
beszámolókból kiderült, hogy ezt a hetet – elérve 
a kitűzött célt – nem csak a könyvtárosok, hanem 
az olvasók számára is tartalmas ünnepé sikerült 
varázsolni. 



 

A Klímabarát Települések 

Szövetsége országos szakmai 

konferenciájáról 

Nász János 

 2014. szeptember 23-án a Klímabarát 
Települések Szövetsége szervezésében 
„Alkalmazkodási stratégiák a klímatudatos 

településekért” címen egy szakmai 
konferenciára került sor, amelyre ─ mint a 
környezettudatosságát a küldetési 
nyilatkozatában is vállaló öko-könyvtár ─ a 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
meghívást kapott. A rendezvényre a MOM 
Kulturális Központ, kupola termében került sor, 
és az érkezőket Kovács Lajos elnök úr, valamint 
Bencsik János országgyűlési képviselő fogadta. 
A konferencia a célját az alábbiakban fogalmazta 
meg: „A szélsőséges időjárási jelenségek 
gyarapodásának jelentős kockázatokkal, 
károkkal fenyegető következményei 
ráirányították az önkormányzati döntéshozók, a 
szakemberek és a közvélemény figyelmét a 
„klímabiztos” településfejlesztésre. A legújabb 
tudományos vizsgálatok szerint a várható 
változások többek között hatással lesznek a 
terméshozamokra, a települési levegőminőségre 
és hőhullámokra, a turisztikai vonzerőkre, a 
közszolgáltatásokra, az épületek állagára és a 
kritikus infrastruktúrára. Ezekre a problémákra, 
kérdésekre keressük a válaszokat a 
konferencián.” 

Kovács Lajos, a Klímabarát Települések 
Szövetsége elnöke köszöntötte a résztvevőket és 
előadókat. Utalt a rendezvény plakátján kiemelt 
jelmondatra − A megsebzett bolygó gyógyítása 

− ami alapvető feladata kell, hogy legyen, mind 
a társadalmi – politikai − önkormányzati, mind a 
civil szféra minden résztvevőjének.  Annyi fát 
vágjunk ki, amennyi aznap újra tud nőni! Ez a 
mondás alapja a Fenntartható települések 

szerkezetrendszerének ─ egy lehetséges boldog, 
békés jövő reményében. Hiszen amit éppen 
ebben az évben látunk, az az, hogy augusztus 19-
re a világunk már felélte 2014. évre eső 
megújuló erőforrásait, a többit pedig a jövőtől 
vesszük el. Ki tudja, meddig lehet ezt folytatni? 

Ezután Pokorni Zoltán, polgármester a Budapest 
Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 
nevében, házigazdaként is üdvözölte a 
települések, egyesületek, önkormányzatok, 
intézmények képviselőit. Örült annak, hogy 
helyet tudtak adni egy ilyen rangos eseménynek. 
Megjegyezte azt is, hogy az önkormányzatuk 
milyen környezettudatos intézkedéseket vezetett 
eddig be. Például az intézményekben nincs pille 
palack, helyette tiszta víz van kancsóban. Egy 
pille palack előállítása fél deci olajat igényel. Évi 
tízezer palacktól mentesítik meg ezzel a 
környezetüket. A budai szennyvíz-
gyűjtőcsatorna hőjével intézmények 
fűtűsére/hűtésére tudnak rásegíteni télen-nyáron 
14 fok hőmérsékletig, valamint elektromos 
meghajtású autókat vásároltak. 

Előadások 

A beszédek prezentációit a Szövetség és az 
előadók jóvoltából olvasóink is megtekinthetik a 
megadott linkeken keresztül. A következőkben 
recenziókat, összefoglalókat adunk közre az 
elhangzott gondolatokról.  

Agrárgazdaság a klímavédelemben 

Dr. Feldman Zsolt, Földművelésügyi 
Minisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes 
államtitkár előadásáról. 

Hazánk az éghajlatváltozás valószínűsíthető 
következményeit tekintve Európa egyik 
legsérülékenyebb országa. A klímaváltozás 
jelentős hatással van a mezőgazdaságra. A 
mezőgazdaság számára rendelkezésre álló 
eszközök és az Első Nemzeti Éghajlatváltozási 



Stratégia, amely a 2008-2025 közötti időszakra 
került kidolgozásra - a fenntartható gazdálkodási 
formák elterjesztésével segítség lehet az eddigi 
állapotból való elmozdulásra. A fenntartható 
gazdálkodási rendszerek terjedését ösztönző 
agrárpolitikai intézkedésekre van szükség. Az 
energiafelhasználás hatékonyságának javítása a 
kertészeti és az állattenyésztési ágazatokban 
különböző célterületeken alkalmazhatók a 
gyakorlatban, például a Kétpilléres 

mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer 
2012. január 1-jén került bevezetésre. Az előadás 
prezentációja: http://www.klimabarat.hu/dokumentum/klima-

konferencia-agrargazdasag-klimavedelembendr-feldman-zsolt  

 

Bencsik János országgyűlési képviselő, az 
Országgyűlés Fenntartható Fejlődés 
Bizottságának alelnöke, egyben az Energetikai 
Bizottság alelnöke, és a Klímabarát Települések 
Szövetségének egyig alapító atyja.  

A Nemzeti Alkalmazkodási Stratégiáról 
fejtette ki gondolatait. A megmaradás, az 
élelmiszerbiztonság nemzeti szempontjait 
nagyon fontos figyelembe venni a 
fenntarthatóság vizsgálatában. Az alkalmazkodás 
legfontosabb színterei a környezetváltozásban: 
az élelmezés, vízgazdálkodás, infrastruktúra 
működtetése, demográfia, egészségügy és 
oktatás megújulása, katasztrófa elhárítás. Az 
éghajlatváltozás okozta migráció (elvándorlás, 
bevándorlás) hatása jelentős mértékben 
érzékelhető lesz és ennek egyik célországa, 
Magyarország/Kárpát-medence, amely 
élelemben, vízben bővelkedik. Az 
alkalmazkodás pozitív és negatív hatásokkal jár, 
és jobban megmutatkoznak ennek eredményei 
ebben a földrajzi egységben. A lakosságnál több 
embert is képes eltartani ez a térség. A Nemzeti 
Alkalmazkodási Központ két éve alakult meg, és 
ennek köszönhetően kezdődhetett meg a 
Nemzeti Éghajlati Stratégia kidolgozása, amely 
azóta elfogadásra került. Kormányrendelet 
alapján elkészült a Nemzeti Környezeti 
Térinformatikai Rendszer (241/2009. (X. 29.) 
Korm. Rendelet), egy térítésmentes metaadattár, 
amely minden résztvevő számára hitelesen 

hozzáférhető. Az önkormányzati szövetségeken 
keresztül lehet a leghatékonyabban az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
szemléletformálást megváltoztatni, alakítani. 
Persze az átalakulás veszteséggel is járt: a 
gazdaság megroppant, munkanélküliség és az 
ipar összeomlása következett be a 90-es 
években. Nagy árat kellett fizetni, éppen ezért az 
ország újraiparosítására lenne szükség, amely 
figyelembe veszi az éghajlatváltozás okozta 
kihívásokat, és az erőforrásokat célszerűen és 
tartalmasan, de csak a megkívánt mértékben 
használja fel. 

A települések éghajlati sebezhetősége és az 

alkalmazkodás lehetőségei  

Dr. Pálvölgyi Tamás, Magyar Földtani és 
Geofizikai Intézet, igazgató-helyettese, a 
Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetőjének 
előadása. 

Miért kell stratégia az éghajlatváltozásra? 
Kárpát-medencei létalapjaink – gazdag 
vízkészleteink, termőföldjeink, erdeink, 
változatos élővilágunk – tartós megóvása 
nemzetstratégiai jelentőségű. A várható 
éghajlatváltozás honi vizsgálatát összefoglaló 
értékelésében megdöbbentő adatok olvashatók: 
„Az évi középhőmérséklet 1-2,5 fokos 
emelkedése valószínűsíthető, télen és nyáron 
valamivel nagyobb felmelegedésre számíthatunk. 
A fagyos napok száma 30-35%-kal csökkenhet, 
míg a hőségriadós napok száma – különösen az 
ország középső és délkeleti térségeiben – több 
mint 30 nappal gyarapodhat. Télen a csapadék 
mintegy 15-20%-os növekedése, nyáron pedig 
10-30%-os csökkenése vetíthető előre, de az 
eredmények nem szignifikánsak. A száraz napok 
száma télen 10-15%-kal csökkenhet, nyáron 
pedig – különösen a Dunától keletre – 15-25%-
kal növekedhet. Összességében a hőhullámok 
gyarapodásával és a jelenleginél szélsőségesebb 
vízjárással kell számolni. A szélsőségek várható 
alakulása elsősorban Magyarország középső, 
keleti és délkeleti területeit érinti kedvezőtlenül, 
amely a területi sérülékenység-vizsgálatok 
jelentőségére hívja fel a figyelmet.” A 



sérülékenység-vizsgálat célja annak feltárása, 
hogy az egyes térségek mennyire 
veszélyeztetettek az éghajlatváltozás hatásaival 
szemben. E vizsgálatoknak a Nemzeti 
Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer 
(NATéR) értékelési keretrendszerébe kell 
illeszkedniük.  Az éghajlati sérülékenység 
országos mutatói közül többek között az aszály, 
szárazodás, erdőtüzek és városi hőhullámok, és 
épületek területi sérülékenységeinek 
térinformatikai adatait tekinthetjük itt át. Például, 
Tatabánya polgárainak közel 25%-a a 
legsérülékenyebb épülettípusokban él, vagy 
dolgozik. Végül, de nem utolsó sorban az 
éghajlatváltozás várható hatásairól hallhattunk, a 
természeti erőforrásokra vonatkozóan, az egyes 
humán és társadalmi- gazdasági 
következményekről, épített környezet, turizmus, 
energetikai infrastruktúrával kapcsolatosan, 
valamint Az alkalmazkodás cselekvési 
irányairól. Az előadás 3 prezentációja itt 
tekinthető meg: 

http://www.klimabarat.hu/dokumentum/klima-konferencia-telepulesek-

eghajlati-sebezhetosege-es-az-alkalmazkodas-lehetosegei 

http://www.klimabarat.hu/dokumentum/klima-konferencia-telepulesek-

eghajlati-sebezhetosege-es-az-alkalmazkodas-lehetosegei-0 

http://www.klimabarat.hu/dokumentum/klima-konferencia-telepulesek-

eghajlati-sebezhetosege-es-az-alkalmazkodas-lehetosegei-1  

Képzés, oktatás, fenntarthatóság  

Besenyei Mónika, Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, Egyetemi Tudásszervező Központ 
megbízott központvezetőjének előadása. 

