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Tartalmas programsorozat zárult február 24-én, amikor ismerte el a programok megvalósításában résztvevő 
hivatalosan is véget ért a József  Attila Megyei Könyvtár és munkatársak erőfeszítéseit. 
konzorciumi partnerei TÁMOP-pályázata. A rendezvény a konzorciumi tagok előadásaival folytató-
A projektzáró ünnepség díszvendégei között üdvözöl- dott. Dr. Fülöp Éva Mária, a Komárom-Esztergom 
hettük Popovics Györgyöt, a Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága képviseletében, Szalai 
Megyei Közgyűlés elnökét, Hanesz Józsefet, a Komárom- Katalin az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtárá-
Esztergom Megyei Kormányhivatal Intézményfenntartói nak vezetőjeként, Czékli Béla pedig a Főszékesegyházi 
Központ vezetőjét, Schmidt Csabát, Tatabánya Könyvtár igazgatójaként szólt a megvalósított pályázati 
polgármesterét és Bereznai Csabát, Tatabánya alpol- projekt eredményeiről. Minden konzorciumi tagintézmény 
gármesterét. vezetője előadásában megköszönte Dr. Monostori 

Imrének, a Megyei Könyvtár egykori igazgatójának, hogy 
lehetőségük nyílt a pályázatban való részvételre.
A projektzárón elhangzott előadások újra felidézték az 
elmúlt másfél év eseményeit. Most láttuk át igazán, 
mekkora munkát végeztünk. Most szembesülhettünk azzal, 
hogy mennyi rendezvényt bonyolítottunk le, hány 
emberhez szólhattunk, ki mindenkinek okozhattunk 
örömteli perceket vagy tartalmas órákat, alkottunk 
felhasználóbarát és hasznos 
kutatóbázisokat, webes felülete-
ket. A programjainkon készült 
fotók nézegetése, és a munka-
társunk, Világi Orsolya által 
szerkesztett TÁMOP-össze-
foglaló könyvecske lapozgatása 

Dr. Voit Pál igazgató úr köszöntője után Popovics György segít felidézni a programok 
nyitotta meg az ünnepi programot. hangulatát, és feledtetni a nehézségeket. 
A rendezvény előadói közül elsőként Sörény Edina, a Mire vagyunk büszkék? Íme…
Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezető tanácsosa, Feketsné Kisvarga Anita (JAMK)
könyvtári és EU referens szólt a megvalósult könyvtári 
pályázatok országos sikeréről, és a várható pályázási 
lehetőségekről. A Megyei Könyvtár egyik legfontosabb feladatának tekinti, 
A József  Attila Megyei Könyvtár, mint konzorciumvezető s ezért évek óta maximális elhivatottsággal munkálkodik 
intézmény részéről Pappné Németh Erika, projekt- annak érdekében, hogy fejlessze az olvasáskultúrát, s ezzel 
menedzser ismertette a pályázat révén elért sikereinket, s szimultán olvasóvá és könyvtárhasználóvá nevelje a 
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településen és annak vonzáskörzetében élőket. Szép Kistérségi Társulás községi könyvtáraival. Ezzel nem 
hagyományokkal rendelkezik értékközvetítő közönség- kevesebbet vállaltunk, mint 53 000 rekord beemelését egy 
találkozók szervezésében is, és sok programmal támogatja olyan közös adatbázisba, mely a kistérség valamennyi 
az esélyegyenlőség megteremtését a bármely okból könyvtárának állományáról tájékoztatást ad, s melyet 
hátránnyal élő csoportok számára. interneten is elérhetnek az olvasók. 
E sok évtizedes törekvés folyamatába szervesen illesz-
kedett a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2. Másik kiemelt célunk az információhoz való 
„Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és hozzáférés területi és társadalmi különbségeinek 
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás csökkentésével az olvasóvá, könyvtárhasználóvá 
érdekében című pályázat sikeres megvalósítása. nevelés volt, különös tekintettel a gyermek- és 
Ez a projekt az egész életen át tartó tanulás feltételeinek ifjúsági korosztályra. 
megteremtéseként új tanulási lehetőségek és formák 
elterjesztését, az oktatási és kulturális intézmények közötti A korai könyvtári szocializáció és az iskoláskor alatti nevelés 
együttműködés új útjainak kiépítését célozta meg, illetve és képzés lehetőségét könyvtárunk és a megyeszékhely 
támogatta. A pályázatot három konzorciumi taggal, a oktatási intézményeinek már évek óta jól működő 
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumai- együttműködése teremtette meg. Korábbi kapcsolatainkat 
nak Igazgatóságával, az Esztergomi Hittudományi Főiskola erősítettük, illetve újakat alakítottunk ki óvodákkal, 
Könyvtárával és a Főszékesegyházi Könyvtárral együttmű- általános- és középiskolákkal, összesen 13 oktatási 
ködve nyújtottuk be. Az elnyert támogatás 58.000.000 intézménnyel. 
forint, amelynek intézményünkre eső része 40.000.000 A pályázatban vállalt feladatok az oktatási intézményekkel 
forint volt. Ennek felhasználását 2010. július 1. és 2012. való együttműködésen kívül a megyeszékhely és a 
február 28. között teljesítettük. kistérségünkhöz tartozó kulturális intézményekkel való 
Pályázatunk két területen valósított meg nagyszabású kooperáció révén valósultak meg: Gyermely, Tarján, Héreg, 
fejlesztéseket: egyrészt a könyvtárszakmai haladással és Szomor, Várgesztes, Vértessomló és Vértesszőlős közsé-
szolgáltatásaink kiterjesztésével összefüggő feladatokat gekben, illetve két megyei városban, Esztergomban és 
valósítottunk meg, másrészt tanulást segítő programjaink- Dorogon.
kal támogattuk az olvasókat a rendszeres könyvtár-
használóvá válás útján.

1. A szakmai nívó magas szinten tartása és további 
emelése érdekében a könyvtárosok szakmai, 
szaknyelvi és angol nyelvi képzését szerveztük 
meg. Közgyűjteményi feladatainkkal összefüggés-
ben pedig hiánypótló, új adatbázisok kiépítését és 
gondozását valósítottuk meg: elkészítettük, és 
honlapunkon hozzáférhetővé tettük folyóirat-
lelőhely jegyzékünket, Tatabánya kronológiáját az 
1947 és 2007 közötti időszakról, illetve kiépítettük 
a megyei emlékhelyek adatbázisát a kutatók és a 
helyismerettel foglalkozó olvasók igényeinek 
megfelelően. 

Dokumentum- és információszolgáltatási rendszerünket 
kiterjesztettük, és összehangoltuk a Tatabányai Többcélú 
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A rendezvények sokszínűségére jellemző, hogy a 
programok között éppúgy találunk hagyományőrző, 
mesekuckó és játékos angol foglalkozást, mint 
tanulásmódszertani programot, nyári tábort, illetve a zene 
nyelvén szóló programsorozatot.
A tervezett programok mindegyike nagy sikert aratott a 
közönség körében. A 228 rendezvényünkön 7.880 fő vett 
részt – ebből 209 gyermekrendezvényen összesen 5.087 fő.
A pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy hagyománya-
inkat is erősítsük, továbbá régóta dédelgetett, nagyszabású 
terveket valósítsunk meg. Ilyen például az Olvasásra születni: 
Nem lehet elég korán kezdeni! címmel útjára indított projekt, 
melynek célja, hogy felhívja a kisgyermekes szülők, 
nagyszülők figyelmét a mesélés, a felolvasás fontosságára. 
A gyermekekkel foglalkozó kollégák által tervezett 
“babacsomag” a céljaink megvalósításához szükséges 
eszközöket tartalmazta, melyet Tatabánya és a kistérsé-
géhez tartozó települések 2009-ben vagy azután született 
babáihoz és szüleikhez juttatunk el a védőnői hálózaton 
keresztül.

A pályázat eredményessége

A pályázat megvalósulásának időszaka egybeesett a könyv-
tárunkban bekövetkezett szemléletváltással, amelynek 
jelmondata: „Nyitottak vagyunk”. Ezt a felfogást erősítette 
a megyeszékhelyen és a megyében szervezett programok 
változatossága és a célközönség sokrétűsége.
A pályázat eredménye a hagyományos könyvtárkép átpozí-
cionálása, a könyvtári intézmény sokszínűségének bemuta-
tása, humánerőforrás adottságainak és értékeinek 
bizonyítása;  annak tudatosítása a társadalom különböző 
rétegeiben, hogy megfelelő finanszírozással hosszútávra 
kiható, társadalmi léptékű értékeket tud létrehozni egy-egy 
könyvtár  a nevelési oktatási intézményekkel történő 
együttműködéssel.

Az ilyen és ehhez hasonló szakmai összefogás ad 
lehetőséget arra, hogy a nemzet kulturális felemelkedése 
érdekében bemutassuk és biztosítsuk azt a szellemi 
hátteret, amely a pillanatnyi élményeken túl kulturális 
alternatívát is mutat a jövő nemzedéke számára.

