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Szent Bálint a könyvtárban Több mint 20 éves a TextLib

A tatai városi könyvtárban járt február 14-én, az ókori 2012. február 20-án a tatai Móricz Zsigmond Könyvtárban 
Rómából Szent Bálint, a szerelmesek, lelki betegek TextLib konferenciára került sor abból az alkalomból, hogy 
védőszentje. Új kezdeményezésként az idén a Móricz 
Zsigmond Könyvtár is megemlékezett erről az 1990-es 
évektől Magyarországon is egyre népszerűbb angolszász 
ünnepről.
Már a 9 órai nyitáskor édes, szív alakú, vaníliás porcukor 
mámorban úszó aprósüteményből vehettek az olvasók a 
pultra helyezett fonott kosárkából. A hölgyek és urak, 
idősek és fiatalok egyaránt jóízűen falatoztak a 
süteményből, miközben a könyvállványon szerelemmel 
kapcsolatos verseskötetek, novellák, elbeszélések, regények 
közül válogathattak. Többen azzal lepték meg otthon lévő 
párjukat, szerelmüket, hogy kikölcsönöztek számukra egy 
jó könyvet az ajánlottakból, és szívecskés szalvétában a könyvtári integrált rendszer már több mint 20 éve segíti a 
hazavittek egyet a sütiből. Egy idősebb úr még a receptjét is könyvtárosok munkáját. 
elkérte a házi süteménynek, hogy otthon elkészíttesse Miután Márkusné Sinkó Ildikó köszöntötte a 
feleségével. Fiatal, kezdő háziasszony olvasónk pedig jelenlévőket, a nagy érdeklődést övező eseményen fontos 
tanácsot kért a sütést illetően, és azt mondta, ilyen finomat és aktuális témákban tájékozódtak a szakemberek. A 
utoljára a nagymamája készített. Azon a napon a résztvevők először Sebestyénné Horváth Margit 
szakácskönyvekből is több fogyott. Legközelebbi előadását hallgatták meg a kistérségi modul, valamint a 
könyvtárlátogatásukkor pedig beszámoltak olvasóink arról, kistelepülési szolgáltatás ellátásáról a Deák Ferenc Megyei 
milyen örömmel fogadták a családtagok a választott Könyvtárban. Utána Márky Balázs tartott beszámolót a 
olvasmányt és az édes figyelmességet. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban a régi folyóiratok 
Jó hangulatban, vidáman telt tehát a Valentin nap a archiválására alkalmazott TextLib-es módszerekről. 
könyvtárban. Az olvasók jó szívvel fogadták kezdeménye- Délben, az ebédszünet alatt a jelenlévők csoportokban 
zésünket, s kíváncsian várják, jövőre mivel rukkolunk elő. vitatták meg egyéni tapasztalataikat, ötleteiket egymással. 

Dományi Zsuzsa (MZSVK Tata) Délután Czupi Gyula és Kardos Ferenc előadásával foly-
tatódott a programsorozat, amelyben bemutatták a Halis 
István Városi Könyvtárban használt könyvtárlátoga-
tókhoz kapcsolódó ötleteiket és az azokból nyert tapasz-
talatokat. Ezt követte Dollmayer Bea tájékoztatója a 
TextLib oktatásáról (olvasóknak és könyvtárosoknak 
egyaránt), valamint annak gyakorlati problémáiról, 
megoldásairól. Végül Thék György nyújtott részletes 
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bepillantást az InfoKer jövőbeni fejlesztéseiről, a kitűzött legtermészetesebb módon illeszkedett. Könnyeket csalt a 
célokról. közönség szemébe, amikor Erzsébet a vele való utolsó 
Az előadások kerekasztal-beszélgetéssel zárultak, ahol találkozásáról mesélt. Ez a juhász az ismerősünkké, a 
többek között felmerült, hogy igény lenne TextLib-es barátunkká vált, s megsirattuk, amikor megtudtuk a róla 
képzések szervezésére (rendszergazdai, felhasználói – az szóló történetből, hogy már nincs közöttünk.
igényektől függően). A tatai könyvtár vállalta, hogy ha Vagy ott van a piros pulcsis óvodás meséje, aki a maga 
szükséges, szívesen ad helyet az ilyen alkalmaknak, mivel jól őszinte, gyermeki viselkedésével – ahogy az írónő 
megközelíthető, és megfelelő környezettel tud szolgálni a fogalmazott - „megszentelte” a fekete ruhába öltözött, 
„tanulóknak”. arrogáns tinédzsereket a villamoson.
Összességében kijelenthető, hogy a TÁMOP 3.2.4 Egy másik elbeszélés az utcán éneklő banktisztviselőről 
keretében megvalósuló konferencián értékes szakmai szólt, aki frissen füstölt kolbászt cipelt rézcsatos 
ismeretek cseréltek gazdát, új barátságok kötődtek, illetve aktatáskájában. E történet kapcsán arról is meggyőződ-
régiek elevenedtek fel. Mindezek mellett egy új hullám hettünk, hogy nem árt, ha mindig van nálunk egy kis 
indult el, amely remélhetőleg újabb lendületet ad az ehhez pálinka. Szükség lehet rá, mert az ember bármikor 
hasonló szakmai programoknak. részesévé válhat egy másik ember életének, s akkor dukál 

Dollmayer Bea (MZSVK Tata)

„A csoda bennünk van” - Schäffer Erzsébet volt a 
József  Attila Megyei Könyvtár vendége

Kedvesen mosolyogva érkezett meg hozzánk 2012. 
március 5-én. Természetesen vonattal, hiszen a vonaton 
még akkor is, ha túlfűtött, akkor is, ha zsúfolt és 
kényelmetlen, annyi kedves történet részesévé válhat az 
utazó – már ha kíváncsi az őt körülvevő emberekre.
Schäffer Erzsébet pedig kíváncsi. De nem a szó kutakodó, 
vájkáló értelmében. Az ő kíváncsisága: szerető érdeklődés. 
Teljes odafordulás az embertársak felé. Aprólékos 
megfigyelője a mozdulatoknak, gesztusoknak, 
lélekrezdüléseknek. A „most és akkor” totális átélője ő. 