„Nem a legerősebb fajok maradnak fönn, vagy a 
legintelligensebbek, hanem amelyek 
leggyorsabban reagálnak a változásokra.” Tehát 
a létünk a tét, és ez a darwini idézet nagyon is 
vonatkozik a fenntarthatósági képzés 
fontosságára.  Környezeti állapotunk kritikus 
erőforrásainak jellemző területei: Kilenc kritikus 
erőforrás van, ahol már átléptük a határt: a 
klímaváltozás, biodiverzitás, nitrogénciklus 
ivóvízkészlet, savasodás, ózonréteg, termőföld, 
foszforciklus. De mi is akkor a fenntarthatóság? 
A gazdaság, környezet, társadalom 
harmóniájában „jólétben élni a természet adta 

kereteken belül.” Mérhető a jóléti indexxel 
(HDI) és az ökolábnyommal. Az emberi fejlődés 
index (Human Development Index, HDI) 
feltárja, megmutatja a várható élettartamot, 
írástudást, oktatás életszínvonalat, a HDI, egy 
jóléti mérőszám. Ami akadályozhatja a 
jólétünket: tanult tehetetlenség, korlátozott 
racionalitás és az, hogy milyen struktúrában 
szocializálódtunk. Mi segíthet? Információk – 
gyűjtés és megosztás, Képzések, 
képzésfejlesztés, tudatosság – részvétel a 
képzéseken, stratégia – információk 
felhasználása. társadalmi párbeszéd – érintettek 
bevonása, közös célok kialakítása – tapasztalatok 
hasznosítása, élhető települések – közösségek. 
Fenntarthatósági képzést a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, Vezető és Kutató 
Intézete (NKE-VTKI) folytat. Az előadás 
prezentációja itt tekinthető meg: 
http://www.klimabarat.hu/dokumentum/klima-konferencia-

kepzessel-fenntarthatosagertbesenyei-monika  

A Staccato Projekt bemutatása 

Moskovics Krisztina, Energia-hatékony 
Önkormányzatok Szövetsége ügyvezető 
titkárának előadása. 

„2006 végén kötött konzorciumi szerződést 
Amsterdam Nord, Szófia Oboriste kerülete, és 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, hogy 
STACCATO néven pályázzon az EU által kiírt 
Concerto II keretprogramra. A pályázat 
keretében Óbuda vállalta egy 800-900 lakást 
magában foglaló paneles épület felújítását, 
energia felhasználás és CO2 kibocsájtás 
csökkentése érdekében - megújuló 
energiaforrások igénybevételével. A pályázaton 
elnyert támogatás 1 millió euró volt.” Az előadás 
beszámolt a program megvalósulásáról műszaki 
jellemzőkkel, részletes tartalommal, energetikai 
besorolással, fűtésre és meleg víz előállításra 
felhasznált hőmennyiség alakulásával a pályázat 
előtti és utáni állapot szerint. Bemutatta a 
megtakarítás adatait is. Az előadás prezentációja 
itt tekinthető meg: 

http://www.klimabarat.hu/dokumentum/klima-konferencia-

staccato-projekt-bemutatasamoskovics-krisztina  



Innovatív település menedzsment  

Dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika, 
Pázmánd polgármesterének előadása. 

„A bruttó nemzeti boldogság sokkal fontosabb, 
mint a GDP." A bhutáni példa és az ökológiai 
gazdaságtan összevetése és jótékony hatása a 
helyi társadalomra alapját képezi a testi és lelki 
egészségnek. Közös célunk a spirituálisan fejlett 
és érdeklődő helyi társadalom kialakítása. Az 
emberek által az emberekért lehet egy célszerű 
és jól körülírható program jelszava, mely 
alapvetően tartalmazza az utcabizalmi hálózatot, 
értéktérképet. Légy ott, hol szükség van rád! Ne 
adj halat, csak hálót dobj! Önkormányzati 
szinten: Az őszinte párbeszéd a legsegítőbb 
hozzáállás és cselekvés a világon, Megélhetést 
elősegítő újításokkal, pontos, hiteles 
kommunikációval. Az előadás prezentációja itt 
tekinthető meg: 

http://www.klimabarat.hu/dokumentum/klima-konferencia-

innovativ-telepules-menedzsmentdr-viranyine-dr-reichenbach  

A Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia 

bemutatása  

Dr. Csete Mária, tanszékvezető egyetemi 
docens, NAK témakoordinátorának előadása. 

A NAS küldetése az éghajlati változásokra 
rugalmasan reagáló, a kockázatokat megelőző és 
a károkat minimalizáló, élhető Magyarország 
természeti, valamint társadalmi-gazdasági 
feltételeinek biztosítása; innovatív, a 
fenntarthatóság felé való átmenetet támogató 
stratégiai keretrendszer révén. Felkészülni az 
elkerülhetetlenre, és megelőzni az elkerülhetőt. 
Az előadás prezentációja itt tekinthető meg: 

http://www.klimabarat.hu/dokumentum/klima-konferencia-

nemzeti-alkalmazkodasi-strategia-nas-idrcsete-maria  

Az önkormányzati alkalmazkodási barométer 

(gyors teszt) bemutatása  

Kosztyi Beatrix , MFGI Nemzeti Alkalmazkodási 
Központ szakértőjének előadása.  

A gyorstesztet, melyet előre megkapott minden 
résztvevő - hárman dolgozták ki, állították össze. 

Dr. Pálvölgyi Tamás, a Nemzeti Alkalmazkodási 
Központ vezetője, az MFGI igazgatóhelyettese, 
Selmeczi Pál, a Nemzeti Alkalmazkodási 
Központ témafelelőse, valamint Kosztyi Beatrix, 
a Nemzeti Alkalmazkodási Központ szakértője. 
Mi is az a települési alkalmazkodási barométer 
(TAB)? Segítségével képet kapunk egy település, 
alkalmazkodással, megmaradással, 
fenntarthatósággal, és tűrőképességgel 
kapcsolatos kilátásaira. Nem helyettesíti a 
részletes sérülékenység-vizsgálatot. Irányt 
mutathat egy klímabiztos településfejlesztés felé. 
A kérdőív mérsékelt időráfordítással, 
éghajlatvédelmi szaktudás nélkül kitölthető. A 
teszt alapján képet kaphatunk egyes települések, 
önkormányzatok környezeti helyzetéről és 
alkalmazkodási lehetőségeiről. Mindenképpen 
segíthet a szükséges intézkedések, döntések 
megtételében. A teszt teljes dokumentációja az 
alábbi link alatt érhető el. 

http://www.klimabarat.hu/dokumentum/klima-konferencia-

telepulesi-alkalmazkodasi-barometer-bemutatasakosztyi-beatrix-

nak  

 

A kép forrása: www.klima.hu 

 
A tanácskozást műhelyvita zárta, és ezt 
együttműködési megállapodás aláírása követte a 
Klímabarát Települések Szövetsége és az MFGI 
Nemzeti Alkalmazkodási Központ között. 

További hasznos információkhoz juthatunk a 
Klímabarát Települések Szövetségének 
honlapjáról: 

http://www.klimabarat.hu/hivatalos_dokumentumok?field_date_v

alue 
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Barangolás az I. világháborús tata-

bányai emlékhelyekhez 

SÁMUELNÉ ÁBRAHÁM MÓNIKA 

 

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója 
alkalmából országszerte megemlékezéseket tar-
tanak a Nagy Háborúban elesett katonák tisztele-
tére. Könyvtárunk helytörténeti csoportjának 
munkatársai is csatlakozni szerettek volna azok-
hoz, akik méltóképpen róják le tiszteletüket az 
áldozatok előtt. 

A városi közgyűjtemények és a Vértes Agorája 
aktív közreműködésével, valamint az NKA tá-
mogatásával buszos „kirándulást” szerveztünk a 
négy tatabányai I. világháborús emlékhelyhez. 
Az érdeklődés a tatabányai lakosság körében 
(mind a diákoknál, mind pedig az idősebbeknél) 
olyan nagy volt, hogy a 45 fős busz mellé egy 
másik járatot is rendelnünk kellett. Az egyes 
emlékhelyeknél további érdeklődők és csoportok 
csatlakoztak hozzánk, így megközelítőleg százan 
vettünk részt a 2014. szeptember 29-i progra-
mon.  

A buszon Kiss Vendel hadtörténész és ifj. Gyüszi 
László helytörténész beszélt a világháború ese-
ményeiről és helyi vonatkozásairól. Az emlékhe-
lyeknél az adott városrész képviselője, mint há-
zigazda várta és köszöntötte az embereket, és 
tette személyesebbé a megemlékezést, a koszo-
rúzást. 

A centenáriumi év kapcsán előadássorozattal is 
várjuk az érdeklődőket. Az I. világháború kitöré-
sét közvetlenül megelőző időszakról és magáról 
a Nagy Háborúról dr. Pollmann Ferenc, a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója, törté-
nésze tart előadást a József Attila Megyei és Vá-
rosi Könyvtárban október 20-án és november 17-
én. 2014. december 1-jén pedig Romsics Ignác 
várja az érdeklődőket a Vértes Agorája Kamara-
termébe Az Osztrák-Magyar Monarchia felbom-
lása és a trianoni békeszerződés című előadásá-
val. 

A programsorozat részeként - még ebben az év-
ben - egy világháborús kiállítás is megtekinthető 
lesz  a Tatabányai Múzeum szervezésében. 

 

Kiss Vendel. Fotó: Török Csaba 



Megjelent a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár 2014. évi évkönyve 
 

DR. HORVÁTH GÉZA 
 

A József Attila megyei és Városi Könyvtár előre 
mutató hagyományai sorába illeszkedik az in-
tézményi évkönyvek rendszeres megjelentetése 
is. A kötetet Takács Anna, Sámuelné Ábrahám 
Mónika és e sorok írója szerkesztette. 

A megjelenés önmagában nem hír, hiszen két 
évről két évre a Könyvtári Hétre időzítve jelent-
kezik, s már „megszokottá vált” a szakmai - és 
reméljük - annál tágabb közvélemény számára is. 
A megszokás fontos, de ennél lényegesebb, hogy 
a tartalom újfent sajátos és igényes szellemi kí-
nálatot nyújt , a könyvtáros társadalmat méltán 
érdeklő írásokkal jelentkezett az immár megyei  
„ÉS” városi könyvtár gárdája. A változó körül-
mények közötti útkeresés, problémamegoldások 
folyamatában felrajzolt képet tart ország-világ 
elé. Tükör:- a fenntartó váltások szempontjából 
is mozgalmas-, a nehezedő körülmények között 
is megtalált, megtalálni vélt (?) gyors és rugal-
mas intézményi szervezeti változások mellett a 
megemelt színvonalú tartalmi munka eredmé-
nyeinek, szakmai megoldásainak, tapasztalatai-
nak reméljük nem csak számunkra tanulságos és 
jövőbe mutató összefoglalása. 

A JAMK 2014 évi évkönyve hagyományaihoz 
híven három nagy fejezetre tagolódik.  