Tudjuk, hogy jó úton járunk. 
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Oroszlánkarom a koncertteremben Magyar kultúra napja Szomódon

A magyar kultúra napját ünnepelte a Fazekas Utcai Általá- Ünnepi hangulat lengte be a szomódi művelődési otthon 
nos Iskola január 25-én délelőtt 10 órakor, a Liszt Ferenc színháztermét, amikor a Tatai Református Gimnázium 
nevét viselő koncertteremben. tanulói Wass Albert és Márai Sándor műveiből összeállított 
Több osztály kapott lehetőséget, hogy a délelőtti tanítási műsorukkal léptek fel a magyar kultúra napja tiszteletére. 
óra helyett irodalmi előadáson vegyen részt, melyet az A meghitt hangulatú eseményen pedagógusok és diákok 
Oroszlánkarom műsorsorozat szereplői adtak. A műsor előtt egyaránt megjelentek, s a tatai diákok előadása 
Oszkóné Kálmán Ildikó tanárnő röviden összefoglalta, megrendítően szép perceket szerzett a hallgatóságnak. 
hogy mi is a magyar kultúra napjának jelentősége és milyen Zene is szólt, méghozzá nem is akármilyen színvonalú: 
esemény alkalmából rendezi az ország évről-évre. A fellépő Pozsgay Zsófia fuvolán játszott az egyes irodalmi 
diákok a Kőkúti Általános Iskolából és annak Fazekas részletek között. Az előadók Járóka Linda, Rajj Réka és 
Utcai Tagintézményéből kerültek ki, egyikük pedig a Gerencsér Dániel egyaránt szép teljesítményt nyújtottak, 
Tatai Református Gimnázium tanulója. odaadóan szolgálták az irodalom, a magyar kultúra 

szellemiségét. Sajátságosan meghitt hangulatot teremtett a 
világítás hibája. A műsor első harmadában egyszerre sötét-
be borult a színházterem, így gyorsan átvonultak a nézők és 
szereplők valamennyien egy klubhelyiségbe, ahol - mintha 
mi sem történt volna - folytatódott az előadás. Talán még 
közvetlenebbül, még személyesebben szólt így minden 
alkotás. Komoly gondolatok, keserű tanulságok és a 
hazaszeretet, a bujdosás keserves tapasztalatait a fiatal 
előadók értőn és érzőn közvetítették a nézőknek. Sok, 
régen született gondolat ma is visszhangot ver a lelkekben, s 
megértésre, visszhangra talál a mai hallgatókban is. 
Elgondolkodtató, töprengésre késztető felvetések hang-
zottak el, s ha választ most nem is tudtunk rájuk adni, a 

A versek jórészt ismerősek lehettek a hallgatóság számára, 
jövőben talán irányt mutatnak majd nekünk az élet 

hiszen sokat közülük az iskolában tanultak már, de értő 
sorsdöntő pillanataiban, embert próbáló helyzeteiben.

tolmácsolásban más színezetet kaptak, mint a tanórákon 
Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)

felolvasva. Petőfiről szólt az első vers, melyet Bátki 
Márton adott elő. Őt követte Petőfi- és Arany versekkel 
Lak Dávid és Kulcsár Evelin Georgina. Az első rész 
végeztével megszólalt a harmonika, Bátki Miklós játszott 
egy odaillő dalt. A második részben a családról, az otthon 
melegéről szóltak a versek, itt belépett az előadók sorába 
Verényi Rebeka és Almády Katalin is. E rész után ismét 
zene szólt, majd vidámabb blokkban prózák következtek, s 
megszólalt Németh Alma is, aki Romhányi-verset adott 
elő. Ez a rész osztatlan sikert aratott a nézők között, hangos 
kacagással kísérték az elhangzó műsorszámokat, még jobb 
teljesítményre sarkallva ezzel az előadókat. Nagy tapssal és 
boldog nevetéssel zárult a magyar kultúra napjának 
megünneplése a Fazekas Utcai Iskolában.

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)
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Családjogi előadás a Jogi esteken ményez, amely nem enged eltérni a lényegtől, s megkockáz-
tatom, hogy sokszor pontosabb, mint néhány ecsetvonás. 

Dr. Boleráczki Margit volt a vendége Balla Zsófia korai versei mély beleélésről, néha váteszi 
a tatai Móricz Zsigmond Városi jövőbe látásról tesznek tanúbizonyságot. Tizenhat évesen 
Könyvtár Jogi estek című sorozatának, jelentős verseket írt, s még nem volt húsz éves, mikor 
2012. február 2-án. megjelent első kötete, amely már jelezte, hogy nagy 
A bírónő a családjog témakörében egyéniség készülődik elfoglalni a számára rendelt teret az 
tartott előadást és ezt a nem egyszerű irodalomban. 
témát olyan világosan, közérthetően Nehéz alkotó út az övé, mindenért keményen meg kellett 
taglalta, hogy még véletlenül sem harcolnia, mint a fűszálnak, mely a legmostohább talajból is 
terhelte hallgatóságát a szokásos jogi ki kell, hogy sarjadjon. Nem véletlenül említem a fűszálat.  
szóhasználattal.  Az életközösségek Ahogyan az anya-motívum 
megszokott problémáiról szólt, a végigvonul líráján, úgy a fű, a 
felbomló családokban előforduló jogi nehézségekről, a fűszál is folytonosan ismétlődő 
gyermekekkel kapcsolatos megoldandó helyzetekről, a jelképe az életnek, a megmaradás-
családnak, mint vagyonközösségnek megoldást igénylő és nak, a túlélésre törő, ősi 
eldöntendő gondjairól. Megértést segítő példákkal akaratnak. Ám magában hordja 
színesítette a szabályok ismertetését. A hallgatóság aktívan az elmúlás ígéretét is, ahogyan az 
részt kért az előadásból: sok kérdést tettek fel, s a bírónő Egy pohár fű kötetcím is egyszerre 
mindegyiket megválaszolta. Tanácsokat adott olyan hirdeti az életet, s példázza az 
esetekben is, amikor a kérdés nem tartozott szorosan az ő elmúlást is. 
szakterületéhez. Elmondta, hová forduljanak jogorvos- A költőnőnek eddig tizenkilenc 
latért a kérdezők, mely szolgáltatás vagy szociális szervezet könyve jelent meg, most készül egy esszékötet, mely talán 
tud segíteni az adott helyzetben. Repült az idő, s az előadás egy kerek évforduló mérföldköve lesz. Hangjátékok, 
végén még néhányan négyszemközti beszélgetésre is mélyen szántó irodalmi riportok jelzik pályáját sőt: egy 
félrevonták az előadót, mert nem akarták a nyilvánosság elé bábjáték, hiszen a Kolibri Bábszínháznak is dolgozott 
tárni a személyes problémájukat, így a könyvtár zárásáig sokáig. Az elmúlt év végén filmre is vitték egyik munkáját, s 
nyúlt az esti beszélgetés, faggatózás. a forgatás az otthoni körülmények között zajlott, 
Nagyon elégedetten távozott mindenki és többen kérték, Erdélyben. 
ha lesz rá mód, máskor is hívjuk meg a jogásznőt, mert Kolozsvár jelenti számára az otthont mind a mai napig, s aki 
szívesen kérdeznének tőle más alkalommal is, hiszen ennyire kötődik az otthonához, annak különösen nehéz 
tanácsai megvilágították a terepet a jog sokak számára megválnia a szülőföldtől, engedni a muszáj parancsának, 
nehezen követhető útvesztőjében.  más otthont keresni, a túlélésért. Választhatott: elmegy és 

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata) tovább él, vagy a kisebbségi sorsba belepusztul. Nem 
mindenki képes egész életében ellenállóként, a hatalommal 

A fűszál ereje küzdve megmaradni. Elsorvad az alkotóerő és elfásul a 
lélek. Balla Zsófia alkotni, továbbadni és kiteljesedni akart, 
a folyamatos küzdelemben való elsorvadás helyett. Nem „Nagyon sajnálom, hogy nem tudok rajzolni, mint Goethe, 
döntött rosszul, mikor áttelepült Magyarországra. Itt, ha s csak szóval festhetem le, amit látok” - sóhajtott fel Balla 
nehezen is, csak saját erejére, tehetségére támaszkodva, Zsófia költő, szerzői estje végén a tatai Móricz Zsigmond 
utat, teret talált magának. A kitüntetések, díjak sem Városi Könyvtárban, február 8-án. Vitába szállok ezzel, 
maradtak el, és reméljük, még sokáig alkot, minden olvasó nem biztos, hogy ez hátrány. Az alkotó törekvése a pontos, 
ember örömére.tömör megfogalmazásra, számunkra - befogadók számára - 

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)egy haiku tömörségű gondolat-koncentrátumot ered-
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A családunk könyvtára – Az új rend fizikai erejének köszönhető. Sajnos ez még nem az épületre, 
hanem a belső, ízléses elrendezésre, új, világos terek 

Sikerrel zárult a tíz alkalomra tervezett családi program- kialakítására vonatkozik. Reméljük, a modern elvárásoknak 
sorozat a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban, Tatán. megfelelő, az olvasói igényeket kielégítő új könyvtárépület 
A családunk könyvtára című rendezvényre összességében felépítése sem várat már sokáig magára!
háromszáznyolcvanöten jöttek el, és ebből háromszáz- Programunk a TÁMOP-3.2.4-08 jelű Európai Uniós 
hatan be is iratkoztak. Bizony nagy utat járt be könyvtárunk támogatással valósulhatott meg.
az elmúlt több mint egy évben, vagyis 2010 novemberétől Dományi Zsuzsa (MZSVK Tata)
2012 februárjáig. 
Amikor elindítottuk ezt az olvasótoborzó programot, még 
a színcsíkos kölcsönzési rendszert alkalmaztuk. Az olvasók Pardaviné Horváth Zsuzsanna képei
négy tikettel kölcsönözhették ki a maximum hat könyvet. 
Kölcsönzéskor a könyvtáros kivette a könyvből a P. Horváth Zsuzsanna amatőr festőművész művei tekint-
kölcsönző kártyát, ezek mellé kerültek a tikettek az olvasó hetők meg a József  Attila Megyei Könyvtár folyóirat-
számával, aláírásával.  Ez a kölcsönzési rendszer csak arra a olvasójában. A képek nemcsak változatos technikával 
kérdésre adott választ, hogy egy olvasó mely könyveket készültek, hanem témájukat tekintve is sokszínűek. A han-
kölcsönözte ki, de arra nem, kinél van egy bizonyos könyv, gulatos kiállítás március 18-ig várja az érdeklődő olvasókat.
és mikor hozzák vissza. Az audiovizuális, azaz az AV tagsági A tárlatról és a festészetről így vall P. Horváth Zsuzsanna:
érvényességét – amivel a DVD-ket, CD-ket kölcsönöz- „Nagy öröm számomra, hogy a József  Attila Megyei 
hették -, még egy kártyácskán rögzítettük. Könyvtárban állíthatok ki, hiszen nyolc évesen ez volt az 
Hogy mi minden változott az elmúlt másfél évben? 2011. első, a nagybetűs KÖNYVTÁR az életemben, amelybe 
november elsejétől elérhető online katalógusunk az beiratkoztam. A könyvekhez mindig is különleges 
interneten keresztül. 2012 januárjától átálltunk a kapcsolat fűzött, hiszen az olvasás a rajzoláshoz hasonlóan 
számítógépes kölcsönzésre, a TextLib integrált könyvtári egy olyan eszköz, amelynek a segítségével bármikor ki 
rendszer segítségével. Ezáltal a kölcsönzéshez kapcsolódó tudok lépni a saját életemből, felül tudok emelkedni a 
folyamatok felgyorsultak, a könyvtár dokumentumai hétköznapi problémákon, a gazdasági válságon, a politikai 
között naprakészen és pontosan lehet keresni, a csatározásokon, és a képzelet szárnyán új dimenziókat 
kölcsönzésekről való tájékozódás is leegyszerűsödött. A fedezhetek fel, élhetek át.
különböző kölcsönzési határidőket könnyű követnie az Úgy gondolom, a képeket alkotó emberek agya egy kicsit 
olvasóknak, mert egy blokknyomtató segítségével listát másként működik, egy kicsit más rugóra jár, mint a 
adunk a kölcsönzött dokumentumok címéről és többségé. A világ számomra színekből, érdekes 
határidejéről. Az előjegyzések várakozási ideje jelentősen formákból,árnyékokból és fényekből épül fel, amelyekre 
rövidült, hiszen a számítógép automatikusan figyelmezteti gyerekkorom óta újra és újra rácsodálkozom. Bár nem a 
a könyvtárost, erre a dokumentumra már várakoznak. Az új művészetből élek, hiszen a rajzzal és a festészettel 
könyvtártagsági kártya vonalkódos, küllemében esztétikus, amatőrként csupán a szabadidőmben foglalkozom, mégis 
több információt tartalmaz elődjénél. Az AV tagságot a időről-időre muszáj elővenni a rajzeszközeimet, mert e 
megfelelő állomány beállításával már számítógépen nélkül hosszú távon nem tudok létezni.
rögzítjük. Talán szigorúbbak lettünk a késedelmi díjakat 16 éves korom óta tagja vagyok a tatabányai Bányász 
illetően, hiszen azt már nem mi, hanem a TextLib számolja Képzőművész Kör közösségének, amely az egyéni 
ki, de bízunk benne, hogy olvasóink elfogadják az új rendet, fejlődésem szempontjából nagyon fontos szerepet töltött 
cserébe a sok új szolgáltatásért. és tölt be az életemben. Különösen sokat jelentenek 
Mindezekhez már csak üde színfoltként járult a könyvtár számomra a hangulatos nyári művésztelepek, amelyeknek 
küllemében való megújulás, amely a könyvtárosok értékes barátságokat, természet közeli élményeket és sok-
kreativitásának, összefogásának és nem utolsó sorban sok képem megszületését köszönhetem.