egy kis koccintás.E kifinomult világfigyelés ajándékozhatja meg a mesélés 
Schäffer Erzsébet öniróniával avatta be közönségét ifjúkori művészetével. Történeteiben kivirágoznak a hétköznapi 
élete történéseibe. Kendőzetlenül mesélt édesanyjával való események. Amit én vagy más elmondana (elintézne) 
viszonyáról, gyermekeiről, családjáról. A hallgatóság meg szürkén, pár szóval, ő úgy meséli el, hogy a hallgató számára 
hol sírt, hol kacagott, vagy éppen egyetértően bólogatott. megelevenedik a történet minden mozdulata. A mese 
Elröppent két óra, s ez alatt az idő alatt a gondolatokon helyszínét színes festménynek látjuk. Érezzük az illatokat, 
kívül rekedt a mindennapok piszkossága. Talán elkezdtünk ha kell, a szagokat. Megismerjük a történet szereplőit, sőt 
hinni abban, hogy a csoda bennünk van, hogy az emberek Schäffer Erzsébet még arra is képessé tesz minket, hogy 
nem rosszak, csak keresni és meglelni kell bennük a jót. hibájukat elnézzük, mi több, megszeressük őket! És akkor 
Schäffer Erzsébet „megszentelt” minket.jön a történet! (A közönségtalálkozón hallhattunk szebbnél 

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)szebbeket!)
A tiszai juhászról, aki ismerte a világ rendjét, természetét, 
melybe egész lénye, a munkája, minden tette és gondolata a 
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„Jussak át minél előbb a fényen” Aranyat ért a First songs together

Tata városának, s a tatai termé- 2012. március 7-én hetedik alkalommal került megrende-
szet egyik jellegzetességének kö- zésre az Angol nyelv a színpadon elnevezésű megyei rendez-
szöntésével tisztelgett a meghívó vény a tatabányai Dózsa György Általános Iskolában.
helyszín előtt Czirják Jolán, a A jelentkezéseket harmadik osztálytól nyolcadik osztályig 
Könyves szerda március 7-i várták ének, zene, vers, jelenet kategóriákban. Az énekes 
vendége a Móricz Zsigmond produkciókban lehetett zenei alapot használni, de 
Városi Könyvtárban. A tavon playback-et nem.
pihenő madarak versbe foglalt A József  Attila Megyei Könyvtár GatewayUK állomá-
képe indította az estét, majd nyának gondozójaként harmadik alkalommal ülhettem a 
rövid életrajzi vázlat után a zsűriben, Balogh Mónika és Tóthné Dvihally Henriette 
mitológiához, s annak szereplő- társaságában. 
ihez kapcsolódó vonzalmáról A csapatok a tavalyi évhez hasonlóan kilenc iskolából 
beszélt a költőnő. Az elhangzott versek azonban érkeztek, a Móra Ferenc Általános Iskolából és a Dózsa 
nélkülözték a koturnusos emelkedettséget, a mai ember György Általános Iskolából két csapat is részt vett a 
lelkéhez mai nyelven szóltak, s a végén szinte frivol vetélkedőn. Ebben az évben főleg jeleneteket láthattunk, 
csengést kapott az Adoniszhoz címzett költemény. például a Gingerbread boy, az Enormous turnip, The princess and 
Gyermekeknek szóló verssel is barátkozhattunk, s the frog, a Three little pigs történetét, halhattuk az Apácashow 
elhangzott egy Heine-mű, a Lorelei, amelyet versszakonként című film egyik dalát, és még több nagyszerű produkciót.
váltakozva mondott a vendég németül, és az este A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola hét kis diákja 
közreműködője, Petrozsényi Eszter, magyarul. Külön- Arany fokozatot kapott First songs together című műsorukért, 
leges élmény volt érzékelni az összhangot és a amelyben a jókedv mellé szép angol kiejtés is társult. 
különbségeket az eredeti és a fordítás között. Műsorukat a zsűritagokon kívül minden résztvevő 
Azután egy megkerülhetetlen téma kapott teret: a betegség. élvezettel nézte.
Nyers őszinteséggel ábrázolta gyógyíthatatlan baját, s Három év zsűritagság után elmondhatom, hogy egyre 
megrázó erővel a küzdelmet, melyet naponta folytat a lefelé ügyesebbek, bátrabbak a jelentkező csapatok. Mindegyikük 
húzó erőkkel szemben. E témáról alkotott, drámai hangú egytől egyig dicséretet érdemel, külön köszönet illeti a 
szonett-koszorújából most csak részletek hangzottak el, de felkészítő tanárokat többéves munkájukért.
így is megrendítő hatást gyakorolt a nézőkre a küszködő Pap Zsuzsanna (JAMK Tatabánya)
ember ereje, érzelmi hányattatása. 
Az est befejező részében szelídebb hangulatokat tárt elénk 
a természet körforgásáról, s a szerelem örök témájáról írott Értsük meg a diszlexiás nyelvtanulókat!
művei segítségével. Tiszteletadásként mentorához írott kis 
költemény zárta az este megszerkesztett részét, majd a 2012. március 19-én a British Council és az Angoltaná-
közönség kapott szót. A nézőtéren helyet foglaló költőtárs, rok Nemzetközi Egyesületének Magyar Szervezete, 
H. Túri Klára, megrendülten beszélt az élményről, amit az az IATEFL Hungary jóvoltából inspiráló, ingyenes 
este nyújtott számára. A nézők felől sugárzott a biztatás az workshop-ra és egy teára invitáltuk a megye angolnyelv-
írás folytatására, s arra, hogy aki ilyen erőt tud adni, az tanárait. 
sosem adhatja fel: küldetése van az életben. A workshop témája: Értsük meg a diszlexiás nyelvtanulókat!: 

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata) diszlexiás nyelvtanulók az angol nyelvórán. A tréner 
Dóczi-Vámosi Gabi angolnyelv-tanár volt, aki több éves 
tapasztalattal rendelkezik sajátos nevelési igényű tanulók 
tanításában.
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A workshop elején az előadó a diszlexia fogalmát Az uniós pályázatok készítésének módszertana
ismertette, majd pedig megtudhattuk, hogy a népesség 2-

17%-a diszlexiás. 2012. március 19-én Dr. Novák István és Ifj. Novák 
Hogy mit tekin- István tartott előadást az uniós pályázatírásról a József  
tünk diszlexiának, Attila Megyei Könyvtárban.
függ attól, hogy A tájékoztató során az előadók felhívták a figyelmet a 
milyen az adott pályázatokkal szemben támasztott tartalmi és formai 
ország diszlexia- követelményekre és a pályázat elkészítése előtt mérlege-
tudata, és mi az lendő szempontokra (illeszkedik-e szervezetünk a tender 
aktuális oktatás- témájához, van-e kapacitásunk megvalósítani a pályázatban 
politikai trend. A vállaltakat, konzorciumban vagy önállóan pályázzunk stb.). 
diszlexiás gyer- Kitértek az előadók az elbírálás szempontjaira, végül a 