Az első Könyvtár, könyv, olvasás című fejezet-
ben kaptak helyet azok az elemző tanulmányok, 
melyekből a könyvtár előző két évének eredmé-
nyeit, illetve a munka hátterében lévő új szemlé-
let és tartalom elméleti és gyakorlati kérdéseit 
ismerhetjük meg. Az írások sorából mindenkép-
pen kiemelésre kívánkozik Nász János: Fenn-
tarthatóság és ökológiai szemlélet: Öko-esték 
a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban 
2010- 2013 című dolgozata. Az ökológiai kör-
nyezettudatosság kialakításában mit tehet egy 
könyvtár? Hogyan kerülhet az öko- szemlélet a 
könyvtárba? – elméleti kérdéseinek megválaszo-
lása, az új szemléletet formáló értékteremtés, a 
természettudatos életmód, életvitel könyvtári 

eszközökkel történő támogatása, új szerep válla-
lása hasznos tanulságokkal szolgálhat szakmán 
belül és azon túl is. 

A mai magyar közművelődési könyvtárügy 
egyik legfontosabb kérdéséről ír tanulmányában 
Feketsné Kisvarga Anita: Az átalakuló könyv-
tári ellátás első két éve Komárom-Esztergom 
megyében címmel. 

Nagyon sok függ ma attól, hogy a jelentős válto-
zásokat hozó elmúlt két év új kihívásai a kistele-
pülések ellátása terén milyen megoldásokat ala-
kítottak ki helyben, milyen gyakorlat honosodott 
meg, milyen szemléletváltásra volt és van szük-
ség a KSZR Komárom-Esztergom megyei kiépí-
tésének és működtetésének „gyakran igen rögös” 
útján való előrehaladásunk során. A tapasztala-
tok és eredmények széles szakmai és társadalmi 
kört érdekelnek, érintenek, a következmények 
távlatosak. 

Az évenkénti ODR konferencia- ez is fontos 
szakmai értékeink között veendő számba- gazdá-
ja Pap Zsuzsanna: Könyvtárközi kölcsönzés az 
olvasók szemével: könyvtárhasználói elége-
dettségmérés az ODR tagkönyvtáraiban ki-
egészítve helyi vonatkozásokkal című írása egy 
vizsgálat hasznos tapasztalatait adja közre. „ A 
felmérés igazolta a 2012. évi indirekt olvasói 
elégedettségmérés nagyon jó eredményét, tehát a 
2013. évi ODR konferencián elhangzott előadás 
végét lezáró „Csak így tovább!” biztatás minden 
kollégát megillet.” 

Az országban elsőként Tatabányán egy TÁMOP 
projekt keretében került kifejlesztésre és itt vált 
elsőként gyakorlattá a honlap mobil eszközökre-, 
és a katalógus Android operációs rendszerre tör-
ténő alkalmazása. Ennek kapcsán miként „va-
gyunk nyitottak” e területen, milyen részletekből 
áll össze ez az újítás, - megtudható Vitéz Veroni-
ka: Kezedben a könyvtárad! A JAMKDroid-
projekt. A József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár androidos applikációja okostelefonon 
és táblagépen című ismertetéséből. 

Erős az informatikai „felhozatal”. Török Csaba 
rendszergazda a volt városi -, illetve a megyei 



könyvtár összevonásának olvasókat leginkább 
érintő szegmenséről a két Textlib rendszer ösz-
szevonásáról, összefésülésének részleteiről ír 
szubjektíven, „ahogy ő látta”, de az 
objektiválható tanulságokat is rögzíti és meg-
osztja az olvasókkal. Velük is, akik a részletek-
ből, nehézségekből vajmi keveset vettek észre. 

Szilassi Andrea: Híd a digitális szakadékon át- 
Felhasználóképzés egy városi könyvtárban (és 
azon túl) című értekezésének fontos megállapí-
tásai.: „ A digitális írástudók felelőssége, hogy a 
környezetükben hírt adjanak a fontos újdonsá-
gokról és változásokról, továbbá segítsenek elke-
rülni az internetezéssel együtt járó veszélyeket. 
Különösen fontos a hátrányos helyzetű rétegek-
nek adott tájékoztatás és közvetlen segítségadás 
annak érdekében, hogy megtapasztalják a kor-
szerű IKT eszközök életminőség-javító hatását, 
hogy ezzel is esélyt kapjanak életük jobb irányba 
terelésére.” 

Erősné Suller Ildikó az eltelt két évben végzett 
gyermekkönyvtári tevékenységének összefog-
lalójából látható az az erőfeszítés, amit e csoport 
a különböző pályázatokon keresztül rendezvé-
nyekkel és táborozásokkal a fiatalok olvasóvá 
neveléséért, az olvasás körükben történő népsze-
rűsítéséért, az intézménynek a város kulturális 
életébe történő beillesztéséért végzett. Az olvasói 
utánpótlástól is függ a könyvtárak jövője. Lesz-
nek –ezen új könyvtárhasználók a jövő nemze-
dékekből?„Költhetünk milliókat olvasásnépsze-
rűsítő programokra, ha az átgondolatlan rendele-
tek a könyvekkel, olvasással és a könyvtárral 
ellentéte irányba hatnak.”Ebben a közegben a 14 
éven aluli rendezvény látogatói létszámát 4 év 
alatt majd meg négyszerezni,- önmagáért beszélő 
teljesítmény. Főleg ha hozzávesszük, az épület 
adottságaiból és fennállásának 50 évéből adódó 
fizikai korlátokat is. 

Nagy Edit: Kiállítások a József Attila Megyei 
és Városi Könyvtárban című írásában a volt 
városi könyvtár-, illetve az összevont intézmény 
2009-2013 évi kiállításait elemzi, a vizuális ne-
velés tatabányai könyvtári feladat megoldását, e 

speciális rendezvény típus helyi gyakorlatát mu-
tatja be. 

A kiadvány második tematikai egységét hagyo-
mányosan-, a korábbi évkönyvekből megszokott 
módon a Helytörténet rovatba illesztett tanulmá-
nyok alkotják. Könyvtárunk 1962 óta több-
kevesebb rendszerességgel megjelenő-, 1994 óta 
„kétévkönyvei” mindig is tartalmaztak hagyo-
mányőrző-, kulturális-, irodalom-és művelődés-
történeti, történeti tárgyú írásokat. Hagyomány-
őrzés, értékközvetítés a szűken vett könyvtárosi 
munkán túl, de azzal összefüggésben. A JAMK 
mindig is figyelt a megyében folyó helyismereti-
helytörténeti feltáró munka gyakorlatára, fóru-
mot biztosított és biztosít a kutatások eredményei 
közléséhez, közvetítéséhez. 

A könyvtár és a helyismereti kutatás közötti kap-
csolat összefüggése miatt, s nem csak az udvari-
asság okán került e rovat élére Bognár Tímea: 
Vándorló könyvek. Tulajdonbejegyzések és ex 
librisek a Pálffy –család csépi gyűjteményé-
ben című elemző és feltáró tanulmánya. A díj-
nyertes pályamunka majd később szakdolgozat 
kényszerűen rövidített változata ellenére is szá-
mos újdonsággal szolgál a könyv-és könyvtártör-
ténet mellett, a művelődés-, az irodalom és a 
családtörténet művelői számára egyaránt. 

A helytörténészek egyik doyenje, ha szabad ezt a 
kifejezést használni, Ortutay András nyugalma-
zott megyei levéltár igazgató, --jegyzi a követke-
ző tanulmányt: „Isten óvja a tisztes ipart” Az 
esztergomi mészáros céh öt évtizede (1694-
1743). A céhes keretek között működő iparosok 
életét, mindennapjait, a megélhetésért folytatott 
küzdelmeit mutatja be nagy ívű áttekintésében.  
A rovaton belüli tematikai egység-, a zsidóság 
történetének helyi vonatkozásai képeznek a kö-
vetkezőkben egy tematikai csoportot. Az aktuali-
tást a Holokauszt 70. évfordulója adja. Ennek 
kapcsán könyvtárunk helyismereti részlege ösz-
szeállított egy ajánló bibliográfiát a témában: 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.jamk.hu%2Fsites%2F

default%2Ffiles%2Fajanlo_bibliografia_a_zsidosag_komarom-

esztergom_megyei_tortenetehez_v9.pdf 



Simonik Péter a tatabányai zsidóság történetének 
új szempontú, új szemléletű-, történeti –
szociológiai -, demográfiai módszertant használó 
munkája nyitja e szűkebb tematikai egységet. 
Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok 
a tatabányai zsidóság demográfiájához című 
elemzésével bemutatja, hogy kevésbé használt 
források feldolgozásával a helyi zsidó közösség-
re vonatkozó konkrét dokumentumok hiánya 
ellenére miként lehet új megállapításokra jutni. 

Macher Péter: A Magyar Általános Kőszénbá-
nya Rt. zsidó alkalmazottainak szerepe a vál-
lalat újjászervezésében 1945-1947 című-, in-
kább társadalom-, mint üzemtörténeti feldolgo-
zásának megállapításai: A Holokausztot túlélt 
különböző szintű vezetők, különböző sorsú zsidó 
vállalati alkalmazottaknak is keményen kellett 
dolgozniuk az elemi létfeltételeik biztosításáért, - 
politikai irányultságuk tekintetében a baloldalhoz 
álltak közelebb. 

Ifj. Gyüszi László: Holokauszt megemlékezések 
és emlékhelyek Tatán című dolgozatában visz-
szatekint a rendszerváltás utáni megemlékezé-
sekre és emlékeztetésekre, bemutatja a tatai izra-
elita temető és a tatai zsinagóga kertje védett 
értékeit. Hangsúlyozza, hogy a helyi emlékezet-
politika soha nem lehet változó gyakorlat. E ta-
nulmányok részletesebb megismerésére novem-
ber 24. –én 14-órai kezdettel egy műhelybeszél-
getés keretében, könyvtárunk központjában lesz 
lehetőség. 

Végül dr. Horváth Géza összeállításában olvas-
ható a Tatabánya történeti kronológiája 2012. 
július 1.- 2014. június 30. Itt a város fejlődésé-
nek meghatározó mérföld kövei kerültek rögzí-
tésre, a közös helyi emlékezet számára. 

Az évkönyv harmadik része az Adattár, appen-
dix. Itt található szintén hagyományos módon a 
megye könyvtárainak 2012-2013 között megje-
lentetett kiadványait számba vevő „mini bibliog-
ráfia” mellett a megye könyvtáraira vonatkozó 
újság-és folyóiratcikkek repertóriuma a jelzett 
időszakban. Ezt az évkönyv szerkesztői készítet-
ték:  Sámuelné Ábrahám Mónika és Takács An-
na. A Komárom-Esztergom megye könyvtára-

inak, könyvtárosainak név –és címjegyzéke az 
internetes világban is fontos, mivel egy helyzet-
képet tükröz, bármikor visszakereshető.(Kis No-
émi összeállítása.) 