Megyei kö rképnyvtá

7



Korábban főként pasztellkrétával dolgoztam, de az utóbbi Kiállítások
időben szívesen kirándulok a tollrajz és az akrilfestészet „Rendszeresen részt veszek a tatabányai Bányász Képző-
világába is. Mindegyik technikát másért szeretem. A művész Kör tárlatain.
pasztellel gyönyörű, puha, kevert színhatásokat lehet elérni. Barátaimmal több közös kiállításom volt:
A toll egy „varázspálca”, amelynek a segítségével a maga 2001. Tatabánya, Keri Galéria (Nagy Edit, Hervainé 
részletességében, plasztikusságában egy párhuzamos Orcsik Judit és Grósz Róbert társaságában);
valóság bontakozik ki a papíron. Az akrilfestés pedig az 2001. Tata, Magyary Zoltán Művelődési Központ 
erőteljes színekkel, az elnagyolt, durva, rusztikus (Hervainé Orcsik Judittal és Nagy Edittel közösen);
ecsetkezelés lehetőségével ragadja meg a fantáziámat. 2007. Tatabánya, Kék Kávézó (Nagy Edit és Berecz 
A Könyvtár/Képtár jelenlegi mini tárlata némi ízelítőt ad az Krisztina társaságában);
eddigi munkáimból, amelyekkel remélem sikerül 2009. Tatabánya, Városi Könyvtár (Berecz Krisztinával 
felkeltenem a könyvtárlátogató közönség érdeklődését.” és Hervainé Orcsik Judittal közösen).

Az Amatőr Artium 2009-es és 2011-es megyei tárlatára 
beválogatták egy-egy képemet.”

Buli után
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Marosfalvi Imre Enrico volt a József  Attila Megyei sokszor negatív érzelmekkel és gondolatokkal pusztítva 
Könyvtár vendége testünket. Csak a múltra vagy a jövőre koncentrálunk, és ez 

nem engedi meg számunkra a jelen legteljesebb át- és 
2012. január 30-án új élményekkel és/vagy tudással a megélését. Természetesen a ráhangolódás a jelenre, s ezzel 
tarsolyában távozhatott a József  Attila Megyei Könyvtár egyidejűleg önmagunk spirituális megtalálása, öntudatra 
Az  van, amire figyelsz című rendezvényéről az érdeklődő. ébredésünk, tanulható. Ennek egyik eszköze lehet a 
Igen, valószínűleg mindenkire másképpen hatott meditáció.
Marosfalvi Imre Enrico, zenei médium előadása, de Az este második felében a meditációban rejlő lehetőségeket 
biztos, hogy a hatás senkinél sem maradt el. is megtapasztalhatta a hallgatóság. Elcsendesült, elsötétült 
Volt, aki a csodálatos hegedűzene hallgatásától töltekezett a könyvtár olvasóterme, és megszólaltak Marosfalvi Imre 
fel, s bizonyára voltak olyanok is a közönség soraiban, akik Enrico muzsikájának hangjai: hegedűje segítségével 

közvetítette a „most”, a „jelen” információit az 
előadóművész. A szárnyaló dallamok hullámain 
bocsájthattuk el magunktól negatív gondolatainkat, s 
fogadhattuk be a pozitív, konstruktív, teremtő érzéseket.
A meditációból nemcsak ízelítőt kaphattunk, hanem 
kellően hosszú időt tölthettünk e kellemes, kollektív 
utazással, lelki tisztulással.

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)

kellően rá tudtak hangolódni a közös meditációra, mely 
után felfrissülve, megnyugodva, a negatív gondolatoktól 
megtisztulva folytatták estéjüket s életüket. Sőt, aki igazán 
fogékony volt az égi információk befogadására, új 
ismereteket is megtudhatott Enrico közvetítésével.
De lássuk csak sorrendben az este történéseit! Az előadó, 
Marosfalvi Imre Enrico számokban kifejezhető életrajza a 
következő: 50 éves hegedűművészi pályafutása során 30 
évig volt zenetanár. 8 évig szólistaként muzsikált a Magyar 
Rádiónál. 15 éve gyakorolja a spirituális tudatosságot, és 5 
éve zenei médium. Feladata, hogy közvetítse az égiek 
üzenetét, a zene eszközével közöljön spirituális 
információkat, tanfolyamok segítségével vezesse rá az 
érdeklődőket a „jelenben levés”, önmagunk jelenben való 
létezésének tudatos megtapasztalására. Erre utalt az 
előadás címe is: Az van, amire figyelsz.
Megtudhattuk, milyen veszélyekkel jár, ha nem 
koncentrálunk a jelen tudatos, teremtő megélésére. Ekkor 
az egónk veszi át felettünk az irányítást, érzelmekkel, 
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Szívvel, lélekkel azáltal, hogy a szennyvízből a hormonokat nem tudják 
avagy Harmóniában a természettel s önmagunkkal kiszűrni; bizonyos ételek feketelistára kerülnek, majd 

rehabilitálják őket (lásd a tojás és koleszterin esete) stb.
Az Öko-esték programsorozat- Ebből, egy ügyes átvezetéssel – miszerint elődeink már 
ban, február 20-án Papp Lajos tudták mindezeket s eszerint élték életüket – eljutottunk 
szívsebész professzor volt a magyarságunkhoz, az előadás – hatványozottan – magyar 
vendégünk. szívvel és magyar lélekkel folyt tovább.
Bár nem először fordult elő, Papp Lajos szerint (is) hálát kell adnunk azért, hogy 
hogy a befogadóképességünk magyarnak születtünk, s ide, a Kárpát-medencébe, s hogy a 
határán mozgott a közönség páratlanul gazdag, egyedülállóan logikus, és a lehető 
létszáma, ezúttal olyan hatalmas számú érdeklődő érkezett, legősibb nyelvet, a magyar nyelvet beszéljük. Véleménye 
hogy rendkívüli megoldáshoz kellett folyamodni: szerint, ez utóbbinak köszönhető, hogy annyi géniuszt 
a gyermekkönyvtárba „szorulók” (ahol még – csillár híján – adtunk a világnak. 
a polcokon is lógtak) a technika segítségével láthatták s Előadása végén egy merőben szokatlan kéréssel fordult 
hallhatták az előadást. hallgatóságához: kérte, hogy ne tapsoljuk meg, mert a 
Az első gondolat, amit Papp Lajos megfogalmazott, hogy „tartalmas csönd, sokkal többet mond”… 
szívsebészként, a műtőasztalnál állva számtalanszor jutott Világi Orsolya (JAMK, Tatabánya)
eszébe: „van-e joga ahhoz, hogy leállítsa egy ember szívét”, 
kivált annak tudatában, hogy tisztában van vele, nem 
minden esetben képes újraindítani azt.  Szép és félelmetes 
gondolat, ahogy az is, hogy – legalábbis szavaiból ez derült 
ki -, ez utóbbi eseteket tartja nyilván szám szerint, annak 
ellenére, hogy elenyésző a sikeres operációkhoz képest. 
Hiszen ez mind-mind EGY emberi élet volt… Erről 
óhatatlanul is eszembe ötlött, hogy „a tudás hatalom”… de 
rendkívüli felelősség is, amihez ha 'szív és lélek' társul, az 
már komoly teher!
Az orvosi esetekből, tudományos és kutató munkáiból, 
tehát pályafutásának különböző állomásain szerzett 
tapasztalataiból – ha szabad ezt így leegyszerűsíteni – egy 
alapvető következtetést vont le: a természet rendjébe nem 
szabad beavatkozni, mert annak mindig visszafordíthatat-
lan és egyértelműen káros következményei lesznek, 
melyeket viselni kell, s melyek dominóelven működnek.
Ezeket a gondolatokat egyszerű, hétköznapi példákkal 
illusztrálta, és sajnos le lehetett vonni a következtetést, hogy 
a természet rendjébe való beavatkozások túlnyomó része 
üzleti érdek, felelőtlenség vagy éppen tudatlanság hatására 
történik.
Íme, néhány ezekből a hétköznapi példákból: 
„túlsterilizált” környezet; ha a lázunkat csillapítjuk, azáltal 
valójában szervezetünk természetes és hatékony 
védekezőmechanizmusát csillapítjuk(!);  a női hormonális 
fogamzásgátlók a férfiaknál sterilitást eredményezhetnek 
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Könyvadomány Újabb helytörténeti füzetek Dorogon

Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtárat és a 2012 februárjában mutatták be a Dorog Város Bará-
Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezetét 140 új tainak Egyesülete gondozásban megjelent, Dorogi Füzetek 
könyvvel ajándékozta meg a Rákóczi Szövetség országos 41. és 42. kötetét. A könyvbemutatót az Arany János 
szervezete. Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában Kovács Lajos 

egyesületi elnök nyitotta meg.