mekek száma évről évre egyre nő, ami betudható az legfrissebb kiírások listáját is megkaphatták a résztvevők.
egészségtudomány fejlődésének, a toxikus anyagoknak, a Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
mozgás és hangos olvasás hiányának, a nem megfelelő 
tanítási módszereknek és még sorolhatnánk tovább. A 
tanároknak (nem csak angolnyelv-tanároknak) először is Gondoskodó Magyarország – Gondoskodó Európa
reális képet kell alkotniuk tanulóikról. A tanítás során 
rugalmasnak és kreatívnak kell lenniük, naprakész tudással 2012 márciusának első Öko-esték előadását Pataki Antal, 
kell rendelkezniük a diszlexiáról, és kiemelten fontos a a Szent Korona Értékrend tanítója tartotta meg, Elkerül-
türelem, a tolerancia és a bizalom a gyerekekkel szemben. hetetlen jövőnk: Gondoskodó Magyarország címmel. Bár a közel 
A diszlexiás tanulóknak multiszenzoros módszerekre kétórás előadás lényegét visszaadni pár soron belül lehetet-
(szókártyák, képek, színkódolás, rajzok, dalok, filmek, len vállalkozás, így most csak némi ízelítőt tudunk ebből 
mozgások), emlékeztetőkre, a feladatok megoldásánál nyújtani. 
folyamatos segítségnyújtásra, diszlexia-barát formátumra 
(egyszerű betűformátum: Verdana, Arial, 14-16-os 
betűméret, balra zárt szöveg, színes háttér és/vagy színes 
betűk), alternatív értékelésre van szükségük. 
A másfél órás, angol nyelvű előadás után maradt idő néhány 
kérdés megválaszolására is.
A visszajelzések alapján nagyon sok hasznos informá-
cióval, tanáccsal, ötlettel gazdagodtak a résztvevő 
angolnyelv-tanárok, és megkapták az előadás diáit is. Sor 
került egy igényfelmérésre is, melynek eredményeként 
körvonalazódott a soron következő workshop témája. 
Legközelebb az internetes tananyagok beszédértés- és a 
beszédkészség-fejlesztéshez alkalmazható kreatív felhasz- Pataki Antal már a bevezetőjében kiemelte, hogy előadása 
nálási lehetőségeiről hallhatunk előadást. nem politikai jellegű, és nem vállal semmiféle rokonságot az 