Legfontosabb statisztikai útmutatók táblázata, 
továbbá „A József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár felépítése” című szervezeti ábrája zárja 
a hagyományőrző és új megoldásokat is bemuta-
tó, nem csak gyors átlapozásra, hanem tovább-
gondolásra is ösztönző-, hagyományosan papír 
alapú kiadványt, melynek elektronikus változata 
is meg fog jelenni. Ezzel is jelezni kívánja az 
intézmény, hogy a tudásközponttá válás során 
egyaránt figyel a hagyományos és modern érté-
kekre. 

A bevezetőben jelzett „ÉS”szó jelentősége mikor 
lesz kisebb? Mikor fog az összevont intézmény, 
nem csak igazgatási szervezeti-, hanem minden 
szempontból modern és egységes egészként mű-
ködni? A célok igen, de a gyakorlat nem azonos 
minden volt megyei „ÉS” egykori városi könyv-
tárban. Sajátos megyei-és városi feladatainkat 
magasabb színvonalon tudjuk majd ellátni egy -, 
a kor követelményeinek megfelelő infrastruktú-
rával rendelkező új intézményben, tudásköz-
pontban. Az oda vezető út nem lesz könnyű. Cél-
jaink megvalósításához fontos garanciát jelent a 
megyei-városi intézményben dolgozók szaktudá-
sa, elkötelezettsége, szorgalma. Erről is szól a 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2014. 
évi évkönyve. Folyamatosak az új kihívások. De 
mint tudjuk: teher alatt nő a pálma. 

 



XXI. Komáromi Levéltáros Szakmai 
Nap és konferencia a Holokauszt 70. 
évfordulója alkalmából  
 

MÁRKU MÓNIKA 

2014. október 18-án (szombaton), a XXI. Komá-
romi Levéltáros Szakmai Nap keretében került 
sor a Holokauszt 70. évfordulója alkalmából 
rendezett Sorsfordító évek című konferenciára a 
Komáromi Monostori-erődben. A konferencia 
moderátora Csombor Erzsébet, a Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltárának 
igazgatója volt. Néhány szóban ismertette a kon-
ferencia témáját, s a meghívott előadókat. A 
megnyitó után dr. Romsics Ignác történész, 
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadé-
mia rendes tagja „A Horthy-korszak mérlege” 
című előadásával kezdődött meg a tudományos 
tanácskozás. Bár a téma nem magáról a 
holokausztról szólt, de jól felvezette a tanácsko-
zás aktuális témájának további előadásait. A ta-
nár úr előadása demográfiai, gazdasági, kulturá-
lis és külpolitikai szempontból mutatta be a kor-
szakot egészen a trianoni békekötéstől a II. vi-
lágháborút követő rengeteg katonai (kb. 360 000 
fő) és civil áldozatokig (kb. 600 000 fő, melynek 
túlnyomó többsége zsidó).  

A konferencia nyitó előadását követően dr. 
Kancz Csaba, Komárom-Esztergom Megyei 
kormánymegbízott köszöntötte a tanácskozás 
résztvevőit. Beszédében hangsúlyozta a 
holokausztról való megemlékezés fontosságát, 
méltatta a levéltárosok, a történészek és a könyv-
tárosok munkáját, szakmáját. A kormánymegbí-
zott úr szavai után Hildegarda Pokreis, a Pozso-
nyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának 
levéltárosa előadása következett „Diplomáciai 
kapcsolatok a magyar és szlovák határvidé-
ken élő zsidósággal kapcsolatban” címmel. 
Pokreis asszony a Szlovákiában 1919 után egyre 
felerősödő antiszemitizmusról, az 1938-as zsidó-
ellenes pogromokról, a magyar-szlovák határ 
mentén létrehozott zsidó és cigány gyűjtőtábor-
okról, az abban való életről beszélt. Előadásához 
egykori orvosok, vöröskeresztesek, önkéntesek 
és angol, illetve amerikai tudósítók feljegyzéseit 

is felhasználta. Majd a táborok feloszlatását kö-
vetően 1939 folyamán a zsidók tömegesen kezd-
tek áramlani Magyarországra. Ennek megakadá-
lyozására razziákat tartottak, s a letartóztatottakat 
visszatoloncolták az anyaországba. Azonban 
mind a magyar, mind a szlovák kormány szaba-
dulni akart a nemkívánatos személyektől, s kö-
zös erővel küzdöttek ellenük (közbiztonsági in-
tézkedések, zsidótörvények, két állam közötti 
zsidócsere, deportálások). 

Hildegarda Pokreis-ot Kovács Tamás előadása 
követte „Zsidósors Esztergom vármegyében a 
20. században címmel. A Magyar Nemzeti Le-
véltár Országos Levéltára főosztályvezető-
helyettese előadásában Esztergom és népességé-
nek történetétét egészen a középkorig vezette 
vissza. Már ekkor éltek ezen a településen, kör-
nyéken zsidók. Ahogy a számuk, úgy jelentősé-
gük is egyre nőtt mind a gazdaság, mind a kultú-
ra területén (szeszfőzde, bőrgyár, edénygyár, 
földbérletek, bank és hitelélet, saját iskolák, hé-
ber nyelvű újság kiadása, … stb.). Fénykorukat a 
19. századtól az I. világháborúig élték. A trianoni 
békét követően az egykori vármegye kettészaka-
dásával az itt élő zsidó közösség is szétesett 
(részben magyar területen maradt, részben cseh-
szlovák területre szakadt). Az esztergomi zsidó-
ság ismét kezdett erőre kapni, s 1929-re megint a 
gazdaság meghatározó szereplői voltak. Az I. 
bécsi döntéssel (1938. november) Magyarország 
mintegy 12 000 négyzetkilométernyi területet 
kapott vissza Csehszlovákiából. Helyreállt az 
egykori vármegye, s az elszakadt zsidó családok 
ismét visszakerültek magyar területre.1938-ra 
azonban már világméretűvé vált a zsidókérdés, 
mindenki szabadulni akart tőlük, senki sem akar-
ta befogadni őket. Fontossá vált az állampolgár-
ság kérdése, s megkezdődött a zsidóság kiszorí-
tása először a felsőoktatásból, majd a gazdasági 
életből, a piacról is (zsidótörvények). Az 1944-es 
nyilas érában a zsidógyűlölet a tetőfokára hágott 
(német megszállás, zsidóellenes rendeletek, get-
tósítás). Majd megkezdődött az esztergomi zsi-
dók deportálása is. 1945 tavaszán Esztergomot 
felszabadítja a Vöröshadsereg. Ezután lassan-
lassan visszatért a környékre az itt élt zsidó csa-
ládok egy része is Bátorkeszi, Esztergom, Komá-



rom településekre, de a korábbi meghatározó 
szerep, zsidó élet megszűnt.  

A tanácskozás következő előadása hasonló témát 
dolgozott fel. Peragovics Ferenc, az esztergomi 
Dobó Katalin Gimnázium történelem tanára egy 
esztergomi zsidó család (Marmorstein-
Fantusz) történetét mutatta be az 1940-es 
években filmvetítéssel, interjúkkal, fényképek-
kel, melyeket saját maga készített néhány éve a 
még élő családtagokkal.  

 

Peragovics Ferenc. Fotó: Vakán József 

Peragovics Ferencet Számadó Emese, a komá-
romi Klapka György Múzeum igazgatója követte 
„Holokauszt-történetek (túlélőkkel, illetve a 
leszármazottakkal készített interjúk)” című 
előadásával. Az igazgató asszony előadását a 
múzeum október 17-én megnyílt időszaki 
holokauszt emlékkiállítására alapozta, mely a 
holokauszt komáromi eseményeit hivatott bemu-
tatni. 

A zsidó holokauszttal foglalkozó előadások után 
dr. Bársony János kisebbségkutató, a Cigányku-
tató Intézet tudományos segédmunkatársa a 
cigányholokauszt témájában tartotta meg elő-
adását. Utalt a romák országosan nehéz életére, 
az 1944-45-ös cigánygettókban lévő borzasztó 
körülményekre, a lágerek állapotára, a Csillag-
erődben töltött időszakra, majd a munkatábori 
körülményeikre. Beszélt a kutatás folyamatáról, 
eddigi eredményeiről és a természetesen a ne-
hézségekről is.  

A következő előadást Csombor Erzsébet, a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom 

Megyei Levéltárának igazgató-főlevéltárosa tar-
totta, aki Alapy Gáspár egykori komáromi 
polgármester életét, városépítő munkáját, 
zsidóbarát politikáját mutatta be egészen 
1944. október 17-iki elfogásáig, s Dachauba való 
deportálásáig.  

A tanácskozást Katarina Repasova előadása 
folytatta. Katarina Repasova a Nyitrai Állami 
Levéltár Komáromi Fióklevéltára levéltárosa, s 
előadásának címe „A zsidó vagyon árjásítása” 
volt. Szó esett a komáromi zsidóság életéről, 
gazdasági szerepéről az 1940-es években. Majd 
arról, hogy a háború okozta nehéz gazdasági 
helyzetben mindenki a zsidók vagyonát akarta, 
abból kívánták pótolni a veszteségeket, továbbá 
hogyan, milyen eszközökkel, módszerekkel, tör-
vényekkel fosztották meg őket vagyonuktól, ér-
tékeiktől. S ez aztán milyen nagy mértékben bé-
nította meg a kereskedelmet és az üzleti életet. 

A konferencia záró előadása „Képek – A komá-
romi zsidóság élete a holokauszt után” címet 
viselte. Az előadó Paszternák Tamás, az Észak-
Komáromi Zsidó Hitközség programkoordináto-
ra volt. Előadása méltó zárása volt ennek a kon-
ferenciának, hiszen a szavak helyett már csupán 
a képek beszéltek. Két filmet néztünk meg. Az 
Egyik Miriam Rosenthal történetét mutatta be, 
a másik a Gyökereink visszahívnak – Komá-
romi Zsidók Világtalálkozójáról készült. 
Mindkét filmben Komáromból elszármazott, s a 
világ minden részére elkerült zsidókat (főként a 
holokausztot túlélők gyermekeit, unokáit), azok 
találkozását, közös emlékezését láthatjuk. 

 

Varga Ágota dokumentumfilmjét nézik a résztvevők. 
Fotó: Vakán József 
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Ismét kirándultak a könyvtárosok 
 
Márku Mónika 

 
2014. szeptember 22-én ismét kirándulni indul-
tak Komárom-Esztergom megye könyvtárosai az 
MKE KEMSZ szervezésében. Az úti cél ezúttal 
Dorog és Nyergesújfalu volt.  