Megbocsátottak…
Játszótársak Oroszlányban

A nyergesújfalui Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár egész februárban elengedte a lejárt határidejű A szerző, Lázár Katalin dráma-
kölcsönzések késedelmi díjait. pedagógus mutatta be Játszótárs 2. 

című könyvét 2012 februárjában a 
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár-

Dolák-Saly Róbert Esztergomban ban. Közreműködött Levente 
Péter, Török György és a József  

A Helischer József  Városi Könyvtár ven- Attila Általános Iskola tanulói.
dége volt 2012. február 13-án Dolák-Saly 
Róbert.

TÁMOP-záró Esztergomban

Az esztergomi Helischer József  Városi Könyvtár 
Író-olvasó találkozó Bakonysárkányon sikerrel zárta TÁMOP-pályázatát 2012 februárjában. 

Halmos Antal repülőmérnök- és közgazdász szakember, 
világutazó filmvetítéssel egybekötött élménybeszámolóját TextLib-konferencia Tatán
hallgathatták meg az érdeklődők 2012. február 20-án a 
Községi Könyvtár irodalmi klubjában. 2012. február 20-án országos TextLib-konferenciára 

várták a szakembereket a szervező Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár munkatársai.

Megyei kö(nyvtá)rkép röviden
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A magyar történelemben jelentős szerepet játszó Esterházy tatai domínium a Vértes és Gerecse hegységek területén, a 
család neve közismert hazánkban. Esterházy Miklós 18. századi Komárom vármegye Duna-jobbparti részén, s a 
/1583-1645/ nádor Ferenc fia a család ifjabb fraknói grófi szomszédos Fejér és Győr vármegyékben helyezkedett el. 
ágának megalapítója. Ebből a lineából származik a 18. E területek a hódoltság, majd a felszabadító harcok során, 
század jelentős birtokszerzői közé tartozó galánthai gróf  jelentős mérvű pusztulást szenvedtek. Az uradalmak 
Esterházy József  országbíró is. benépesítését szolgálta Eszterházy József  1733. február 4-
József  gróf  eredetileg egyházi pályára készült. én kiadott telepítő pátense, birtokain létrehozva az 
Tanulmányait a jezsuitáknál kezdte Sopronban és örökszerződéses német falvakat.
Győrben, majd a nagyszombati egyetemen bölcsészeti Szentiványi Márton (1633–1705) a jezsuita rend 
tanulmányokat folytatott. 1700-tól teológiai stúdiumokat nagyszombati, 1635-ben alapított egyeteme bölcsészeti 
végzett a római Collegium Germanicum-Hungaricum karának tanára, majd teológiai professzora volt. Főműve, a 
hallgatójaként, ezt követően Bécsben matematikát, Curiosiora et Selectiora variarum Scientiarum Miscellanea 
technikát és hadászati tudományokat tanult. A feljegyzés (Érdekes és válogatott írások 
szerint, Rómát ,,gyenge egészségi állapota” miatt otthagyni gyűjteménye a különféle tudomá-
kényszerült, így 1705-ben az egyházi pályát katonaira nyok területéről), Nagyszombat-
cserélte. Az 1710-es évektől felívelő pályafutása során ban jelent meg 1689–1702 
közjogi méltóságokat töltött be, illetve magas között. A három, egyenként 10 
közigazgatási-katonai tisztségeket viselt. Az országbírói részre osztott kötet válogatott 
rangra 1741-ben emelkedett. ismereteket közölt a természet-
A kezén lévő, Horvátországtól a Dunántúl északi részéig tudományok területéről, lelki 
húzódó birtokkomplexum 1702-1738 közt alakult ki: olvasmányokat és elmélkedésre 
családi javak, királyi adományok és vásárlásai révén. A alkalmas szövegeket tartalma-
gesztesi részbirtokhoz a testvérével tett birtokosztály zott, i l letve, kronologikus 
során, 1720-ban jutott, a tatai uradalmat 1727-ben vásárolta felépítésben, részletes ismerete-
meg. Tatán - gesztesi részjószágával szoros összefüggésben  ket törekedett nyújtani Magyarország történelméről. Az 
- még az évben megkezdte uradalmi igazgatási szervezete enciklopédia szóban forgó, a győri Szent Mór Bencés 
kiépítését, s 1729-ben elkészült az első gazdasági utasítás is. Perjelség Könyvtárában fennmaradt példányát, amely a 
Az uradalmainak rendszerében központi szerepet játszó munka első, 1689-ben megjelent kötete, míves barokk 

Habent sua fata… Gróf  Esterházy József  országbíró (1682-1748)
*

 tanulmányai során használt kötet a győri Szent Mór Bencés Perjelség Könyvtárában

* Perjelség Könyvtárában találta meg Csóka Gáspár OSB és hívta fel rá  Előzetes a Megyei Könyvtár 2012. évi évkönyvébe készülő 
Fülöp Éva Mária figyelmét. Helyismereti és könyvtörténeti vonatkozása tanulmányból. Szentiványi Márton könyvét - melyet Esterházy József  
miatt közöljük.használt és köttetett be a XVIII. sz. elején -, a győri Szent Mór Bencés 

Helyismeret
Honismeret

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu
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borító fedi. Az aranyozással díszített, vörös bőrborító derekán. A Jézus Társasága 1773. évi feloszlatását 
feliratának tanúsága szerint 1727-ben, vagyis a tatai követően, az épületeket a II. József  1786. évi rendelete 
uradalom megvásárlásnak évében készült. A kötéstábla nyomán hazánk területén működésében korlátozott, majd 
gróf  Esterházy József  nevét is megörökíti. A hátsó borító 1802-től működését ismét folytatható bencés rend kapta 
közepén a Boldogságos Szűz Mária nevének monogramja meg. A győri Szent Mór Bencés Perjelség Könyvtára 
kapott helyet. gazdag állománya egy része az épület jezsuita korszakából 
A győri jezsuita gimnáziumot a rend 1627-ben építtette, a származik.
mellette álló Loyolai Szent Ignác templomot a 17. század Dr. Fülöp Éva Mária (Kuny Domokos Megyei Múzeum Tata)

Honismeret - Helyismeret
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A Komárom-Esztergom Megyei Szerve- https://sites.google.com/site/mkekemszwebszerkesztow
zetnek 2011-ben ötvenegy fős tagságából orkshop/ webcímről. 
kettő testületi, negyvenkettő aktív dolgozó Az éves tanulmányi kirándulás, tapasztalatcsere-látogatás 
és hét járulékokból élő tagja volt. Néhányan célja ezúttal a megyében működő társintézmények 
regisztráltak a Gyerekkönyvtáros, az megismerése volt. Esztergomban a Prímási Levéltárat, a 
Olvasószolgálati és a Társadalomtudo- Főszékesegyházi Könyvtárat, a Keresztény Múzeumot és 

mányi Szekcióban, illetve az MKE Helyismereti szakkönyvtárát kerestük fel, majd páran Párkányba is 
Könyvtárosok Szervezetében és a Könyvtárostanárok átsétáltunk.
Egyesületében. MKE bizottsági tagként Lehrreichné Az egyéni kulturális igényekre tekintettel a szervezet két 
Dürgő Brigitta (JAMK) januártól a Gyerekkönyvtáros darab színházbérletet vásárolt, amellyel alkalmanként két 
Szekció EB tagjaként, Gyüszi László (Városi Könyvtár, egyesületi tag (és kérésre szólójeggyel családtagjaik) 
Tatabánya) márciustól az MKE Elnökség EB póttagjaként látogathatja a tatabányai Jászai Mari Színház, Népház 
is tisztséget tölt be. A 2011 decemberében újjáalakult PR vendégjátékait. A 2011/2012-es évad előadásai októbertől 
munkabizottságban pedig Márku Mónika (JAMK) kezdődtek, év végéig három előadásra került sor. A 
tevékenykedik megyei delegáltként. színházbérletekhez tartozó kuponfüzetekre, amelyek a 
A megyei vezetőség két alkalommal ült össze az aktuális megye vendéglátó és szolgáltató helyein nyújtanak 
feladatok és munkaterv megvitatása miatt. A taggyűlésre kedvezményeket, csekély igény mutatkozott.
szintén két alkalommal került sor, sajnos mindkét Testületi tagjaink 2011-ben nem jeleztek igényt rendezvény- 
alkalommal határozatképtelennek bizonyult. és programtámogatásra. 

A megyei szervezet tagjai előtt megkülön-
A megyei szervezet állandó programjai böztetett módon nyílik lehetőség az ország 
között szakmai továbbképzés éppúgy más pontjain megrendezett konferenciákon, 
szerepelt, mint tanulmányi kirándulás, és rendezvényeken való részvételre. 
gondoltunk a tagok kulturális igényeinek A 18. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál és a 
kielégítésére is. „könyvtáros klub” programjai sajnos nem sok érdeklődést 
A tatabányai Városi Könyvtárral közösen, váltanak ki. A klubprogramhoz 2011-ben a megyéből 
Szilassi Andrea által eddig öt (2011-ben négy) alkalommal egyetlen intézmény sem csatlakozott. A könyvtárak 
megszervezett webszerkesztő workshop a nem informatikus, valószínűleg a saját TÁMOP rendezvényeik miatt voltak 
de informatikai munkát/tudást igénylő feladatok túlterheltek. Egyéni meghívóra nyolcan jelezték igényüket, 
ellátásához nyújt tapasztalatcsere lehetőséget és segítséget. érkezett néhány visszajelzés arról, hogy majd a helyszínen 
A továbbképzéseken részvételi díj ellenében vehetnek részt kérnek belépőt. 
a szervezeten kívüliek. Sikerét jelzi, hogy az utóbbi Időrendben haladva az MKE Helyismereti Könyvtárosok 
alkalmak során már megyén túli érdeklődés (pl. Monguz Szervezetének 18. országos tanácskozását kell megemlíteni 
Kft., BGF) is jellemezte. A workshop saját honlapja, (július 6–8. között). Ezúttal a megyéből öten 
amelyet szintén Szilassi Andrea szerkeszt, elérhető a (szervezetünkből négyen) vettek részt Gödöllőn.