Pap Zsuzsanna (JAMK Tatabánya) úgynevezett Szent Korona-tan polarizált képviselőivel, sőt 
össze is hasonlította a két elméletet. Az általa képviselt 
gondolatsornak a lényege az, hogy a globális világválság egy 
hierarchián alapuló világrend, melyben az egyetemes 
értékek a teremtett természeten belül megcsorbultak.
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Más útja nincsen a válságból való kilábalásnak, mint az, „közszabadság” fogalmával operál, amelyben mindenki 
hogy a társadalmakat az Értékrend mentén újjászervezzük, érdekelt, hogy harmónia, egyensúly legyen jelen 
amíg nem késő: „ A Szent Korona Értékrend a társadalom életünkben, s mindenhol. 
megszervezésének az a módja, amikor az állam fennhatósága alatt Az előadás lezárásaként, Pataki Antal Hermész 
álló területen a Teremtés kibontakoztatásával (vagy ha úgy tetszik: Triszmegisztosz Smaragdtáblájáról szólt, amely a Mindenség 
az élet áramlásával) összhangban szervezi meg és támogatja az alapműködését hivatott leírni: „ahogy lent úgy fent, ahogy kint 
emberi közösségek működését úgy, hogy az minden létező legjavát úgy bent”. Ez azt jelenti, hogy a világegyetemben minden 
szolgálja. (…) Ez mutatja meg, hogy mi, emberek, hogyan ugyanúgy működik kicsiben, mint nagyban, a szellemi és 
működtessük, használjuk, szervezzük, kormányozzuk a világot anyagi síkokon is, csak a mértékek mások.
úgy, hogy mindenki és minden kiteljesedhessen benne.” Befejezésképpen a Szent Koronát az előadó nem királyi 
A Szent Korona Szabadságának alkotmánya csupán 5 koronának ábrázolta, hanem egy kódnak, egy üzenetnek 
pontból áll. Úgy néz ki, mint az emberi szervezet rajtunk keresztül a világnak. Nekünk, magyaroknak az a 
működését behálózó idegrendszer. Az idegeknek az küldetésünk, hogy megmutassuk azt, hogyan kell 
Alaptörvény felel meg. Az agyban összefutó idegekhez emberként szeretet-közösségben élni. De ez már a 
hasonlóan a Világmindenségben is minden rendben Gondoskodó Európa felé vezethet el mindannyiunkat.
működik. Az értékrend alapján szerveződik meg a A téma iránt érdeklődőknek ajánljuk: Pataki Antal: Gondos--
Gondoskodó Magyarország, melyben az Alkotmány, kodó Magyarország: a Szent Korona Értékrend bemutatása című 
vagyis az Alkotótól kapott útmutatás alapján (kozmikus videóját a világhálón
világrend mintája) kormányozódik az Alkotás, avagy a http://www.youtube.com/watch?v=yCxDkWT4zYQ
Teremtett világ ránk bízott része. Ebben nincsenek Nász János JAMK, az Öko-esték szervezője és házigazdája
ideológiák, sem csoport- és pártérdekek, sem haszonelvű-
ség, sem kamatos kamat. Nem érvényesülhetnek más 
hatalmak érdekei, a gazdaságot tekintve csak olyan mértékű A szeretetben nincs válság! – Gondolatok és lehetősé-
a termelés, amennyi a fogyasztáshoz szükséges, nem geink egy élhető és együttműködő világ reményében
veszélyeztetve mások megélhetését. 
Az Értékrendben nincs király, királyság, hanem alulról Bencsik János országgyűlési képviselő volt a vendége a 
választott kettős vezetés van, a szervező, irányító és a Megyei Könyvtár ÖKO-esték sorozatának 2012. március 
formáló, azaz a gyakorlati munkát vezérlő. A tisztségek 31-én. 
nem örökölhetőek. A közösségek önmaguk szükségletei Köztudott, hogy Bencsik János húsz éven át vezette 
szerint termelnek, avagy közösségeik cserélnek, és polgármesterként Tatabánya városát (1990-2010), 2010 és 
szervesen megélik kultúrájukat. Az országok közötti 2011 között pedig klíma- és energiaügyi államtitkárként 
kereskedelem és a kapcsolatok is az egyenjogúságon tevékenykedett. Politikai és társadalmi szerepvállalása, 
alapszanak. Az Alkotás fizikai síkján a kettősség szakállamtitkári megbízatása lehetőséget biztosított számá-
játszmájával találkozhatunk mindennapjainkban. Ez nem a ra, hogy megismerje mind a helyi közösségek mind pedig a 
sötétség és a fény harcán alapszik, hanem a kettő teremtői globális gazdasági-társadalmi változások természetrajzát.
játékán, mely játékot az ember szabályozza döntéseivel. A Személye e széles körű szaktudás és az emberekre való 
Teremtő nem szabályoz semmit ebben, csak a feltételeket odafigyelés, nyitottság harmonikus ötvözete, melyet 
adja és teremti meg hozzá. Az emberiség szabadon előadása is hűen tükrözött.
döntheti el, hogyan cselekszik, melyik tudatossági szintet A szeretetben nincs válság, de a teljes szeretet állapotában 
választja. nehéz megmaradni. Akkor kezdődik el a válság, amikor a 
Az értékrend a demokráciát is másképpen értelmezi, mint szeretet megszűnik – osztotta meg gondolatait Bencsik 
ami a köztudatban van. A mostani demokráciákat bizonyos János.
mértékű diktatúráknak tartja, amiben a többség döntéseit a A világ alapvető, szakrális rendje adott. Mi annak nem alakí-
kisebbség köteles elviselni. Demokrácia helyett a tói, hanem megélői vagyunk.
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Amint erre rádöbbe- korábbi stratégiáinkat. 
nünk, és újra megta- Az előadás végén Bencsik János gyertyát gyújtott. A 
láljuk életünk értel- gyertya, amikor fellobban a lángja, lényegi változáson, 
mét, célját, küldeté- átalakuláson megy át. Meg kell gyújtani ahhoz, hogy 
sünket, kialakul belső szerepét betöltse, energiát és fényt nyújtson a 
egyensúlyunk, s hely- környezetének. E nélkül nem teljesíti be feladatát – 
re tud állni ismét szemléltetett Bencsik János. A gyertyához hasonlóan mi is 
globális szinten is a feladattal, céllal születünk. Életünk fele mehet el a válasz 
harmónia. Ez lehet a keresésével arra a kérdésre, hogy miért láttuk meg a 
válsághelyzetek meg- napvilágot. Amikor megtaláltuk a feleletet, a mi 
oldásának egyetlen felelősségünk, hogy lángra kapjunk, s a közösségen belül, 
eszköze. azt szolgálva legyünk részesei a szakrális rendnek.
A lényeg tehát, hogy E szép gondolatok azonban még nem zárták le az estét. 
ne másoktól várjuk el Sokan érezték fontosnak a közönség soraiból, hogy 
a jó irányba történő megköszönjék az előadást, saját véleményüket is közzé 
elmozdulást, hanem tegyék, és Bencsik Jánost, mint régi ismerőst faggassák 
magunknak kell meg- terveiről.
változnunk. Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
Kétségtelen, hogy az 
út nagyon fáradtságos és nehéz, de ha hiszünk a 
helyrehozás lehetőségében, a siker nem maradhat el. Családmozaik
Bencsik János két bibliai alak, Péter és Júdás személyén 
keresztül illusztrálta választási lehetőségeinket: vagy nem 2012. március 26-án Csók Márta Montessori-pedagógus, 
tudjuk felvállalni hibáinkat, és nem hiszünk a megbocsátás múzeumpedagógus, író volt a vendége a József  Attila 
és újrakezdés lehetőségében (Júdás), vagy felvállaljuk Megyei Könyvtár Irodalmi estéinek. A szerző legújabb, 
hibáinkat, és hiszünk a megújulásunkban (Péter). Az előbbi Családmozaik című könyvét Dalos György író, műfordító, 
út vége feltétlenül bukás, az utóbbié a belső és a külső történész mutatta be az érdeklődő közönségnek.
harmónia megteremtése, a világ szakrális rendjébe való 
pontos illeszkedés.
Politikusként, mások ügyeinek képviselőjeként, szolgáló-
jaként is csak ebben a megszabott rendben lehet és érdemes 
gondolkodni, tevékenykedni. Ebben a megvilágításban 
elsőként a közös célokat kell megfogalmaznunk, a feladato-
kat fel kell osztanunk, hinnünk kell azok megoldható-
ságában, és a közösségben lényeges kötőelemeként jelen 
kell lennie a szeretetnek.
A politikusnak pedig az igazságosságot méltányossággal, a 
bátorságot körültekintéssel és mértékletességgel ötvözve 
kell vezetnie a közösséget.
Minden időben fontos ez a rendszerszemléletű gondol-
kodás és életvezetés. De most, amikor a globális klímavál-
tozás, a demográfiai robbanás, a gazdasági válság kihívások 
elé állít minket nap mint nap, nem marad más lehetőségünk, 
mint hibáinkat felismerve, összefogni, és megváltoztatni 
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A rendezvényt dr. Voit Pál, a Megyei Könyvtár igazgatója Ennek tükrében a József  Attila Megyei Könyvtár három 
nyitotta meg rendhagyó módon: Csók Márta eddig tanfolyamot bonyolított le e témakörökben. Március 26-án 
megjelent műveiből, a Félig nyitott ajtó, a Láttunk már jobb Fábián Ildikó munkatársunk adott elő „(Állás)vadászatra 
Tigrist is és a Családmozaik című művekből emelt ki egy-egy fel!”  címmel, melyben napjaink legismertebb 
részletet, melyek – érzése szerint - a leginkább megragadják állásportáljait, fejvadászcégeit, netes munkakeresési 
az írónő alkotói törekvéseit. tippeket, önéletrajz,- és motivációs levélírási praktikákat 
Dr. Horváth Géza, az est házigazdája a Családmozaik című mutatott be álláskeresőkből álló közönségének.
könyv értékei között hangsúlyozta a magánéleti, családi 27-én, 28-án és 29-én Vitéz Veronika tartotta „Aki keres, 
események és a mögöttük meghúzódó históriai szál talál…” fantázianevű tanfolyamát főként a nyugdíjas 
összefonódását, a történelem egyéni döntéseket korosztály számára. Itt különböző elektronikus adatbá-
befolyásoló szerepének finom, gyermeki szemmel történő zisokkal, keresőkkel és információkeresési fortélyokkal 
megjelenítését. Csók Mártát a gyermeki lélek nagy ismerkedhettek meg a hallgatók.
ismerőjének nevezte, aki Montessori-pedagógusként, Március 30-án Világi Orsolya mutatott be a mindennapi 
múzeumpedagógusként sok éven át foglalkozott ügyintézést megkönnyítő elektronikus szolgáltatásokat és 
gyermekekkel, s közben maga is tanult tőlük. ehhez kapcsolódó portálokat, mindezt személyes 
A Családmozaik című könyvet a műből kiragadott részletek tapasztalatokkal és tanácsokkal is színesítette „Sorban 
bemutatása és a Dalos György által vezetett beszélgetés állás nélkül…” című előadásában. 
vitte közelebb az érdeklődő közönséghez. Szintén a heti rendezvények keretein belül március 29-én 

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya) egy amúgy térítéses szolgáltatásunk, az olvasótermi 
számítógéppark és internet nyitotta meg „belépődíj-
mentesen” kapuit, ahová egész nap vártuk a „fiestázni” 