 

A könyvtár belső tere a fogadópulttal 

Buszunk 8 órakor indult Tatabányáról, 9 óra táj-
ban érkeztünk meg a felújított és frissen átadott 
Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörté-
neti Múzeumba, Dorogra. A szép látványt ked-
ves fogadtatás kísérte. Mucha Ildikó könyvtárve-
zető könyvtári séta keretében tartott beszámolót 
arról, hogyan is jutottak el idáig. A városi ön-
kormányzat a könyvtár funkcióbővítésére adott 
be pályázatot még 2012-ben, ennek eredménye 
lett a csodálatosan felújított, a szeptember 6-i 
bányásznapra átadott új épület, amely hajdan a 
Bányakaszinónak adott otthont. Az intézmény 
kibővült szerepét mutatja, hogy a 480 m²-es épü-
let földszintjén az irodák és olvasói terek (folyó-

irat olvasó, internethasználói tér, kézikönyvtár, 
szabadpolcos állomány, helyismereti gyűjtemény 
és kutatótér, gyermekkönyvtár) mellett város-
marketing iroda is üzemel. A kialakított tömör-
raktár következtében az állományrészek elhelye-
zése kényelmesebbé vált.  

Mivel az intézmény egyik célja állandó és idő-
szakos helytörténeti kiállítások és konferenciák 
rendezése, az emeleten kapott helyet a még ki-
alakításra váró helytörténeti múzeum és kiállító-
tér egy raktárral, illetve egy konferenciaterem. 
Ehhez egy főállású muzeológus (muzeológus 
könyvtáros) alkalmazása van tervezve.  

Jelenleg hat szakképzett alkalmazottja van a 
könyvtárnak: két fő olvasószolgálatos, egy fő 
feldolgozó, egy fő gyermekkönyvtáros, egy fő 
helyismereti könyvtáros és a könyvtárvezető. A 
könyvtár nyitva tartása folyamatos, ebédidő 
nincs, a kollégák váltják egymást. 

 

 

Látkép a galériáról a felnőtt könyvtári részre.  
Fotó: Kissné Anda Klára 



A könyvtár ideiglenes helyéről a költözésre csu-
pán egy hónap állt rendelkezésre. Az átmeneti 
időre az önkormányzat épületében kaptak helyet, 
ahol közel egy évig működtek. Nagy segítségük-
re volt a kulturális közfoglalkoztatottak és az 
önkéntesek munkája. A felújítás természetesen a 
régi könyvtári bútorok cseréjét is jelentette. A 
könyvtári polcokat, nagyobb bútorokat egy szé-
kesfehérvári cég készítette - kifejezetten a 
könyvtár igényeit figyelembe véve. Az egyéb, 
kisebb berendezéseket (a gyermekkönyvtár asz-
talait, székeket) pedig az IKEA-ból vásárolták. 
Az új polcok összköltsége mintegy 2 millió fo-
rint volt. A régi, még használható bútoraikat 
(polcok, székek) az önkormányzatnak, iskolák-
nak adományozták. Az épület teljesen akadály-
mentesített, a vakok és gyengén látók számára a 
padlón tájékozódást segítő burkolatsávot alakí-
tottak ki. A belső udvaron kerékpár- és babako-
csi-tároló szolgálja a könyvtárhasználók kényel-
mét. A mozgáskorlátozottak szintén a belső ud-
varról juthatnak az épületbe. 

 

A gyermekkönyvtár. Fotó: Kissné Anda Klára 

A technikai információk után a könyvtárvezető a 
programjaikról, az előttük álló rendezvényekről 
tájékoztatott bennünket. Író-olvasó találkozón 
vendégük volt már többek között Tarján Tamás 
és Kánya Kata. Most elsősorban az októberi 
könyvtári hétre készülnek. A gyermekkönyvtár 
népszerűségét az egyre növekvő forgalom tükrö-
zi. Rendkívül jó kapcsolatot ápolnak a helyi is-
kolákkal, óvodákkal, illetve egyre több család 
költözik a fővárosból és közvetlen környezetéből 
Dorogra és a szomszédos településekre. Nagy 
sikerrel szervezik minden alkalommal a baba-
mama klubot, népszerű volt tavaly a halloweenre 

alapozott „Tök jó nap!” Az iskolai óráik és a 
népmese napi rendezvényeken is sok család vesz 
részt. Az egyik legkedveltebb esemény az ünnepi 
könyvhét: 2008 óta a Dorog főterén felállított 
sátorban helyi kiadványokat árusítanak, és 
multikulturális programokat szerveznek minden 
korosztály számára. 

A dorogi ámulat, bámulat és „irigykedés” után 
Nyergesújfalu irányába folytattuk utunkat. Itt 
Szlávik József, a Kernstok Károly Galéria veze-
tője fogadott és kalauzolt minket. Először a város 
két híres helyi festőművész testvérpárjának, 
Nyergesi Jánosnak és Nyergesi Istvánnak egyko-
ri lakását és alkotóműhelyét tekintettük meg. 
Nyergesi János halála előtt lakását a városra 
hagyta, amely előbb gyermekkönyvtárnak, majd 
sváb tájháznak adott otthont.  Itt helyi relikviá-
kat, háborús emlékeket, címereket, őskori, 
bronzkori leleteket, újságkivágatokat, régi térké-
peket, festményeket stb. láthattunk.  

A tájház után az Ady Endre Művelődési Ház és 
Könyvtárat látogattuk meg. Az intézmény ideig-
lenesen (immár 3 éve!!!) a régi iskola épületében 
működik igen méltatlan körülmények között. 
Itteni „túránkat” Kákonyi Gellért intézményveze-
tő vezette. Tőle megtudtuk, hogy a művelődési 
ház felújítása sajnos még nagyon az elején tart 
(csupán a tetőszerkezet cseréje történt meg), így 
még bizonytalan, hogy mikor költözhetnek „ha-
za”. Mindennek ellenére azonban mind ő, mind a 
kollégái mindent megtesznek az olvasókért. Ezt 
példázza szokatlan nyitva tartási rendjük (hétfő 
17.00-től 20.00 óráig, keddtől szombatig 10.00-
től 20.00 óráig), rendezvényeik és programjaik 
is. A könyvtár teljes állománya szabadpolcon 
található, hiszen raktározásra raktár híján nincs 
lehetőségük.  Minden dokumentum a TextLib 
rendszerben fel van dolgozva, és kereshető.  Ide-
iglenes könyvtárukon kívül az intézmény hat 
telephelyet működtet városszerte.  

A könyvtár bejárása után az emeleten megtekin-
tettük az iskolamúzeumot, a különböző termeket, 
ahol tánccsoportok, művészeti csoportok (pl. a 
nyergesújfalui Ady Endre Művelődési Központ 
Képzőművész Köre) tartják próbáikat, óráikat.   



 

Az iskolatörténeti kiállítást szemlélik a kiránduló 
könyvtárosok. Fotó: Kissné Anda Klára 

 

Ezt követően átsétáltunk az 1998-ban megépült 
szép városházára, melynek alagsorában található 
a Kernstok Károly Galéria.  Most éppen helyi 
iparművészek és egy budapesti festő kiállítását 
nézhettük meg.   

Az ebédidő közeledtével, az étterem felé haladva 
még bekukkantottunk az egykori Kernstok-villa 
mára romos, lepusztult épületébe, majd a hangu-
latos Bali Café-ban költöttük el finom ebédün-
ket.  A hazaúton egy helyi pincészet jóvoltából a 
nyergesi dombok szőlőterméséből készült nedűt 
is megízleltük. 

 

A Kernstok Galériában. Fotó: Kissné Anda Klára 

 
Ismét egy hasznos, kellemes szakmai napot tölt-
hettünk együtt mi, Komárom-Esztergom megyei 
könyvtárosok. Köszönjük ezt elsősorban Kissné 
Anda Klárának a szervezésért, továbbá az időjá-
rásnak is, amely egész nap kegyes volt hozzánk. 

Helyzetkép a könyvtári életpálya-
modellről 

 
Kissné Anda Klára 

 
Az Országos Könyvtári Napok idei programso-
rozata keretében október 13-án az MKE Komá-
rom-Esztergom Megyei Szervezete a könyvtáro-
sokat és a könyvtárban dolgozókat tájékoztatásra 
és közös gondolkodásra invitálta a könyvtári 
életpálya-modellről. A József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár igazgatója, dr. Voit Pál köszön-
tötte a vendégeket és a megyebeli hallgatóságot.  

Elsőként dr. Horváth Sándor Domonkos, az 
MKE EB elnöke fogalmazta meg azt az élethely-
zetet, aminek a megváltoztatásra – talán a peda-
gógus életpálya-modell hatására − valami orszá-
gos szinten elindult. Sajnálatos módon senki nem 
úgy gondol ránk, mint stresszel küzdőkre, holott 
nap mint nap szakmai alázattal adjuk tudásunk 
legjavát, közönségkapcsolatokat kezelünk. 
Eközben egy diplomás bére 10-20 év szakmai 
gyakorlattal egy kezdő szintjén áll. Az A1 kate-
góriás minimálbérhez 30-50 %-os különbséget 
kellene végigvezetni a bértáblán.  

Most valami megmozdult: a minisztérium kérte 
az MKE-től az életpálya-modellt, terjed a 
KKDSZ által kidolgozott bértábla – amelyekben 
vannak hasonlóságok. A változás, az esély a 
szakmai közösségtől is függ. Az MKE-nek van 
presztízse, lehetőséghez jutott, munkacsoportot 
hozott létre. Jelenleg egy munkaanyag kerülhet 
csak ismertetésre. Az egyesület előnye, hogy 
máshonnan már adaptálhat gondolatokat, a mo-
dell veszélye viszont, hogy hogyan lehet a nem 
diplomások vagy éppen a szakkönyvtárban dol-
gozók végzettségét pl. egy gyógyszergyári 
könyvtárban többet jelentő vegyész diplomával 
arányosítani. A modell az I és J kategóriákat 
feláldozza, a lobbinak itt is lehet szerepe. Van 
tehát mit vitatni. Ha valamit alkotunk, az viszont 
ágazati, közgyűjteményi szinten fog megvaló-
sulni.  

Turzáné Papp Erika, a Szent Margit Általános 
Iskola igazgatónője a pedagógus életpálya-
modellt ismertette. Meghatározása szerint „az 



életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra 
szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetősé-
geinek megfelelően, tudatosan és tervszerűen 
alakítsa sorsát”. Cél a pálya vonzóvá tétele és a 
jó szakemberek megtartása. A teljesítmény-elv, 
valamint a megfelelő honorárium nem csak mo-
tiváló erő, hanem presztízst ad a szakmának. Az 
igazgatónő szerint egy szakmáját komolyan 
megélő, gyakorló pedagógus számára egyáltalán 
nem jelenthet gondot eljutni a pedagógus II. fo-
kozatig. A minősítő vizsga letétele is csak eddig 
kötelező a pályán eltöltött évekhez megszabott 
időintervallumok szerint. (Egy gyakornok pl. 
már két év után kérheti minősítését, a negyedik 
évben azonban már kötelező.) Specifikumánál 
fogva a mesterpedagógus vagy kutatótanár már 
nem kötelező kategória.  