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének 2011. évi beszámolója

Egyesületi élet
Rovatvezető: Kissné Anda Klára
34/513-676 kissne.anda.klara@jamk.hu
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Alig egy hétre rá (július 14-16.) az MKE 43. vándorgyűlésére menedzsmentről folyt oktatás, tájékoztatás. A tanfolyamot 
huszonegyen jelentkeztek. Végül tizennyolcan (ebből Kissné Anda Klára végezte el. 
tizenöt szervezeti tag) utaztak a megyéből Pécsre. A Elmaradt viszont a közös színház- vagy kiállítás-látogatás, 
részvétel erősen függ az anyagi lehetőségektől. Nem egy webszerkesztő workshop októberben és az agostyáni 
minden munkáltató tud hozzájárulni a költségekhez, a könyvtárlátogatás a túlzsúfolt őszi rendezvények miatt. 
megyei szervezet 2011-ben harmincezer forintot Kardos András külföldi tartózkodása miatt utasította 
határozott meg a részvétel támogatásához. vissza meghívásunkat.
Szinte már állandó eseménynek számít a megjelenés a A szervezeti élet kevésbé látványos, de a vezetőségnek sok 
„Tatabányai civil nap”-on. 2011 szeptemberében hatodik feladatot, adminisztrációt jelentő munkájáról éppúgy be 
alkalommal rendezték meg a „3. Dózsakerti napok”-kal kell számolni. Annál is inkább, mivel költségvonzata e 
együtt. Ezúttal a forgalmas helyszínen felállított standnak, a tevékenységnek is van.
könyvtárakat, a könyvtári hét programjait és a szervezet Januárban nagy feladat volt az országos tisztújítás előkészítése, a 
munkáját népszerűsítő egész napos önkéntes szolgálatnak jelölőlapok megyei szintű összesítése és továbbítása. 
köszönhetően csekély anyagi támogatást is „hozott a Határidőre teljesítettük az MKE működési pályázatához 
konyhára”. kért adatszolgáltatást a szervezetek 2010. évi rendez-

Már nem állandó, de mindenképpen a vényeiről.
szervezetet érintő jelentős eseményként kell Február, mint minden évben, most is kiemelten a 
megemlíteni az MKE 75. évfordulójára tagtoborzást jelentette, nem kis munkát ad ilyenkor a 
kiadott jubileumi évkönyv szerkesztésében tagnyilvántartás adminisztrációja. Ez a feladat most 
vállalt megyei szerepet. A Komárom- megduplázódott, mivel 2011 novemberétől először volt 
Esztergom Megyei Szervezet történetét, lehetőség már a tárgyévben és részletekben befizetni a 
vezetőségeinek névsorát, jelentősebb következő évi tag- és regisztrációs díjakat.
eseményeinek kronológiáját és bibliográfiáját Február (és június) ugyanakkor adóbevallási kötelezettséget is 

tartalmazó kötet a márciusi küldöttközgyűlésen, a jelentett. Fel kellett mérni a megyei szervezetben végzett 
könyvfesztiválon és a vándorgyűlésen is bemutatásra önkéntes munkát (hozzávetőleg 11 ember/350 óra/év) egy 
került. MKE-t érintő ÁSZ vizsgálathoz.
A megyei vonatkozású anyag szerkesztése során felmerült Márciusra készült el, de kétharmados többség nem volt 
egy megyei könyvtári vonatkozású képarchívum jelen egy taggyűlésen sem a szervezeti és működési szabályzat 
gondolata. Áprilistól Mészáros Antal, szervezetünk elfogadásához. A jelenlévő tagok észrevételei alapján a 
egykori titkára segítségével Kissné Anda Klára próbálta módosítások megtörténtek, októberre az Elnökség EB 

elnökének jóváhagyását élvezve elfogadásra kész állapotba azonosítani Koger Tamás (volt elnök) 1964-1982 képein a 
került.résztvevőket. A folyamat nehézkessége és helyismereti 
A 2010. évi beszámolókat március végére, a tagdíjutalással jelentősége miatt továbbgondolásra érdemes lehet, 
szinte egy időben teljesítettük. Júniusra fejeződött be a segítséggel valósulhat meg. Az anyag részét képezné az 
matricák átadásának és átvételének dokumentálása.OSZK és MKE digitális képarchívumának is, amit Nagy 
Október elején tagdíjreformmal kapcsolatos állásfoglalást Zoltán, az MKE Műszaki Szekciójának elnöke gondoz.
küldtünk a beérkezett vélemények alapján a Tanácsnak. Az MKE eddig minden évben 
Október végén a június 1. és október 31. közötti időszak biztosított valamilyen továbbképzést 
programjaira vonatkozó részletes jelentést kellett küldeni az tagjai számára. Március 8. - május 3. 
MKE NCA-nak szolgáltatott szakmai beszámolójához.között az egyesület NCA támogatással 
Pályázati tevékenységet az év során nem folytattunk. „Civil akadémia” elnevezéssel szervezett 
Az NCA által kiírt pályázatokra az MKE keretein tanfolyamot (Bp., BME OMIKK). Öt 
belül lehetett volna pályázni, de egy országos alkalommal civil szervezeteket érintő jogi, pénzügyi, 
érdeklődést kiváltó reprezentatív megyei elektronikus ügyviteli, tréneri ismeretekről és minőség-

Egyesületi élet
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rendezvényhez – sikeres pályázat esetén is – szükséges A társintézményekkel (megyei múzeumok, levéltárak) és 
anyagi fedezettel a szervezet nem rendelkezik. (Visszatérő más könyvtárakkal tanulmányutak során van lehetőség 
probléma.) Ezért vált bizonytalanná, hogy megyei ismerkedni, tapasztalatokat cserélni. A határon túli 
segítséggel szerveződhessen meg a Helyismereti könyvtárosokkal (szlovákiai, komárnoi, Nyitra megyei, 
Könyvtárosok Szervezetének megszűnés által fenyegetett érsekújvári, drezdai, székelyudvarhelyi) és szervezetekkel 
országos tanácskozása. A megyei szervezetnek saját ma már szintén az anyagi feltételek hiánya miatt nincs élő 
alapítású kitüntetése nincs. Az MKE jogkörében és kapcsolat.
támogatásával odaítélt díjakra a tagságtól beérkezett Míg a megyei és városi fenntartó szervek 2006-ig anyagi 
javaslatok alapján a vezetőség állít jelöltet. 2011 során a hozzájárulással is támogatták a szervezet céljait, a 
megyei szervezet két javaslatot továbbított az MKE felé: a gazdasági helyzet változásával megszűnt a közvetlen 
Prima Primissima díj magyar irodalom kategóriában az kapcsolat. 
MKE szekciókhoz csatlakozva Boldizsár Ildikót jelölte, Alkalmi segítségnyújtás viszont több ízben történt a könyvtári 
valamint Bibliotéka Emlékérem díjra Takács Annát (Katalist) vagy egyesületi levelezőlistán feltűnt kérdések, 
(JAMK) terjesztette fel. Sajnos mindkét jelölés személyes megkeresések alkalmával (pl. adózási 
sikertelennek bizonyult. Egyéb kitüntetésekre (Szinnyei információk, múzeumi és tagsági kedvezmények, 
József- és Széchenyi Ferenc-díj,) a későn érkezett felhívás tájékoztatás a testületi tagságról). Szervezetünk is kért 
és a rövid határidő vagy a tagság hallgatása (Fitz József- segítséget SZMSZ-e kialakításához más szervezetektől, 
könyvdíj, MKE-emlékérem, „Az év fiatal könyvtárosa” díj) érdeklődött tagdíjaikról, ügyvitelről, programokról. Az 
miatt nem tudott a szervezet jelöltet állítani. Éppen ezért Elnökségtől várt iránymutatást a szervezet és a megyei 
okozott különösen örömet, hogy dr. Monostori Imre könyvtár közti megállapodás tartalmát illetően. 
szervezeten kívüli jelölésre novemberben Füzéki István- A kommunikációra nagyobb hangsúlyt 
emlékérem kitüntetésben részesült. kell fektetni. A szervezetnek elektronikus 
A folyamatos egyesületi munkához és a szakmai kérdések hírlevele és levelezőlistája továbbra sincs. A 
alakításában vállalt szerep miatt nélkülözhetetlenek az tagok tájékoztatása az aktuális és esetle-
MKE-től érkező információk. Küldötteink révén a gesen a közelmúlt eseményeiről, más 
vezetőség igyekezett minden tanácsülésen, illetve a szervezetek programjairól, kirándulásairól 
küldöttközgyűlésen több fővel is megjelenni. Összesen hét e-mailen, személyesen és telefonon 
alkalom adódott az MKE vezető szerveinek munkáját keresztül történik.
hozzászólásainkkal is segíteni és informálódni. Az év A megyei szervezet honlapjának (www.mkekemsz.hu) 
végén megalakult PR vagy kommunikációs munkabizottságban frissítése folyamatos. Szerkesztője, gondozója Szilassi 
is van delegáltja a szervezetnek Márku Mónika Andrea. Az MKE honlapján megjelenő KEM szervezeti 
személyében. információk és egyéb észrevételek felelőse Kissné Anda 
Érdekképviseleti tevékenység jelenleg nem folyik. Utoljára Klára. Ugyanakkor a tagok közül még mindig senki nem 
1991-ben lépett fel a szervezet a művelődéshez való jog regisztrált a szervezethez. 
érdekében, a kistelepülési könyvtárak bezárása ellen a A KeMLIB (Komárom-Esztergom megyei könyvtárosok 
MNE megyei szervezetével közösen.(Megfontolandó online havi folyóirata) egyesületi rovatában 2011-ben 23 
lenne viszont, hogy a jelenlegi helyzetben a szervezet mit cikk jelent meg. Rovatvezető Kissné Anda Klára.  
tehet.) A szervezeti élet értékelése:
Bár kívánatos volna, jelenleg nincs egyéb civil szervezettel Az év során a vezetőség tagjaiban megvolt a törekvés a 
fenntartott kapcsolat a United Way folyamatos kapcsolattartásra. Kétszer ültek össze az 

aktuális feladatok és munkaterv megvitatása miatt.
. A szakszervezeti és az üzemi A munkamegosztást és munkamenetet időnként befolyá-

könyvtárhálózat, a népművelők átszerveződésével ezek a solják a munkahelyi kötelezettségek és az egymástól való 
szálak megszűntek. távolság. A szervezetek ellenőrző bizottsági munkájához 