Így ünnepeltünk mi: vágyókat.
Internet Fiesta a József  Attila Megyei Könyvtárban Az ünnepi hét hamar eltelt. De bízunk abban, hogy ez alatt 

a rövid idő alatt is sikerült a programjainkon résztvevőkhöz 
A rendezvénysorozat címében a fiesta spanyol eredetű szó, még közelebb hoznunk az internet világát, s bátran 
egyik jelentése: ünnepi mulatság. használják majd az itt tanultakat, akár netes álláskeresésről, 
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség – a elektronikus ügyintézésről, vagy egyéb webes információk 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával – megtalálásáról van szó. 
immár 13. alkalommal szervezte meg az Vitéz Veronika (JAMK Tatabánya)
internetezéssel kapcsolatos „mulatságát” 
2012. március 23-30. között, melyhez a József  Attila 
Megyei Könyvtár is örömmel csatlakozott. Könyv Balla Andrásról
Hogy mit is takar ez az ünnep? A Szövetség célja minden Esztergom 
évben az, hogy könyvtáraink minél nagyobb számban 
jelentkezzenek az említett programsorozathoz, és keretén A Helischer József  Városi Könyvtárban a Balla Andrásról 
belül olyan rendezvényeket szervezzenek, melyek széles közelmúltban megjelent könyv bemutatóját tekinthették 
körben terjesztik a világháló által nyújtott lehetőségeket. meg az érdeklődők.
2012-ben kiemelt szerepet kapott „az internet, mint a 
mindennapi életünket megkönnyítő kommunikációs Új épületben nyit a könyvtár 
csatorna”. Ezen belül az idei Fiesta nagy hangsúlyt Vértessomló
fektetett a munkakeresés online lehetőségeit, az e-
ügyintézés módjait és lehetőségeit, az e-learning és Hamarosan kész az olvasók fogadására a helyi iskola 
távoktatás, az e-könyvek, adatbázisok használatát bemutató épületében kialakított iskolai és községi könyvtár. 
programokra. 
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Új rovattal bővül a KeMLIB Nyomozás a könyvtárban

Kedves Olvasóink és Szerkesztőtársaink! A könyvtári munka – és ezen belül a tájékoztatás – 
korábban elképzelhetetlen változásokon ment át az elmúlt 

Az utóbbi időben több olyan cikk kézirata került hozzánk, évtizedekben. A betűrendes- és szak-
melyek a könyvtárosok/könyvtárak dolgos mindennapjai katalógust a legtöbb helyen felváltotta 
során megcsillanó érdekességeket, vidám perceket vagy a számítógép, és – ha szükséges, ott 
éppen szívmelengető pillanatokat örökítettek meg. vannak a központi adatbázisok, de ha 
Öröm a számunkra az is, ha olyan kis könyvtárak hétköz- mondjuk egy angol szakkönyv adatai-
napjairól tudósíthatunk a KeMLIB oldalain, melyek nem ban kételkedünk, semmi akadálya, 
feltétlenül nagyszabású rendezvényeikkel, informatikai hogy ellenőrizzük a washingtoni kongresszusi könyvtár 
fejlesztéseikkel, tömegeket megmozgató programjaikkal katalógusában. A nyelvtudás ez esetben nem árt, de elég, ha 
hívják fel magukra a figyelmet, hanem az információszol- az author, title, search szavakra rájövünk, máris több-
gáltatás legkisebb láncszemeiként, a kistelepüléseken élők kevesebb biztonsággal böngészhetünk.
számára helyben biztosítják a könyvtári dokumentumok- Ott vannak a folyóiratok tartalomjegyzék-mutatói, ha egy 
hoz való hozzáférést, az internetezési lehetőséget, a könyv nincs meg, ellenőrizhetjük, hátha fönn van a neten. 
könyvtárközi kölcsönzést. Sikereik, mindennapi gondjaik A lehetőség valójában végtelen, csak az idő és a türelem 
úgy gondolom, méltán számíthatnak érdeklődésre. szab gátat néha a kérdések még teljesebb megválaszolá-
Ezek a témakörök nem fértek bele eddig megszokott sának. Mindenkinek mások persze a kedvenc adatbázisai, 
rovataink egyikébe sem. Ezért KeMLIB-palettánk kibővült de több oldalról is meg lehet közelíteni a feladatokat, és – ha 
a Színes hétköznapjaink című rovattal, melybe ez úton is minden kötél szakad –, végső esetben a Google is segít.
várjuk szerzőtársaink írásait. Ebben a rovatban tennénk Vannak azonban pillanatok, amikor a számítógép adta 
közzé a kedves, humoros könyvtári életképeket, a összes lehetőség kevés. Ilyenkor mégiscsak vissza kell térni 
tájékoztató munka során felmerülő érdekes olvasói igények a hagyományos fejtöréshez. A napokban egy fénymásolt 
leírását, beszámolókat a közösségi programokról, egyszó- lappal jött egy olvasó, rajta pár oldal rosszul olvasható (az 
val minden olyan cikket, melyek hivatásunk pezsgéséről, „olvasható” túlzás, de pár szó értelmezhető volt) 
napfényes oldalairól szólnak. maradványa. Kérdés, mely könyvből származnak a 
Tartsuk életben, dédelgessük, erősítsük ezt a frissen töredékek. Azt lehetett tudni, hogy földrajzi (tökéletesen 
megszületett rovatot! Várjuk írásaitokat! lehetett értelmezni a Togo és Zanzibár szavakat), és valaki 

talált – én nem tudtam fölfedezni – oldalszámot. Komoly 
segítség volt viszont, hogy minden kétséget kizáróan 
kéthasábosan nyomtatott könyvről volt szó.
A számítógépet azonnal el lehetett felejteni. A földrajzi 
útleírásokat a kéthasábos nyomtatás miatt kizártam.
A legmagasabb oldalszám a 370-es volt, tehát túl vékony 
könyv sem lehetett. Próbáltam még pár szót megfejteni, de 
kezdetben nem lettem okosabb. Véletlenül bukkantam rá az 
„államformája” kifejezésre. Ez, valamint a kéthasábos 