 

A meghívottak dr. Horváth Sándor Domokos  
előadását hallgatják. Fotó: Török Csaba 

 
Fontos, hogy a minősítési eljárás minden peda-
gógusra egységes feltételeket, szabályokat al-
kalmaz, a pedagógus teljes körű tevékenységét 
vizsgálja, és hogy hogyan teljesíti azt, ami a 
munkaköri leírásában és a jogszabályokban rög-
zített. A minősítési eljárásra, a követelményekre 
és a vizsgára vonatkozó szabályozás is rendelet-
ben meghatározott. A minősítés során nem csak 
a portfóliót (interjút) veszik figyelembe, hanem 
az kiegészül a munkahely vezetőjének, munka-
közösség-vezetők, diákok és a szülők vélemé-
nyével, az országos szakmai ellenőrzés és a fog-
lalkozás megfigyeléseinek eredményeivel, a pe-
dagógus munkájával kapcsolatos dokumentu-
mokkal. A szakfelügyeleti rendszer az idősebb 
pedagógusgeneráció számára nem ismeretlen, a 
minősítőktől pedig komoly jogi és egyéb vizsgá-

kat követelnek meg. Az igazgatónő megpróbált 
ötleteket adni életpálya-modelljük átültetéséhez: 
az önértékelés szakmától független eleme a rend-
szernek, ahogy az intézményvezető szakmai vé-
leménye is (de a látogatói kör és rétegek, a szü-
lők értékelése itt is megjelenik – szerk.); foglal-
kozások, képzések a könyvtárakban is vannak 
(és nagyon sok tevékenység a látogatói kör előtt 
zajlik – szerk.); egy könyvtáros munkáját is kísé-
rik adott esetben tanulmányok, cikkek, egyéb 
dokumentumok. 

Fehér Miklós MKE főtitkár felszólalása két rész-
ből állt. Egyrészt elmondta, hogy az egyesület 
nem most kezdett foglalkozni az életpálya-
modellel, vizsgált már egy francia minősítési 
rendszert (CERTIDOC). Ott a fenntartói szférá-
tól indul ki az értékelés, nem szakminősítést je-
lent. Minden munkatevékenységhez van vissza-
csatolás, minden az életpálya része, legyen az 
egy előadás, egy konferencia megszervezése, 
akár szak- vagy akár gyermekkönyvtárosról le-
gyen szó, de nem tudják igazán szakmaivá tenni. 
Bér nélkül nem megy. Most kimondatott a hely-
zet tarthatatlansága, a változás igénye. Az a kér-
dés, hogy most tudunk-e előrelépni a pedagó-
gusmodellhez hasonlóan vagy a KKDSZ bértáb-
lával, azzal kapcsoltan, vagy attól függetlenül?  

 

Fehér Miklós. Fotó: Török Csaba 

A felszólalás második részében a Könyvtári In-
tézet városi könyvtárakat érintő két olyan vizsgá-
latáról és eredményeiről tájékoztatott, amelyeket 
a könyvtár közösségi szerepe miatt a könyvtári 
életpálya-modellhez kapcsolhatónak vélt. A ta-
pasztalatok közül kiemelhető, hogy  az alapfel-
adatok ellátását gátolja a létszámhiány, a munka-
terhelés nincs arányban a bérszínvonallal, a dip-



lomások létszáma megfelelő ugyan, de a nyelv-
tudás már nem – jelnyelvről pedig már alig lehet 
beszélni. A specifikumok között a 
gyermekkönyvtárosokkal és feldolgozókkal való 
ellátottság a leginkább megfelelő, de még rend-
szergazdával is jobban ellátottak a könyvtárak, 
mint helytörténésszel vagy marketingessel. Ér-
dekes látni, hogy a könyvtárat leginkább a nyug-
díjas és kisiskolás korúak tartják fontosnak, míg 
a sor végén a városvezetők és a vállalkozók áll-
nak. A könyvtárak összevonása jó hatással volt 
ugyan a programokra, az infrastruktúrára, a sta-
tisztikai mutatókra, de sok helyen a létszám-
csökkentést vont maga után. Mindennek ellenére 
a megkérdezettek inkább optimisták a jövőt ille-
tően. A magyar települések legelterjedtebb mű-
ködő intézménye – a kocsmát is megelőzve – a 
könyvtár, a civil csoportok működésének fontos 
színtere, mintegy harmada végez használó kép-
zést is egyéb szerteágazó tevékenységei között. 
Ebben a helyzetben erősíteni és láttatni kell a 
könyvtárak és a könyvtáros helyzetét. 

 

Dr. Kührner Éva. Fotó: Török Csaba 

Dr. Kührner Éva, az MKE életpálya-modell 
munkacsoportjának tagja bevezetőjében az ala-
csony szakmai presztízsre mutatott rá. Elmondta, 
az összevont intézmények esetén szinte mindig a 
közművelődési területről pályázottak kerültek 
vezetői székbe. A versenyszféra és a közszféra 
összehasonlítása során kijelenthető, hogy míg 
előbbi érdekelt a munkaerő értékét, tanulását, 
egészségét, jólétét ápolni, gondozni, teljesítmény 
elismeréssel motiválni, addig az utóbbinak be-
csülete nincs: nem termel, sokba kerül, a befek-
tetés lassan térül meg, béremelésre nincs lehető-
ség, a pályaelhagyás nem ritka. Az informatiku-

sok a versenyszektorban, a pedagógus végzettsé-
gűek az oktatásban igyekeznek elhelyezkedni. 
Minőségi szemléletmódra, a teljesítmény elisme-
résére szükség van. Most bérrendezést sürget a 
minisztérium és a szakmai szervezetek is. 

A munkacsoport szeptember 17-én tartotta ala-
kuló ülését, jelenleg a tapasztalatgyűjtés, a terve-
zet kidolgozása a feladat. A bizottsági tagok (az 
MKE és az IKSZ részéről) hetente találkoznak, 
együttműködnek a szakszervezetekkel, kérték 
őket, hogy összefogással és ne külön-külön ko-
pogtassanak a minisztérium ajtaján. A témában 
országos konferenciára kerül sor november 26-
án. Addig meg kell határozni, hogy az életpálya 
során milyen karrier-változások fordulhatnak 
elő, kiket érint, definiálni kell az egyes elemeket. 
Sokat segíthet a pedagógus, az egészségügyi és a 
közszolgálati modellek vizsgálata. Nagyobb ha-
tásfokkal bír, ha nem könyvtáros, hanem köz-
gyűjteményi modellt készítünk, mintegy négy-
ezer fővel többet jelent a létszám. Persze e nélkül 
is nehéz együtt kezelni a települési könyvtárost 
egy megyei könyvtárban dolgozóval, egy köz-
könyvtári dolgozót egy szakkönyvtárival, vagy 
akár az iskolai könyvtárosokkal. Csak közalkal-
mazotti besorolásút érintsen vagy minden könyv-
tári dolgozót?  

Az új előmeneteli rendszer egyik eleme és alapja 
a társadalmi igények szerinti képzés és tovább-
képzés lenne. A felsőoktatási reform miatt azon-
ban ez most átalakulóban van. Ide tartozik a kö-
telező hétéves továbbképzések kérdése és forrá-
sainak megteremtése is.  

A rendszer másik eleme a teljesítményértékelés. 
A fokozatok kidolgozására új módszerek kelle-
nek. A gyakornok maximum 3 év után köteles 
minősítő vizsgát tenni. A könyvtáros I. kategóri-
ában eltöltött 6-14 év után lehetne továbblépni a 
könyvtáros II. kategóriába, 16-17 év után lehetne 
valaki főkönyvtáros. E fokozatokba való minősí-
tési eljárást a munkáltató kezdeményezhet. Mun-
kavállalói kezdeményezéssel mesterkönyvtáros 
fokozat lenne elérhető, ennek feltétele azonban 
valamilyen tudományos tevékenység, publikáció, 
PhD. A minősítési eljárás során kreditpontokkal 



értékelnének és min. 60 % eredményességgel 
lenne sikeres a „vizsga”. 

A rendszer harmadik pillérre a bérezés. A közal-
kalmazotti bértábla helyett újat dolgoztak ki. az I 
és J kategóriákat elhagynák, a főiskolai és egye-
temi végzettség között az indulás szintjén min. 
húszezer forintos különbség lenne. A három-
évenkénti előmeneteli rendszert megtartanák, de 
a minősítő vizsga letétele után minőségi ugrás 
következne be a bérezésben. A szorzók minden 
kategóriában azonosak lennének, a minimál (dip-
lomás) bérhez viszonyított bérrendszer követné 
az emeléseket. 

A hozzászólások között elhangzott, hogy a fran-
cia CERTIDOC néhány eleme azért adaptálható 
lenne, felhasználható a könyvtári etikai kódex, a 
Kjt.-ben meghatározottak a közalkalmazott mi-
nősítésének szabályai. Történt utalás a szakfel-
ügyeleti rendszerre, vannak könyvtári szakértő-
ink, bár az ő feladatuk jelen esetben a könyvtá-
rak és nem a könyvtárosok minősítése. Az is 
elhangzott – és nem volt négyszemközt vissz-
hang nélküli -, hogy az egyesületi tagság is jelen-
tőséggel bírjon a minősítés során.  

Nehezíti az egységes minősítési eljárás kidolgo-
zását, hogy a képzési rendszerben az általános 
szakmai ismeretek megszerzése után sokan egy 
adott munkakörbe kerülnek, és elveszítik kompe-
tenciájukat a többi területhez. A továbbképzések 
is már egy adott munkaterületre képeznek. A 
helyzetet tovább tarkítja a könyvtárak és szakte-
rületek sokfélesége, közgyűjteményi szinten a 
levéltárosok, a múzeumi dolgozók, és ez utóbbi-
ak szintén eltérő munkakörei. Ugyanakkor a fel-
adatkörönkénti minősítés a lehetetlen határait 
súrolná.  

Volt, aki azt hangsúlyozta, hogy ne automatiku-
san és szimpátia alapon történjen az előléptetés. 
Fontos lenne az is, hogy ne a végzettség legyen 
mérvadó, hanem az elvégzett munka mennyisége 
és minősége is szempont legyen a minősítésben 
─ beleértve a könyvtáros és az olvasó viszonyát 
is.  

Nem új gondolat az sem, hogy megmérettessen a 
könyvtáros pályán való alkalmassága is. Ennek 

szempontjait, mércéjét, mikéntjét megint csak 
nehéz kidolgozni. Ugyanakkor kétségtelen, hogy 
a szakma presztízse, a könyvtárosok megbecsü-
lése megkívánja, hogy csak az maradjon a pá-
lyán, aki oda való. 