 Vértes Vidéke Alapí-
tvány Komárom-Esztergom Megyei Civil Szolgáltató 
Központja kivételével
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Horváth Sándor Domonkostól (MKE EB elnök) várunk 103250,- Ft Rendezvény részvételi díjak:
ajánlást.  vándorgyűlés, színház, tanulmányi út
A vezetőség nyitott, bármelyik tagja szívesen fogadja az     8130,- Ft kiküldetés útiköltsége
ötleteket és észrevételeket, a szervezeti munkához   16240,- Ft Szervezett étkezés:
önkéntesen lehet csatlakozni. taggyűlések, ülések étkezési költségei
A tagság aktivitása nem kielégítő (lásd két határozatképtelen   11021,- Ft  Bankköltség, számlavezetési díj

238016,- Ft Összes kiadástaggyűlés). Egyéb események során kb. 20-30 %-a vesz 
Záró pénzkészlet 2012. 12. 31-én: 97145,- Ftrészt a programokon és még ennél is kisebb az aránya, 
Eredmény 2010-hez képest -15725,- Ftmindössze négy-öt főben meghatározható, ki hajlandó 

alkalmanként a szervezeti munkába való bekapcsolódásra 
A pénzeszközökből 2011 májusától (felmondásig) három-(pl. civil nap, programszervezés során felmerült feladatok 
havonta a kamataival újra lekötődő takarékszelvénnyel ellátása, érdeklődés, javaslattétel). A továbbított hírekre 
rendelkezünk, amelynek értéke 2011.12. 31-én 102592,- Ft.visszajelzések ritkán érkeznek, az ügyvitelt sokszor gátolja 

a határidők figyelmen kívül hagyása (lásd országos 
Kissné Anda Klára, titkár (MKE KEMSZ)tisztújítás, díjakra leadott jelölések vagy adatválto-

zások/regisztrációk jelzése). 
Év közben vélemény, javaslat nem vagy alig érkezik, az 
egyesületi munkát érintő kérdésekben szinte kizárólag a 
tagdíjfizetés kapcsán fogalmazódik rendszeresen vélemény 
- elmarasztaló kritika formájában.
A szervezeti élet - összhangban az MKE és a szakma 
megújulási törekvéseivel, valamint a januártól életbe lépett 
új civil törvény által támasztott követelményeknek Áttekintés az MKE Komárom-Esztergom 
megfelelően - több síkon, több szempontból kell, hogy Megyei Szervezetének
változzon. Azonban aktív tagság, építő javaslatok nélkül 2011. évi eseményeiről
elveszik a tartalom és a cél. Senki ne higgye, hogy nem tehet 
az egyesületért és az egyesület nem tesz érte. 2012-ben is 
fogjunk össze!

Január 
- Az országos tisztújítás előkészítése, a 2011. évi pénzügyi beszámoló
jelölőlapok megyei szintű összesítése és 
továbbítása.Bevételek: 
- Január 15. 2010/2011. évad utolsó bérletes Nyitó pénzkészlet 2011.01.01-én:

 112870,- Ft előadása (két fő+családtagok) 
279000,- Ft 2011., 2012. évi tagdíjak - Január 24. „Webszerkesztő workshop” 
    2000,- Ft Egyéni támogatás a „Civil nap”-on (Tatabánya, Városi Könyvtár). Résztvevő 12 fő.
    2883,- Ft Kamatbevétel a folyószámlán - Január 25. Továbbításra került a Komárom-
  41000,- Ft Workshop és kirándulás támogatása Esztergom megyei szervezet teljes történetét 
324883,- Ft Összes bevétel

feldolgozó, az MKE jubileumi évkönyvbe kért 
tanulmány és kísérőanyagai (vezetőségei névsor, Kiadások:
történeti kronológia, bibliográfia).   73500,- Ft MKE-nek átutalt tagdíjhányad

    1685,- Ft Irodaszer, nyomtatvány
  24190,- Ft Könyvelés, postaköltség

Egyesületi élet
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Február Július 

- Kiemelt tagtoborzás, tagdíjfizetés, tagi - Július 6–8. „Európaiság és nemzeti, helyi 
nyilvántartások kezelése, adminisztrációja. értékek”: az MKE Helyismereti Könyvtárosok 
- Február 3. MKE tanácsülés (Bp., ZMNE). Szervezetének XVIII. országos tanácskozása 

(Gödöllő). Részt vett a megyéből 5 fő (négy saját 
Március egyesületi tag).

- Március 21. Taggyűlés (Tatabánya, József  
- Július 14–16. „Tanulás, tudás, műveltség – 

Attila Megyei Könyvtár). 
Könyvtárosok a jövő szolgálatában”: az MKE 43. 

- Március 31. Tisztújító küldöttközgyűlés, az 
vándorgyűlése (Pécs). Jelentkező 21 fő, részt vett 

MKE jubileumi évkönyvének bemutatása (Bp., 
18. (Ebből 15 saját egyesületi tag). 

OSZK). 
- Március 8. és május 3. között „Civil akadémia” 

Szeptember
(Bp., BME OMIKK). Öt alkalommal civil 

- Szeptember 23. MKE tanácsülés (Bp., szervezeteket érintő jogi, pénzügyi, elektronikus 
OSZK). Küldött Kissné Anda Klára.ügyviteli, tréneri ismeretekről és minőség-
- Szeptember 24. „3. Dózsakerti családi napok menedzsmentről folyt oktatás, tájékoztatás. Részt 
és 6. Tatabányai civil nap”. A dózsakerti Sétáló vett: Kissné Anda Klára.
utcában az MKE KEMSZ standot állított. 
Önkéntesek 3 fő (Kristófné Szabó Szerafina, Április 
Petényi Erzsébet, Kissné Anda Klára).- Április 8. „Webszerkesztő workshop” 

(Tatabánya, Városi Könyvtár). Részt vett 11 fő.
Október - Április 15–17. XVIII. Budapesti Nemzetközi 

- Október 3. Taggyűlés (Tatabánya, József  Könyvfeszt ivá l .  A „könyvtáros  k lub” 
Attila Megyei Könyvtár). Résztvevő 18 fő.programjaihoz egy intézmény sem csatlakozott, 
- Október 17. Tanulmányi kirándulás, egyénileg több érdeklődő.
tapasztalatcsere. Esztergomi közgyűjtemények - Prima Primissima díj magyar irodalmi 
megtekintése szakmai vezetéssel és párkányi séta. kategóriában történő jelölés.
Résztvevő 25 fő (ebből 14 saját egyesületi tag).
- Az októberi webszerkesztő workshop Május 
elmaradt.

- Május 4. MKE tanácsülés (Bp., OSZK). 
- Bibliotéka Emlékérem díjra jelölés.

Küldött Muhi Orsolya.
- Május 31. A megszervezett esztergomi 

November
kirándulás érdektelenség (11 fő) hiányában 

- A 2012. évi tagdíjfizetés előkészítése, 
elmaradt.

ügyvitele.

- November 14. Webszerkesztő workshop Június
(Tatabánya, Városi Könyvtár). Résztvevő 10 fő.- Június 20. „Webszerkesztő workshop” 
- November 23. MKE kibővített elnökségi (Tatabánya, Városi Könyvtár). Részt vett 10 fő.
ülés (Bp., ZMNE). Küldött Kissné Anda Klára, 
Gyüszi László elnökségi tagként vett részt.

Egyesületi élet
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December A szervezetet/tagokat érintő egyéb események:
- December 8. MKE KEMSZ vezetőségi ülés 
(Tata, Eötvös Gimnázium és Kollégium - Január 31. Lehrreichné Dürgő Brigittát a 
könyvtára) Gyermekkönyvtáros Szekció EB tagjává 

választották. - December 13. MKE tanácsülés (Bp., OSZK). 
Képviselő Kristófné Szabó Szerafina. - Március 31. Gyüszi Lászlót a küldöttközgyűlés 

az MKE Elnökségének EB póttagjává - December 13. MKE PR Munkabizottság 
választották.alakuló ülése. Megyei delegált Márku Mónika 

(József  Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya). - Novemberben Füzéki István-emlékérem díjat 
kapott dr. Monostori Imre.

az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének taggyűlésére 

Tisztelettel kérjük Tagjainkat a megyei szervezet éves rendes taggyűlésén való részvételre. 

00Időpont: 2012. március 19. (hétfő), 9  óra 
Helyszín: Komárom-Esztergom Megyei József  Attila Könyvtár

Napirend: 
1. Tájékoztató az MKE tevékenységéről, aktuális feladatairól és az új civil törvényről.

– Fehér Miklós, MKE főtitkár, a Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési osztályának munkatársa 

2. Az MKE KEMSZ szervezeti és működési szabályzatának elfogadása.   

3. Beszámoló a megyei szervezet 2011. évi tevékenységéről. – Kristófné Szabó Szerafina, MKE KEMSZ elnök 

4. 2011. évi pénzügyi beszámoló és a 2012. évi költségvetés előterjesztése.  
– Kissné Anda Klára, MKE KEMSZ titkár és gazdasági felelős 

5.  2012. évi munkatervi javaslatok.  – Kristófné Szabó Szerafina, MKE KEMSZ elnök 

6.  Hozzászólások, kérdések 

30
Határozatképtelenség esetén a taggyűlést 2012. március 19., 9  órára ismételten összehívjuk.  

Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ

Egyesületi élet

http://mkekemsz.hu/Dokumentumok/MKE_KEMSZ_SZMSZ_2012.pdf


Kedves Mazsola-kedvelők! Betelt a fiók? Így takaríthatunk a Gmailben
Szeretettel ajánlom figyelmükbe a februári válogatást. Első látásra szép nagy tárhelyet ad 
Firefox 10, Windows 8, Fb 2025… és még mennyi minden leveleink és csatolmányaink számára a 
történt az IT-világban e hónap alatt! Lásd alább az Gmail, azonban pár év, vagy épp az 
érdekesebbnél édesebb „aszaltszőlő-szemeket”! intenzív levelezés megteszi a hatását. Nem 

Vitéz Veronika, rovatgazda kell megijedni, ha a levelek alatti számláló 
80-90 százalékra ugrik, a nagytakarítás egyszerű és gyors is 
lehet.