Rovatvezető: Világi Orsolya

34/513-674 vilagi.orsolya@jamk.hu
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nyomtatás valamiféle tájékoztatási segédletre utalt. És odajött hozzám és megölelt – úgy igazán –, mert annyira 
akkor bevillant egy ötlet: valamikor volt olyan kiadvány, örült, hogy ilyen és ennyi jó könyvet mutattam neki.
hogy „Földünk országai”. És „nyertem”. Ha nem is A közben érkező gyerekek szinte mindegyikének bemutat-
könnyen, de be lehetett azonosítani az 1981-es kiadást. Ez kozott, teljes névvel, hozzátéve, hogy ő paleontológus, s 
nem „klasszikus kérdés, klasszikus tájékoztatás”, a beszélgetést kezdeményezett velük. A kislány alig múlt hat 
megoldás pedig inkább a szerencse kategóriájába tartozik. éves, de figyelemre méltó választékossággal beszélt, s a 
Ilyenkor vagy „beugrik” valami ötlet, vagy nem. Tanulsága jelen lévő halk szavú édesanyjától s nagymamájától teljesen 
azért van: a szinte korlátlan lehetőséggel bíró számítógépek függetlenítette magát. Szabályos időközönként hozzám is 
korszakában sem árt néha bele-bele lapozni papíralapú odajött, újabb és újabb öleléssel hálálva meg a könyveket. 
segédletekbe, forgatni segédkönyveket, lexikonokat, Búcsúzáskor még egyszer megköszönt mindent, majd – 
bibliográfiákat. Látszólag felesleges időpocsékolás, de miután éppen egy alsó polcra soroltam vissza, így guggolva 
hasznos lehet napjainkban is. pont egy magasságban voltam vele – odajött, átölelt, adott 

Takács Anna (JAMK) egy puszit és ezt mondta: „üdvözlöm a többi könyvtárost 
is!”
Kedves Kollégák! Én ezúton átadtam Nektek a kis 

Üzenet a kis paleontológustól paleontológus üdvözletét… hálás szívvel, hogy éppen 
nekem jutott ez a megtiszteltetés!

Szombati ügyelet a márciusi hosszú hétvégén. Az érdek- Világi Orsolya (JAMK Tatabánya)
ődés, a forgalom egészen rendkívüli. A gyerekkönyvtárban 
mozdulni is komoly kihívást jelent, mert családok jönnek 

Gondolatok a dunaalmási Lenhardt György Könyvtárrólszinte kizárólag. A visszahozott könyv- és DVD-kupactól 
már ki sem lehet látni, a visszasorolás igen távolinak tűnik, a 

A Lenhardt György Könyvtár látogatottsága folyamatosan érkező olvasók rendületlenül jönnek, 
nőtt 2011-ben az előző évekhez képest, ami nagy visszahoznak, kölcsönöznek, hosszabbítanak,  segítségre 
öröm számunkra. Tapasztalataim szerint a szorulnak stb. Délig csak úgy repül az idő (mire felnéztem 
változás nagyban köszönhető a folyamatosan már annyi volt!). Ekkor látszott az első halvány remény 
bővülő könyvállománynak, valamint a Családi Napközivel arra, hogy a vészesen magas toronnyá nőtt dokumentum-
és az általános iskolával való szoros együttműködésnek.halmot apasztani tudom kissé… S ekkor belépett egy szőke 
2011-ben több alkalommal tartottam „könyvtárral kislány (ezt csak később láttam meg, mert a polcok között 
ismerkedő” foglalkozást már az óvodásoknak is, amivel a voltam), aki azonnal odalépett egy, az édesanyja karjában 
gyerekek között szép sikereket értünk el.lévő csecsemőhöz s a lehető legkedvesebb hangon és 
Nem csupán a legkisebbek, hanem az iskolások is (általános szavakkal köszöntötte őt. Már ebben a pillanatban a 
és közép egyaránt) rendszeres látogatói az intézménynek. szívembe zártam a kislányt, pedig még nem is láttam. S ami 
A meséskönyvek mellett, a mondókás könyvek, ifjúsági ezután következett! Miután a pult mögé léptem, ő 
irodalom, a gyerekeknek szóló folyóiratok, valamint termé-mosolyogva köszönt vissza és azonnal közölte, hogy 
szetesen a kötelező olvasmányok is „kelendőek” körükben.paleontológusnak készül s már majdnem mindent tud a 
A fiatal korosztályon kívül egyre több idősebb keresi fel a dinoszauruszokról, de szüksége lenne még könyvekre. 
könyvtárat, körükben a romantikus regények, a régi Közben azt sem mulasztotta el megkérdezni, hogy „ugye, 
klasszikusok, a történelmi regények, a kortárs irodalom te is mindent tudsz a könyvekről?” (Bár így lenne!) 
egyaránt népszerűek.Megmutattam neki, hol találja a kis paleonto-lógusnak való 
Fejlesztési elképzeléseim között szerepel tárgyi szempont-könyveket, s tettem tovább a dolgomat. Közben a kislány 
ból újabb szekrény és könyvespolcok beszerzése „betöltötte” az egész könyvtárat: lelkendezett a könyvek 
(raktárhelyiség hiányában kezdünk kifogyni a tárolásra láttán… semmi „dínó”, kizárólag a hivatalos latin elnevezé-
szolgáló polcokból).seket használta a könyvekben talált egyedekre! Néha 
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Ezen kívül a továbbiakban is célzott közönségem a Fontosnak tartom a fent említettek mellett a településen 
gyerekek, akikkel különböző programok keretében megrendezett programokban való részvételt, valamint a 
szeretném megszerettetni a könyveket és olvasást, hiszen helyi civil szervezetekkel való együttműködést, így 
belőlük lesznek országunk mozgatórugói. népszerűsítve az olvasást, s a könyvtárat.
Az idősebb korosztályt szolgálva pedig író-olvasó Mag Anita
találkozók szervezése, valamint a környéken rendezett (Lenhardt György Községi Könyvtár Dunaalmás)
ilyen jellegű események propagálása áll céljaim közt. Ezzel 
összefüggésben, a helyi nyugdíjas klubbal való szorosabb 
kapcsolat felvételét is tervezem.

SZÍNES HÉTKÖZNAPJAINK
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A Madarak és Fák Napja országos versenyének Éltető elemünk, a víz
területi döntője

Ugye, milyen természetes? Kinyitjuk a csapot, s már 
A Pro Vértes Nonprofit Zrt. a 2011-2012-es tanévre is csordul is poharunkba a friss víz. Mint ahogyan levegőt 
meghirdette a Madarak és Fák Napja országos versenyt. veszünk… Közben eszünkbe sem jut, hogy unokáink 

Tíz-tizennégy éves tanulók- számára esetleg már csak a zacskós változata jut. Hogy 
ból álló három fős csapatok máshol nem ilyen természetes. Épp ezért jó, hogy a víznek 
nevezhettek, az egyes okta- is van világnapja. Ilyenkor kicsit megállunk, hogy 
tási intézmények saját csapa- átgondoljuk, meddig lesz ez így? Jól gazdálkodunk-e ezzel a 
taik versenyét helyben bo- természet adta kincsünkkel? Jó alkalom arra, hogy 
nyolították. ráirányítsuk gyermekeink figyelmét a víz fontosságára. 
A győztesek kerültek a terü- Persze a legfontosabb, hogy jó példával járjuk elől. S ha ez 
leti döntőkbe, a Komárom- adott, a jövő nemzedéknek már az lesz természetes, hogy a 
Esztergom megyei területi vízzel mértékkel, tisztelettel bánjanak.