Az életpálya-modell nem megkerülhető, a rend-
szert ki kell dolgozni, a forrásokat ─ akár a rend-
szer kidolgozásához, akár a minősítők tovább-
képzéséhez, akár az új bértáblához – meg kell 
teremteni. Ez nem megy máról holnapra, de vi-
gasztalhat a minisztérium pozitív hozzáállása. 
Dr. Horváth Sándor Domonkos óvatosan 2016 
utánra prognosztizálta az eredményeket. Jelenleg 
azzal tehetünk a legtöbbet, ha a megfogalmazott 
ötleteinkkel, gondolatainkkal segítjük a munka-
csoport tagjait egy lehető legjobb modell és mi-
nősítési eljárás kidolgozásában. 

 

Turzáné Papp Erika. Fotó: Török Csaba 

 
Tudósítás a szeptemberi tanácsülés-

ről 

 
Kissné Anda Klára 

 
Szeptember 30-án az OSZK-ban ismét ülésezett 
az MKE Tanácsa. Az ülés az elhunyt tagtársakra 

─ Vajda Erik, Cseriné Szilágyi 
Erzsébet, Asbóth Miklós, 
Fügedi Péterné. Miltényi Sza-
bolcs ─ történő néma megem-
lékezéssel vette kezdetét.  

Fehér Miklós főtitkári beszá-
molójában az április–



szeptember közötti időszakot értékelte, tájékoz-
tatott az eseményekről és az elnökségi ülésekről. 
Az egyesület sikeres működését igazolják a szer-
vezeti kérdésekben történt előrelépések, a szer-
vezeti és összegyesületi működés, gazdasági 
helyzet kiegyensúlyozottsága. Az OSZK új fő-
igazgatójával történt megállapodással a titkársági 
feladatok ellátását sikerült megerősíteni. 

Az Elnökség a beszámoló időszakában öt 
alkalommal ülésezett. Előkészítették és 
szervezték a Könyvfesztivált, a 
Küldöttközgyűlést és a soproni Vándorgyűlést.  
AZ EMMI támogatása és a pályázatok 
(Hungarikum, NEA, EMMI, NKA) miatt 
módosítani kellett a költségvetést. Hiánypótlást 
kért a Bíróság a Küldöttközgyűlésről. 
Meghirdették a szakmai (Szinnyei-, Fitz-, 
Füzéki-) és az MKE-díjakat, a hallgatói 
pályázatokat. Biczák Péter jelezte, hogy a 
Füzéki-díj átadására november 4-én az OSZK 
emeletén kerül sor. 

2013-2014 egyik legjelentősebb szakmai 
programja a Műhelybeszélgetések sorozat volt, 
melynek összegző dokumentuma a 3K áprilisi 
számában jelent meg. 

A soproni Vándorgyűlést június 14-én 
Lakiteleken egy hungarikum konferencia előzte 
meg, a szeptemberi ülésen pedig már egy 
életpálya-modell konferenciáról döntöttek 
(november 26., OSZK) és megalakították a 
témában az MKE─IKSZ közös munkacsoportot, 
melynek elnöke Barátné dr. Hajdu Ágnes.  

A NHIT (Nemzeti Hírközlési és Informatikai 
Tanács) egy könyvtári projekt együttműködést 
ajánlott, amelybe bevonta az IKSZ-et és az 
ELTE-t is. Szakmai és forrástámogatásával az 
Egyesület a vállalkozói szféra digitális 
kompetenciafejlesztésével kapcsolatban szervez 
konferenciát a Közszolgálati Egyetem Ludovika 
Campusán 2014. október. 15-én.  

Az új Ptk. befolyásolja az MKE tisztújítását. A 
szervezeti választásokhoz elegendőek az 
Alapszabály és a szervezeti szmsz-ek 
rendelkezései, viszont az egyesület élére más 
formációt ír elő a Ptk. Dr. Horváth Sándor 

Domonkos és dr. Redl Károly feladata, hogy erre 
a helyzetre javaslatot tegyenek, hiszen a felálló 
jelölő bizottságnak már tudnia kell, hogy 
elnökre, ügyvezetőre, vagy milyen testületre kér 
jelöléseket. Változás esetén a Ptk. minden 
vonatkozó rendelkezését át kell vezetni, azaz a 
választás mellett alapszabályt is kell módosítani. 
A szervezeteknek a Ptk.-tól függetlenül, két 
hónappal a központi választás előtt, azaz 2015. 
január-február hónapban kell a tisztújítást 
lebonyolítani. 

Október elején az EMMI kulturális kerekasztalt 
hívott életre, ahová az MKE is meghívást kapott. 

Aktuális és folyamatos feladat a Könyvtárvilág 
szerkesztése, a részvétel az intézményvezetői 
pályázatok szakmai szakértői bizottságaiban, ami 
ezentúl nem díjmentes.  

Az Alkotó könyvtáros sorozat tizedik állomásá-
hoz érkezett, de gondolkodni kell azon, hogyan 
lehet szélesebbé és markánsabbá tenni a tehetsé-
ges alkotók körét (helyzetek, helyek, helyszí-
nek).  

Az Elnökség Barátné dr. Hajdu Ágnes 
részvételét támogatta az IFLA konferencián. 
Beszámolója sajnos betegsége miatt elmaradt, de 
Bazsóné Megyes Klára tolmácsolta csatlakozási 
felhívását a nemzetközi szervezet 
kezdeményezéséhez egy, a világ gyermek 
képeskönyvének kiadására. Ehhez vár anyagokat 
a hazai könyvtárakból, valamint kérte hozzá a 
Gyermekkönyvtáros Szekció és a KTE ajánlását. 
A felhívást várhatóan a Könyvtárvilágban is 
közzéteszik. 

Biczák Péter a soproni Vándorgyűlést, mint a 
szervező bizottság tagja érté-
kelte. A vándorgyűlésről már 
több beszámoló megjelent 
(3K, Könyvtárvilág), így itt az 
ezt meghaladó részletekre tért 
ki. A plenáris ülést Bakos Klá-
ra fogta össze. A 11+1 szek-
cióülés számban is elég ma-

gas, de magas létszám volt a szekcióüléseken is. 
A vándorgyűlés a szakma legújabb információit 
adja. Ahol hajlandó megjelenni közel 700 ember 



az ország különböző szegleteiből, ahol a plenáris 
ülés, a szekcióülések ilyen nagy létszámúak, van 
érdeklődés, és amíg ez megmarad, addig a meg-
rendezése nem lehet kétséges. Olyan témákat 
kell persze adni, ami közérdeklődésre ad okot. 
Ez az Elnökség feladata.  

A hozzászólók kifogásolták, hogy az ígéretek 
ellenére csak az első nap előadásai vannak meg a 
Videotóriumban, és megfontolás tárgyát képezi 
több hivatásos fotós felkérése. 

A szervezeti élettel kapcsolatos tájékoztatást 
Hantal Zsófia és Molnár Jánosné tartotta. El-
hangzott, hogy a könyvelési átállás jól sikerült és 
gördülékenyen zajlott, de még mindig nem szűnt 
meg mindenkinek az adószáma. A könyvelés 
során előforduló tipikus hibák orvoslásához a 
szerveztek írásos útmutatót kapnak. 

A taglétszám jelenleg 2092 egyéni és 66 testületi 
tag. A Közgyűlés döntése alapján minden új tag 
belépését az Elnökségnek kell jóváhagynia. Ez a 
tény, valamint hogy a plasztik kártyát gyártó cég 
minimum tíz darabhoz köti a megrendelést, 
megnöveli a kártya elkészítési idejét. A tagság-
hoz kötött kedvezmények igénybevételéhez a 
szekció/szervezet elnöke igazolhatja ugyan a 
tagdíjbefizetést, de kétséges, hogy ezt egy múze-
um vagy valamely kedvezményt nyújtó cég elfo-
gadja-e.   

Az új rendszerben a könyvelési díj szervezeten-
ként az éves bevétel mértéke szerint alakul. A 
bevételi oldalon a kirándulások miatt átfuttatott 
többlet, amely a személyszállítási költséggel 
utóbb kiadássá válik, jelentősen megnövelheti a 
könyvelési díjat. Elkülönült kezelése lenne aján-
lott. Az első év közös könyvelésének elvégzése 
után derülhet majd ki, mennyi a tényleges köny-
velés és annak díja. Most 2200 forint az egy 
szervezetre eső átlagos havi könyvelési költség, 
ez összességében nem magas. A Titkárság meg-
próbál majd utólag az átfuttatott összegek miatt 
korrekciót kérni. 

Bazsóné Megyes Klára, a Tanács elnöke a vá-
lasztással kapcsolatban csak kiegészítette a főtit-
kár által elmondottakat. Hivatkozott az szmsz-ek 
fontosságára, és tisztázta, hogy a szervezet jelölő 

bizottságának tagját is lehet a szervezet valamely 
választott tisztségére jelölni, ám ha jelölését vál-
lalja, a szavazatszámláló bizottságban már nem 
vehet részt. A legtöbb vezetőség mandátuma 
áprilisban jár le. Egy feltételezhető áprilisi vagy 
májusi Közgyűlést megelőző két hónappal leg-
alább háromtagú vezetőséget kell választani. 

Végezetül ismét két szervezet, az Olvasószolgá-
lati Szekció, valamint a Mezőgazdasági Szekció 
mutatkozott be. Molekné Kőrösi Beatrix elmond-
ta, hogy a ’73-as indíttatású, még Ifjúsági Szek-
ció néven megalakult szervezet célja máig a kö-
zépiskolás korosztály olvasóvá és könyvtárhasz-
nálóvá nevelése mit sem veszített aktualitásából 
és jelentőségéből. Jelenleg Bokrosné Stramszkí 
Piroska elnökletével számos olvasáskutatással 
foglakozó rendezvényt, konferenciát szerveztek 
és szólították meg a határon túli könyvtárakat. A 
18-34 fő közötti tagságukkal igen büszkék rá, 
hogy a Vándorgyűlésen önálló szekcióülést tart-
hattak.  

Horváth Tamás, a Mezőgazdasági Szekció elnö-
ke 1989-90-re nyúlt vissza, hogy a Műszaki 
Szekción belül megalakult önálló csoport kitelje-
sedését ismertesse. A hajdani 110 tagú taggyűlés 
mára 61 főre apadt, de a mezőgazdasági témával 
foglalkozó könyvtárak sorában van lehetőség a 
testületi tagok számának növelésére. A szekció 
az Országos Mezőgazdasági Könyvtár honlapján 
kapott megjelenési helyet, egymás közt e-mailen 
tartják a kapcsolatot. Előadások, tanulmányutak 
szervezésével nyújtanak többletet tagjaiknak. 
Büszkén említette, hogy 2014-ben először és 
nagy sikerrel szerveztek szekcióülést Vándor-
gyűlésen. 