Megjelent a Firefox 10, egy kis nyugi jön ezután Dátum: 2012. 02. 10.
A Mozilla kiadta a népszerű böngésző 10. 
verzióját. Ha minden igaz, ezután kicsit E-Demokrácia eszközt tesztelt Magyarország
leállnak a több bajt okozó, mint amennyire Bemutatták az EU támogatásával 
hasznos erőltetett menettel. megvalósuló "Puzzled by Policy?" 

Dátum: 2012. 02. 02. projekt által kifejlesztett web 2.0-s e-
demokrácia platformot.

Ingyenesen elérhető a Norton Identity Safe Dátum: 2012. 02. 16.
A szolgáltatás egyszerű, biztonságos jelszó-
kezelést biztosít Windows számítógépekre, Tipp: az üzenet olvasás után megsemmisül!
iOS-re és androidos készülékekre.

Paranoiásak vagyunk, és nem is Dátum: 2012. 02. 07.
alaptalanul. A titkos információk 
digitális továbbításának egyszerű 
módjai (email, azonnali üzenetkül-

Ha a Gmail fiókunkba érkező idegen nyelvű dő) a legkevésbé sem biztonsá-
leveleket szeretnénk lefordítani, nem gosak, a titkosított módszerek pedig gyakran elérhetetlenül 
feltétlenül kell szótárat ragadnunk, vagy drágák. Az oneshar.es ingyenes megoldása a kémfilmekből 
átmásolni a levél szövegét a Google Fordító merített ihletet.
oldalára. Egy ügyes kis plug-in segítségével Dátum: 2012. 02. 20.

ugyanis közvetlenül a Gmail felületén intézhetjük a 
fordítást. 

Photoshop tipp: 3D tipográfiaDátum: 2012. 02. 09.
Sokáig 3D hatású feliratokat csak 3D-s alkal-
mazásokból lehetett egyszerűen előállítani. Február végén érkezik a Windows 8 
Majd az Adobe Illustratorban megjelentek az első használható verziója
egyszerű 3D-s alakzatok, amelyek anno csak A fejlesztői próbaverzió már elérhető, a 
Photoshop közreműködésével tudtunk látványossá tenni.hónap végén pedig jön a tömegeknek 
Dátum: 2012. 02. 20.szánt első változat.

Dátum: 2012. 02. 10.

Gmail levelek fordítása, egy kattintással

Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674 vitez.veronika@jamk.hu

mazsolák
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http://www.technet.hu/hir/20120202/megjelent_a_firefox_10_egy_kis_nyugi_jon_ezutan/
http://www.technet.hu/hir/20120207/ingyenesen_elerheto__a_norton_identity_safe/
http://techline.hu/wiki/2012/2/9/Gmail_levelek_forditasa_egy_kattintassal_OBSTU1#rss
http://www.technet.hu/hir/20120210/februar_29-en_erkezik_a_windows_8_elso_hasznalhato_verzioja/
http://www.bitport.hu/megoldasok/betelt-a-fiok-igy-takarithatunk-a-gmailben
http://computerworld.hu/e-demokracia-eszkozt-tesztelt-magyarorszag-20120216.html?preview
http://www.bitport.hu/biztonsag/tipp-az-uezenet-olvasas-utan-megsemmisuel
http://pcworld.hu/photoshop-tipp-3d-tipografia-20120220.html


Megmutatjuk, milyen lesz a Facebook 2025-ben Csináljon érdekes trükköket pdf  állományaival!

Érdemes résen lenni: ingyen letölthető a jogászhall-
gatókat segítő szoftver

13 év hosszú idő, pláne ha előrejelzést Trükközzön pdf  állományaival, például 
kell adni, de úgy tűnik, a Ph.Creative- forgassa, cserélgesse az oldalakat, töröljön 
ot ez nem zavarta, és egy látványos belőlük, fűzzön össze újabbakat, s mindezt 
infografikában foglalta össze, hogyan egy átlátható felületen. Ezt kínálja a PDF 

képzeli el a ma már nemcsak az IT-, hanem úgy általában az Split And Merge program.
egész világ egyik jelentős tényezőjét, a Facebookot. Dátum: 2012. 02. 22.
Dátum: 2012. 02. 22. 

Hogyan frissítsük Chrome alatt gyorsan az összes 
weboldalt?

Az összes lap frissítése funkció Google 
A felhasználók visszajelzései alapján Chrome böngésző alatt is elérhető.
új funkciókkal bővített Studium Dátum: 2012. 02. 22.
szoftvert és a hozzátartozó szolgál-
tatásokat most harminc napig 
ingyen lehet kipróbálni.
Dátum: 2012.02.22.

IT mazsolák
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http://techline.hu/kozosseg/2012/2/22/Megmutatjuk_milyen_lesz_a_Facebook_2025ben_5VWMKC
http://techline.hu/it/2012/2/22/erdemes_resen_lenni_ingyen_letoltheto_a_jog_VMFY19
http://techline.hu/ingyenes/2012/2/22/Csinaljon_erdekes_trukkoket_pdf_allomanyaiv_5SGUKO
http://pcworld.hu/hogyan-frissitsuk-chrome-alatt-gyorsan-az-osszes-weboldalt-20120222.html


Pályázatok Képzések

TÁMOP 3.2.4./A-11/1 pályázati konstrukció Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában

Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetésre került a A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám: 
TÁMOP 3.2.4./A-11/1 "Tudásdepó-Expressz"- A könyvtári 01-0258-04, akkreditációs lajstromszám: AL-1919) újra 
hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az meghirdeti a Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában 
élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázati konstrukció 3. (PLP 1260) elnevezésű 60 órás akkreditált továbbképzési 
üteme. programját.

A benyújtás határideje: A tanfolyam időpontja:

 2012. március 25-től 2012. április 30-ig. 2012. március 26., 27., 28., április 2., 3., 4.

A pályázati dokumentáció elérthető: Jelentkezési határidő: 2012. március 12.

A tanfolyam helyszíne: OSZK Könyvtári Intézet 
Budapest, Budavári Palota F. épület 645-ös terem.Megjelent a TIOP 1.2.3/11/1 pályázati kiírás
Részvételi díj: 55.000.- FtMegjelent az Új Széchenyi Terv keretében a Könyvtári 
További információ: Payer Barbara; tel: (06-1) 224-3818;szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – „Tudásdepó 
e-mail: bara@oszk.huExpressz” című konstukció.

A pályázatok benyújtása 2012. március 12. és 2012. május 
31. között lehetséges, a projekt összes költségének 100 %-a Felkészülés a korszerű használóképzésre
elszámolható.

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
A pályázati dokumentáció elérthető: 1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2012 

tavaszára meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 
programját, Felkészülés a korszerű használóképzésre (PLB 
1242) címmel.

A tanfolyam időpontja: 2012. április 3 - 6., 17 -18., 24 - 25.

Jelentkezési határidő: 2012. március 20.

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú 
végzettség

Részvételi díj: 50.000,- Ft

A tanfolyam 60 órás, 1x4 és 2x2 nap.

A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, 

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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http://ujszechenyiterv.gov.hu/modositott_dokumentacio_a_konyvtari_szolgaltatasok_infrastruktura_fejlesztesehez_kapcsolodoan
http://www.nfu.hu/modosult_a_konyvtari_halozat_kepzesi_szerepenek_erositese_erdekeben_kiirt_palyazat_dokumentacioja


Budavári Palota F. épület 540. terem, 645. terem A Könyvtári Intézet 2012 őszére meghirdeti 60 órás 
akkreditált továbbképzési programját, Konfliktushelyzetek További információ:
hatékony kezelése könyvtári környezetben (PLB 1631) címmel.Breznai Elvira; tel.: (06-1) 224-3789;
A tanfolyam időtartama: 2x4 nap (illetve a képzés aktuális e-mail:breznai.elvira@oszk.hu
indítási dátuma szerint.)
A tanfolyam időpontja: 2012. szeptember 5., 6., 12., 13., 

A Könyvtári Intézet 2012 tavaszára meghirdeti 60 órás 18., 19., 20., 21. 
akkreditált továbbképzési programját, Hatékony kommuni- Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 22. 
káció a könyvtárosi hivatásban (PLB 1630) címmel. Helyszín: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 

palota F. ép. A tanfolyam időtartama: 2x4 nap (illetve a képzés aktuális 
Részvételi díj: 65.000,- Ftindítási dátuma szerint.)
További információk: Tóth Andrea tohtandi@oszk.hu A tanfolyam időpontja: 2012. május 2., 3., 8., 9., 10., 15., 

16. 
Jelentkezési határidő: 2012. április 18 A Könyvtári Intézet 2012 őszére meghirdeti 30 órás 
Helyszín: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári akkreditált továbbképzési programját, Online irodalmi 
palota F. ép. adatbázisok (PLB 1633) címmel.
Részvételi díj: 65.000,- Ft

A tanfolyam időtartama: 30 óraTovábbi információk: Tóth Andrea tothandi@oszk.hu
A tanfolyam időpontja: 2012. október 12., 17., 18., 19.
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 28. 

A Könyvtári Intézet 2012 nyarára meghirdeti 60 órás Helyszín: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 
akkreditált továbbképzési programját, Zenei könyvtári palota F. ép. 
ismeretek I. Zenei könyvtári alapismeretek (PLB 1634) címmel. Részvételi díj: 30.000,- Ft

További információk:A tanfolyam időtartama: 2x2 nap (illetve a képzés aktuális 
Breznai Elvira breznai.elvira@oszk.hu indítási dátuma szerint.)

A tanfolyam időpontja: 2012. május 24., 25., 31., június 1. 
Jelentkezési határidő: 2012. május 10. 

Hasznos információkHelyszín: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 
palota F. ép. 