döntőt az alapítvány felkérésére a József  Attila Megyei 2012. március 26-án, hétfőn az ÉDV Zrt. munkatársai 
Könyvtár bonyolította. Hét csapat mérte össze a tudását előadást tartottak a József  Attila Megyei Könyvtárban 

00 éltető elemünk ünnepe alkalmából. Kis vendégeink 2012. március 23-án, 10  órakor könyvtárunkban. Az 
Cseppecske segítségével követhették nyomon a lehulló ország 16 helyszínén, 95 csapatban, 285 leendő 
csapadék útját, a víz körforgását. Az eddig sokat hallott természetvédőt sikerült egy időben megmozgatnunk ezzel 
figyelmeztetések miértjei érthetőbbé, kézzelfoghatóbbá a versennyel! 17 csapattal többet, mint 2011-ben!
váltak az ismeretterjesztő előadás nyomán. Kammerer A területi döntőre 5 iskola 7 csapata jelentkezett 
Edina és Kreitner Krisztina PR referensek az előadás Esztergomból és Tatabányáról.
végén apró ajándékokkal honorálták a figyelmes A küzdelem két órán át tartott, a győztes csapat, „A 
kisiskolásokat.biológia ördögei” az Árpád Gimnáziumból: Tanács 

Erősné Suller Ildikó (JAMK, Tatabánya)Viktória, és Póta Fruzsina.
A második helyezett a szintén árpádos "Pingvinek": Szabó 
Balázs, Maschek Ervin, Pribéli Levente. Felkészítő tanár 
mindkét csapat esetében: Magyariné Sárdinecz Zsuzsanna.
A harmadik helyezett a "Füsti fecskék" Esztergomból 
(Barna Sára, Nagy Brigitta, Mészáros János). Felkészítő: 
Láng István.
Az országos megmérettetésre 2012. május 11-12-én, 
Boglártanyán, az erdei iskolában kerül sor. A döntőn 
Komárom-Esztergom megyét az Árpád Gimnázium 
csapata, "A biológia ördögei" képviseli, kiegészülve Pribéli 
Leventével, a „Pingvinek” csapatból.

Acsády Árpádné (JAMK Tatabánya)

Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó

34/513-683 suller.idliko@jamk.hu
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Könyvtárunk, a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Könyvtár két munkatársa, Dollmayer Bea és Goldschmidt 
2010-ben nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program Éva is részt vett.
keretében meghirdetett „Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári Az előadók közt volt Gervai Péter, a magyar Wikipédia 
hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az megalapítója. (A magyar nyelvű Wikipédia 2003-ban indult, s 
élethosszig tartó tanulás érdekében című (TÁMOP-3.2.4/08/01 mára 176 ezernél is több szócikket tartalmaz).
kódjelű) pályázaton, konzorciumban más könyvtárakkal. Röviden ő ismertette a magyar Wikipédia kezdeti lépéseit, 
Pályázatunk az Olvasáskultúra és informális képzés fejlesztése – valamint a jelenlegi állapotokat. Elárulta azokat az 
könyvtárak az élethosszig tartó tanulásért Tata és környékén címet alapelveket, amelyeken az enciklopédia működik 
viselte. (szabadon használható tartalom, semlegesség, a közösség 
A pályázat keretében Korrigenda címszó alatt többek közt civilizált együttműködésére épül stb.).
vállaltuk, hogy 40 új szócikket teszünk fel Tatával Miután kolleganőim ismertették megvalósítandó 
kapcsolatos személyekről, eseményekről, intézményekről, terveinket, elképzeléseinket, szoros együttműködés alakult 
ill. pontosítjuk az interneten Tatáról megtalálható ki Gervai Péter és a MZSVK között. Mindkét fél részére 
adatokat. újdonságokkal szolgált a vállalt feladat: könyvtárosaink-
Napjainkban az internet meghatározó fontosságú. nak, nemcsak mint felhasználóknak, hanem mint 
Nélkülözhetetlen a munkában, a tanulásban, a szerkesztőnek is meg kellett ismerkednie a mechanizmus-
szórakozásban. A különféle böngészők segítenek nekünk sal, a másik oldalról pedig ki kellett alakítani azt a 
abban, hogy könnyen és gyorsan rátaláljunk a keresett folyamatot, amelynek során lehetővé válik, hogy az 
tartalmakra. A világhálón található témák tárháza végtelen. általunk módosított tartalmakat ellássuk egy jellegzetes 
A találati halmazból magunk szűrjük ki azokat a számunkra igazolással, aminek segítségével könnyen megállapítható az 
jelentős információkat, amelyeket később felhasználunk eredetük. Így a találatok szűréséhez segítséget nyújt, hogy 
tanulmányaink, munkánk során. amely cikkeket, írásokat a könyvtár hitelesített, annak 
A legtöbb szócikket összegyűjtő rendszer a Wikipédia. A tartalma megbízható és leellenőrizhető.
legismertebb témákban nyújt tájékoztatást, így például a A kezdeti nehézségek, napi egyeztetések, többszöri 
társadalmi, a művészeti, a természettudományos témákat is levélváltások, javítások nyomán kialakult a rendszer, és 
felöleli. Beszámol az aktuális évfordulókról, kiemelt felkerült az első szócikk a MZSVK által (2011. június 16-
cikkeket is tartalmaz. Mindazt, hogy mely szócikk legyen án).
kiemelt, mi, az olvasók, vagyis az oldal szerkesztői De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen közben történt egy s 
határozzuk meg. más…
Az első (angol nyelvű) Wikipédia 2011. január 15-én Először is meg kellett határozni, mely szócikkek legyenek 
ünnepelte születésének tizedik évfordulóját. Ennek azok, amelyek első körben bekerülnek a Wikipédiába. 
alkalmából egy különleges konferenciát szerveztek az Nekünk, tataiaknak mely szócikkek kelthetik fel leginkább 
OSZK-ban, amelyen a tatai Móricz Zsigmond Városi az érdeklődésünket? Természetesen a városunkkal 