A hozzászólások kitértek a stratégiára, az önálló 
könyvtári osztály és osztályvezető hiányának 
kezelésére, a szakmai képviseltre, az MKE 
honlapfejlesztési vizsgálatának megismétlésére.  

A Tanács várhatóan 2014-ben még decemberben 
ülésezik, addigra a tisztújítás mikéntjének 
kérdése is eldőlhet. 

 

A fotókat Kissné Anda Klára készítette. 
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Kedves KLIKKelők! 

Napjaink sokat emlegetett témája a számítási felhőben történő adattárolás. Megéri-e? Ha igen, kinek? Mik 
a hátrányai, előnyei? Mit is jelent pontosan? „A felhő alapú számítástechnika (angolul „cloud 

computing”) a számítástechnika egy ágazata. Többféle felhő alapú szolgáltatást különböztethetünk meg, 

a közös bennük az, hogy a szolgáltatásokat nem egy dedikált hardvereszközön üzemeltetik, hanem a 

szolgáltató eszközein elosztva, a szolgáltatás üzemeltetési részleteit a felhasználótól elrejtve. Ezeket a 

szolgáltatásokat a felhasználók hálózaton keresztül érhetik el, publikus felhő esetében az interneten 

keresztül, privát felhő esetében a helyi hálózaton vagy az interneten. A felhő alapú számítástechnika 

a 2010-es évek egy fő irányának számít a számítástechnikában.” 

Forrás: Wikipédia http://hu.wikipedia.org/wiki/Felh%C5%91_alap%C3%BA_sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika  

De lássunk itt egy kisebb összeállítást a felvetett kérdésekkel kapcsolatban. Emellett ajánlunk még egy 
hihetetlen okostelefon-applikációt, amely a matematikával bajlódó diákoknak jelent nagy segítséget. 
Hasznos böngészést kívánok!   
                                                                                                                         Vitéz Veronika, rovatgazda 

 

Aktuális hírek az IT világából 

Vitéz Veronika  

Még a felhők is mosolyognak a Microsoftnál 

A vállalat 4,5 milliárd dollárt fektet be 
adatközpontokba, hogy 2015-re már 19 legyen. 
Ennyi egyetlen publikus felhőszolgáltatónak 
sincs. Bemutatták a G-szériát. 32 magos 
processzor, 450 GB RAM. Igazán erős virtuális 
gépek jöhetnek. Ma már a hibrid, illetve a privát 
felhőszolgáltatások tűnnek a legjobb 
megoldásnak számukra is. 

Forrás: 
http://itcafe.hu/hir/microsoft_felho_cloudera.html 

 

Üdvözlet a fedélzeten - a felhő megjelenése az 
üzleti életben 

A felhő alapú számítástechnika, azaz cloud 
computing egyre nagyobb tért nyer a munka 
világában is. Ennek miértjét, előnyeit, 
tendenciáit vázolták fel az Abesse Zrt. és a 
Gartner szakemberei A felhő mint üzleti modell 
workshopon, ahol a felhőtechnológia világába 
vezették be a résztvevőket. Forrás: 

http://www.hrportal.hu/hr/udvozlet-a-fedelzeten-a-felho-

megjelenese-az-uzleti-eletben-20141027.html 

 

 



Internet Hungary: szétfeszíti eddigi életünk 
kereteit a web és a mobil 
Rekordszámú látogatóval, szikrázó hangulatban 
és több mint 200 előadással zajlott hazánk 
legnagyobb digitális fiesztája, az Internet 
Hungary. Forrás: 

http://realista.hu/news/details/128038 

 

Valami készül a felhőben 

Az elmúlt évek egyik legjelentősebb 
technológiai vívmánya az informatikai 
szektorban kétségkívül a Cloud computing, azaz 
a felhő alapú szolgáltatások megjelenése. 
Jelentőségét mi sem igazolja jobban, mint az a 
tény, hogy a technológia hihetetlen gyorsasággal 
terjedt el világszerte, és az adattárolásnak, 
adatkezelésnek ezt a formáját jelenleg az élet 
szinte minden szegmensében alkalmazzák. 
Forrás:  
http://computerworld.hu/computerworld/valami-keszul-a-felhoben.html  

 

 

Forradalom a matematika-

oktatásban egy okostelefon-

applikációval 

Szilassi Andrea 

A HVG és az eMagyarország Centrum honlapján 
adták hírül a héten, hogy megjelent a PhotoMath 
nevű okostelefon-applikáció, amely képes 
felismerni és megoldani a matematikai 
egyenleteket. Az alkalmazás során először a 
kamera szkenner funkcióban pásztázza a 
nyomtatott számtani egyenleteket, majd ha a 
készülékkel megállunk valamelyik képlet felett, 

néhány másodperc alatt fókuszál a készülék, és a 
felismert egyenletben kiszámolja az ismeretlen 
tag értékét. Ehhez valószínűleg egy képleteket, 
egyenleteket tartalmazó háttéradatbázis 
szükséges, amellyel összeveti a látottakat a 
program. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, 
milyen nehézségű egyenletekkel boldogul el az 
applikáció? Nagyszerű funkció még, hogy 
nemcsak megoldja az egyenletet, hanem le is 
vezeti a megoldást lépésről lépésre! Ezzel 
forradalmasítja a matematika oktatását, hiszen 
segít a bonyolult levezetések megértésében, 
ezzel pedig szerethetőbb tantárggyá teszi a 
matematikát diákok szélesebb körében. És még 
mindig lehet fokozni a pozitívumokat! A 
fejlesztő MicroBlink ingyenes letöltést biztosít – 
egyelőre a Windows 8.1 operációs rendszert 
futtató okostelefonokon és tableteken, valamint 
az Apple iPad-jein, iPhonjain. Az androidos 
operációs rendszert használóknak egyelőre még 
várniuk kell. 2015 elejére ígérték ennek 
elkészültét.  

Videó a használatról a fejlesztők honlapján: 
https://photomath.net/   
 

 

Azonnali megoldás a képernyőn 

 

 

Levezetés lépésről lépésre 
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Könyvbemutató színművésszel : [hír]. - In: 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 
208. sz. (2014. 09. 06.), p. 2. 

- Előzetes. Könyvbemutató a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtárban. 
Pribojszky Mátyás: "Menedék - 

elbeszélések" című kötetének bemutatója 
2014. szeptember 10-én. 

 
 
Barangolás az I. világháborús emlékhelyekhez 
/ V. T. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 
óra. - 25. évf. 228. sz. (2014. 09. 30.), p. 4. - ill. 

- 2014. szeptember 29. Tatabánya: 
Helytörténeti barangolás a városi I. 
világháborús emlékművekhez a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár, a 
Tatabányai Múzeum és a Vértes Agorája 
szervezésében. 

    
 
 
Tata és Tóvárosi templomok harangjainak 
érdekes története / KTJ. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 226. sz. 
(2014. 09. 27.), p. 2. - ill. 

- Tóvárosi kápolnák, templomok 

harangjainak története címmel jelent 
meg Körmendi Géza legújabb kötete. 
Könyvbemutató a Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtárban. 

 
 

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

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

 
 
Új helytörténeti könyv / Takács Tímea. - In: 
Könyvtári levelező/lap. - 26. évf. 9. sz., p. 25. - 
ill. 

- Az Oroszlányi Gárdonyi Géza Városi 
Könyvtár kiadásában Oroszlány története 

az 1990-es évektől napjainkig címmel új 
helytörténeti kiadvány bemutatójára és 
átadására került sor. 

    
 
Együtt és Egyedül az El Caminón : [hír]. - In: 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 
220. sz. (2014. 09. 20.), p. 3. 

- Előzetes. Tóth Zsóka előadása a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtárban. 
2014. szeptember 22. 

 
 
A tatai harangokról mutattak be könyvet. - In: 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 
222. sz. (2014. 09. 23.), p. 3. - ill. 

- Tata, 2014. szeptember 18. Körmendi 
Géza: Tatai és tóvárosi kápolnák, 

templomok harangjainak története című 
könyvének bemutatója a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtárban. 

 
 



I. világháborús emlékhelyek : [hír]. - In: Ko-
márom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 222. 
sz. (2014. 09. 23.), p. 3. - ill.  

- A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
2014. szeptember 29-én megemlékezést 
 szervez Tatabánya előd településeinek I. 
világháborús emlékműveihez. 

 
 
Az El Caminóról a megyei könyvtárban : [hír]. 
- In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. 
évf. 222. sz. (2014. 09. 23.), p. 2. - ill. 

- 2014. szeptember 22-én a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtárban Tóth 
Zsóka előadóművész volt a vendég, aki 
az El Caminoval kapcsolatos élményeit 
osztotta meg a közönséggel. 

 
 
Felidézik a Nagy Háború történéseit / V. T. - 
In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. 
évf. 222. sz. (2014. 09. 23.), p. 2. - ill. 

- Előzetes. Az I. világháború 100. 
évfordulója alkalmából szervezett 
megemlékezés és előadássorozat. 

 
 
Könyvtáros kiállítása a könyvtárban : [hír]. - 
In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. 
évf. 219. sz. (2014. 09. 19.), p. 2. - ill. 

- Előzetes. Engel Judit tárlata a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár 
Népház Úti Fiókkönyvtárában. 2014. 
szeptember 19. 

 
 
Olvasási versenyt hirdet a könyvtár : [hír]. - 
In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. 
évf. 219. sz. (2014. 09. 19.), p. 2. 

- Ne habozz, lapozz! címmel olvasási 
versenyt hirdet általános- és 
középiskolások számára az oroszlányi 
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár. 

 
 

Tömegek kölcsönöztek a könyvtárban : Dorog. 
- In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. 
évf. 214. sz. (2014. 09. 13.), p. 2.  

- Sok olvasó volt kíváncsi a megújult 
dorogi Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Múzeumra. 

 
 
 
Oroszlány mindennapjai helytörténeti könyv-
be foglalva / W. Zs. - In: Komárom-Esztergom 
megyei 24 óra. - 25. évf. 215. sz. (2014. 09. 15.), 
p. 4. - ill. 

- Megjelent a Gárdonyi Géza Városi 
Könyvtár kiadásában Oroszlány története 

az 1990-es évektől napjainkig című 
kiadvány. A könyvbemutatóra 2014. 
szeptember 13-án került sor az oroszlányi 
Kölcsey Központban. 

 
 
 
Fotók láthatók a könyvtárban : [hír]. - In: 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 
211. sz. (2014. 09. 10.), p. 3. 

- Balogh Márk fotótárlata a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtárban, 
Tatabányán. 

  
 
 
Tűzvész után még most is várják a könyv-
adományokat. - In: Komárom-Esztergom me-
gyei 24 óra. - 25. évf. 206. sz. (2014. 09. 04.), p. 
6.    

- Az ácsteszéri községi könyvtár 
helyzetéről. 

 