Pályázati sikerRészvételi díj: 30.000,- Ft
További információk:

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József  Gaálné Kalydy Dóra gaald@oszk.hu
Attila Megyei Könyvtára a Márai-listára beválasztott 
könyvek olvasókkal történő megismertetésére és más 

A Könyvtári Intézet 2012 nyarára meghirdeti akkreditált 
irodalmi programok, író-olvasó találkozók lebonyolítására 

továbbképzési programját, Konnektivizmus - hálózati 
590.000 Ft-ot nyert.

tudásépítés a könyvtárosok szolgálatában (PLB 1632) címmel.

A tanfolyam időtartama: 3x1 nap.
A tanfolyam időpontja: 2012. június 5., 19., július 10. 
Jelentkezési határidő: 2012. május 22. 
Helyszín: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 
palota F. ép. 
Részvételi díj: 55.000,- Ft
További információk: Payer Barbara bara@oszk.hu

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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A Katalisten olvastuk… ÖKO esték

Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban Házigazda: Nász János, a József  Attila Megyei Könyvtár 
munkatársa, idővonal-kutató

Már csak március végéig látható a Vállalkozás, kultúra, 
2012. március 12-én 17.00 órától Pataki polgárosodás. Heckenast Gusztáv című kiállításunk.
Antal Gondoskodó Magyarország és az azt A tárlaton meg lehet tekinteni többek között a Columbia 
működtető Szent Korona Értékrend című gyorssajtót, azt a nyomdagépet, amivel a 12 pontot és a 
előadását hallgathatják meg az érdeklődők.Nemzeti dalt nyomtatták. Láthatóak gyönyörű gyerek-

könyvek, és kiállításra került a nemrég Kanadából 
2012. március 31-én 17.30 órai kezdettel hazaszállított Heckenast-hagyaték is. Iskolai csoportok 

Bencsik János országgyűlési képviselő lesz a vendégünk. részére érdekes múzeumpedagógiai foglalkozást tartunk.
Előadásának címe: A szeretetben nincs válság. Gondolatok és 
lehetőségeink egy éltető és együttműködő világ reményébenBelépőjegy áraink rendkívül 

kedvezőek
2012. április 23-án 17.00 órától Müller Péter író, Teljes árú belépőjegy: 1000 Ft
dramaturg, forgatókönyvíró, előadó érkezik hozzánk. Kedvezményes árú belépőjegy 

(diák, nyugdíjas): 600 Ft
Irodalmi estékCsoportos belépőjegy (10 fő 

felett): 400 Ft
2012. március 26-án 17.00 órakor kerül sor könyvtárunk-Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
ban Csók Márta Családmozaik című könyvének bemutató-További információk: 
jára. Vendégünk lesz a szerző, és Dallos György, a könyv http://www.oszk.hu/heckenast
előszavának írója. Házigazda: Dr. Horváth Géza, a József  
Attila Megyei Könyvtár munkatársa.

Program-előzetes
2012. április 16-án 17.00 órától a költészet napja alkalmából 
Tóth Zsóka előadóművész estje várja az érdeklődőket.A tavaszon folytatódnak a József  Attila 

Megyei Könyvtár megszokott rendez-
vényei, és új programokkal is várjuk 
olvasóinkat.
A British Council és az Angoltanárok Nemzetközi 
Egyesületének Magyar Szervezete, az IATEFL szere-
tettel vár minden angolnyelv-tanárt egy teára és egy 
inspiráló izgalmas ingyenes workshopra, Diszlexiás nyelv-

00
tanulók az angol nyelvórán címmel 2012. március 19-én. 15  
órára a József  Attila Megyei Könyvtárba.

pr@oszk.hu

Rendezvények
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár felhívása A választott vers ne legyen 5 percnél hosszabb. A 
versenyen a zsűri külön-külön értékeli az általános iskolák 

Tisztelt Intézményvezetők! 5-6., külön a 7-8. és külön a középiskolás 1-2. és a   3-4. 
Tisztelt Pedagógusok! osztályosokat. Terveink szerint, mind a négy korcsoport-

ban díjazzuk az első három helyezettet. A kiemelkedő 
A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2012. teljesítményt nyújtó diákok számára későbbi rendezvé-
március 28-án, szerdán délután 14.30-kor szavalóversenyt nyeinken fellépési lehetőséget biztosítunk.
rendez általános iskolák felső tagozatosai és középiskolás Kérjük, 2012. március 10-ig jelezzék a versenyen indulók 
tanulók számára. A résztvevő tanulók egy szabadon nevét és osztályát Dományi Zsuzsának, vagy Petrozsényi 
választott verssel készüljenek, melyek a könyvről, a Eszternek a 34/380-281-es, vagy a 30/820-3243-as tele-
könyvtárról, az olvasás szeretetéről, az írott szó fontosságáról fonszámon, vagy levélben a mzsvktata@gmail.com címen.
szólnak. Márkusné Sinkó Ildikó (MZSVK, igazgató)

Rendezvények
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 8. KISS Gergely: Csoportos leépítés a Nokiánál. A 
1. KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS. Komárom-Esztergom komáromi gyárból 2300 embert bocsátanak el az év 
[Hír] = Magyar Hírlap, febr. 25. 17. l. végéig, a finn multinacionális cég Ázsiában erősít. Ill. = 
- Hatvanmillió forintos tudásfejlesztési program zárult Magyar Hírlap, febr. 9. 10. l.
le európai uniós forrásból a József Attila Megyei - Nokia Komárom Kft. csoportos létszámleépítés.
Könyvtár vezetésével. 9. ÉVEK óta költözne a Nokia = Magyar Nemzet, febr. 

16. 12. l.
ESZTERGOM ld. 20.

- A komáromi Nokia gyárból 2300 dolgozót bocsátanak 
2. KOVÁCS Tamás: Horthy Miklós és a zsidók. Ill. = 

el. Helyzetértékelés, a létszám-csökkentés okairól.
Magyar Hírlap, febr. 10. 12. l.

10. F. Á.: Elkerülhető lett volna a leépítés Komáromban 
- 1944-ben az államfő Budapestre rendelte a Koszorús 

= Népszava, febr. 21. 4. l.
Ferenc vezetése alatt álló esztergomi páncélos 

- Lukács Zoltán, az MSZP frakcióvezető-helyettese 
hadosztályt és megtiltotta a zsidók deportálását.

2012. 02. 20-án a Parlamentben felszólalt a kormány 
3. CSERI Péter: Háromszéki adósság. A városnak nincs 

munkahelyteremtési intézkedéseivel kapcsolatban. 
pénze az erdélyi kastély-felújításra = Népszabadság, 

Szerinte elkerülhető lett volna a leépítések egy része a 
febr. 27. 5. l.

Nokiánál, ha a miniszterelnök fogadja a finn cég 
- Esztergomi képviselő testület, Vargyas, Daniel-kastély, 

vezetőjét.
értékesítés vagy felújítás.

11. DIÓSZEGI József: A Nokia még nem kezdte meg a 
KOCS ld. 14. leépítést = Napi Gazdaság, febr. 29. 5. l.

- Nokia: márciusban fogják ismertetni azt, hogyan 
KOMÁROM

történjen meg a leépítés.
4. ELBOCSÁTÁSOK Komáromban = Népszava, febr. 
7. 4. l. TATA
- Valid Technologies Kft.: közel 140 főt bocsát el és 12. BÁNSÁGHY Nóra: Körképen túl. Ill. = Élet és 
kezdi meg helyi üzemegységének felszámolását március Tudomány, febr. 17. 222. l.
közepétől. - Tatai Református Gimnázium: Feszty Árpád több mint 
5. LEÉPÍTÉSI hullámot hozhat a Nokia döntése. Ill. = 50 alkotásából nyílt kiállítás. A tárlat ingyenes és 
Napi Gazdaság, febr. 9. 3. l. március 20-áig látogatható.
- Nokia Komárom Kft. csoportos létszámleépítés. 13. ÚJRAINDULHAT a tatai hűtőgyártás is = Figyelő, 
6. EZREKET küld el a komáromi Nokia. Az elhibázott febr. 9-15. 32-33. l.
okostelefon-stratégia és a gazdasági válság is betett a - Hörömpöli László a Coldmatic General Kft. cégvezető 
finn cégnek. Ill.= Magyar Nemzet, febr. 9. 1., 13. l. tulajdonosa kanadai partnerével George Zafirral 
- A komáromi Nokia Ázsiába helyezi át termelését. 2012 dolgozik az újraindításon.
végéig 2300 embert bocsát el. 14. PETROZSÉNYI Eszter: Ünnepség a faluházban 
7. VARGA Gábor, G.: Irány Ázsia! A Nokia okostelefon- 2011. december 1-jén. Ill. = Könyvtári Levelező/Lap, 1. 
piaci mélyrepülése miatt 2300 állás szűnik meg sz. 19. l.
Komáromban = Népszabadság, febr. 9. 4. l. - Kocs, Tata, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár.
- Nokia Komárom Kft. csoportos létszámleépítés. 15. PETROZSÉNYI Eszter: Mellettem elférsz. Ill. = 

- válogatás -
Hírünk az országban

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu
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Könyvtári Levelező/Lap,1 sz. 20. l. 19. GYŐRBEN és Tatabányán számíthatnak munkára 
- Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. az elbocsátott nokiás dolgozók = Napi Gazdaság, febr. 
16. GOLDSCHMIDT Éva: Nagycsizmás versek és a 14. 3. l.
jóságos Mikulás. Ill. = Könyvtári Levelező/Lap, 1 sz. - A Komáromi Nokia mintegy 2300 dolgozóját bocsátja 
21. l. el.
- Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. 20. ORSZÁGSZERTE szmogriadó = Magyar Nemzet, 

febr. 11. 2. l.
TATABÁNYA

- Tatabánya, Esztergom, veszélyes mértéket ölt a levegő 
17. SZMOGRIADÓT rendeltek el = Népszabadság, 

szennyezettsége.
febr. 10. 2. l.

21. NŐTTEK Tatabánya bevételei. Az átlagosnál 
- Szmogriadó, erős légszennyeződés.

kedvezőbb a munkanélküliség ráta = Magyar Hírlap, 
18. TATABÁNYAI tömbház került a legtakarékosabbak 

febr. 16. l. 11.
közé = Napi Gazdaság, febr. 13. 11. l.

- Legnagyobb adózók, Schmidt Csaba polgármester az 
- Egy 60 lakásos tatabányai társasház bekerült a top-50 

adóbevételekről.
energiatakarékos lakástömbök közé.

Hírünk az országban
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