1
Korrigenda

1  A cím a latin corrego – korrektúra szóra utal.

Helyismeret
Honismeret

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu
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kapcsolatos írások, amelyeket valószínűleg helyi, a személy kitüntetései, egy személy által írt művek 
témában jártas emberek szerkesztettek. Hosszas jegyzéke, források stb.
egyeztetések, ötletelések alapján kialakult egy tekintélyes · A szócikkhez kapcsolódó irodalom, hivatkozás, 
lista (híres tataiak, intézmények, rendezvények, épületek, honlapcímek külön szakaszokban jelennek meg.
történelmi események, turisztika, egyéb), aminek ·  Végül a szócikket úgynevezett Kategóriával látjuk el, 
összeállítása során beigazolódott, hogy a városi honlapon vagyis egy vagy több témacsoportba soroljuk a 
milyen kevés információ szerepel ezekben a témákban. szócikket (pl.: Kossuth tér (Tata) a Tata utcái és terei 
Ezt a listát rangsoroltuk: melyek lesznek azok az általunk csoportba került), ez segíti a visszakereshetőséget 
legfontosabbnak ítélt szócikkek, amelyek első körben is.
kerülnek fel (teljesen új szócikként), ill. a Wikipédiában ·  Ezután történik a bejelentkezés a Wikipédia hon-
már szereplő cikkek közül melyeket kell javítani, lapjára az MZSVKTATA felhasználónévvel.
kiegészíteni („kis-nagy javítások”). Majd felkértük 

·  Feltöltés előtt mindig rákeresünk az adott szócikk 
városunk két helytörténettel foglalkozó szakemberét, hogy 

nevére, mert közben előfordulhat, hogy valaki már 
tudásával segítse terveink megvalósítását. Mindketten 

feltöltötte ezt a szócikket.
örömmel kapcsolódtak bele a munkába. (Közben új 

·  Ha nincs találat, akkor létrehozunk egy lapot azzal a kolléganőnk, Varsányi Orsolya vette át Goldschmidt 
névvel, mely a legkifejezőbb a szócikkre nézve.Évától a feladatot, ő ásta bele magát a feltöltéshez 

·  A szerkesztési felületre bemásolva a megformázott szükséges ismeretek elsajátításába.)
szöveget az előnézeti képben már olyan formában 
jelenik meg, mint amit az internetező is lát.

·  Többszöri átnézés után kerül sor a lap mentésére. Feltöltési menetrend-rövidítve
Az első szócikkeket kezdő felhasználóként még 
ellenőrizték az adminisztrátorok, és utána Új szócikk esetében:
jelenhetett meg a internetezők előtt. Miután a 
megerősített szerkesztő jogosultságot megkaptunk, -  word dokumentumban átadott szócikkben először 
a lap mentése után egyből megjelenhet a feltöltött ellenőrzésre kerül a helyesírás, a formai követelmény, a 
szócikkünk.hivatkozások és az irodalom.

-   a feltöltéshez: ·  Ha szócikk nevének van egy ismert rövidített vagy 
egyéb ismert neve, akkor létrehozunk egy új lapot ·  A szöveget a Wikipédia formázáshoz használt 
azon a néven és átirányítom a létrehozott szócikkre, nyelve alapján formázzuk át.
így az olvasó könnyebben megtalálhatja. (pl.: ·  A szócikk szakaszainak fejezet- esetleg alfejezet 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár =>MZSVK)címei kijelölésre kerülnek, (cél a szöveg átlátható-

·  A szaklektorálást elhelyezzük a szócikk vitalapján, sága és a könnyű tájékozódás).
amellyel hitelesítjük a szócikket író személy által · Belső hivatkozások létrehozása (a szócikkben 
használt forrásokat.szereplő fontos fogalmak/személyek/földrajzi 

· A szócikkeket képekkel színesítem. A képeket a nevek/évszámok stb. neveinek megjelölése 
Wikimedia nevű honlapra töltjük fel, ahol jelezzük, hivatkozásként). Ha létezik mögötte szócikk, akkor 
hogy általunk a készült kép, rövid leírást kék színű, ha még nincs, akkor piros színű lesz a 
szerkesztünk róla, hivatkozásként megadjuk a szöveg). Ez segíti az olvasókat a tájékozódásban, és 
szócikk elérhetőségét. A képet szintén kategóriába további ismeretekhez juttatja.
soroljuk. Ha ez mind elkészült, a képet feltöltjük a ·  A szövegben szereplő idézeteket, művek címeit dőlt 
rendszerbe.betűvel jelöljük.

·  Ezután a Wikipédiába visszalépve beszúrjuk a képet ·  A szócikkben szereplő felsorolások formázása, pl.: 
a szócikkhez, megfelelő méretben, aláírással ellátva.

Honismeret - Helyismeret
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(Nem is tudom melyik egyszerűbb-rövidebb: egy új szócikként megjelentetni: ezért is erősödött meg 
szócikk felrakása, vagy egy már meglévő javítása, bennünk a „belső, tatai” wiki ötlete, hiszen ezek az 
kiegészítése? Mindenesetre Varsányi Orsolya kolléganőm események szervesen hozzátartoznak Tata történeté-
azóta több sikeres városbemutatót tartott egyenlőre hez. Éppen ezért a fenntartási időszakban tervezzük 
családi körben, s viszonylag hamar megismerkedett új pályázat meghirdetését középiskolások, felnőttek 
lakóhelye nevezetességeivel .) körében (pl. emléktáblák, szobrok újbóli felkutatása, 

pontosítása, dokumentálása korszerű eszközökkel, újak 
Tapasztalt nehézségek felvétele témakörben).

Márkusné Sinkó Ildikó igazgató (MZSVK, Tata)
ź Míg előkészítettük, formáztuk az anyagot, feltették a 

szócikket előttünk (így ez a pályázati elszámolásnál már 
nem számít újnak…).

ź A Wikipédia egyik járőre (H. Tünde) kifogást emelt az 
intézmény általi lektorálás ellen (szemben Gervai Péter 
adta útmutatóval…).

ź Felkért helytörténészeink nem találtak elegendő Felhasznált irodalom:
anyagot a kiválasztott szócikkhez, így módosítani 
kellett az eredeti listát. 1.„Tíz éves a Wikipédia” – Konferencia az OSZK-ban 

ź Fényképek és szerzői jog – ezt kiküszöbölendő vagy a /Dollmayer Bea, Goldschmidt Éva.
szócikkek íróitól kaptunk saját készítésű képeket, vagy (http://tamop.mzsvktata.hu/hirek/korrigenda)
egykori „kiskönyvtárosunk” járta végig a várost, 2. Levelezés a Wikipédia szerkesztőivel (adatközlő: 
újrafotózva a kívánt helyeket (s ajánlotta fel ingyen a Varsányi Orsolya)
könyvtár javára). 3. Tájékoztató a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

ź Intézmények, rendezvények szócikkeit könyvtáros TÁMOP 3.2.4 pályázati projekt célrendszeréről és 
kollégák ál l ították össze, s küldték el az tevékenységeiről (2010-2012) - Tata, 2010. október 27.
intézményeknek, szervezeteknek, jóváhagyásra. 
Tapasztaltunk segítő hozzáállást is…

ź Helyi jelentőségű eseményeket (lsd. pl. a tatai 
országgyűlés 500. évfordulója), nem engednek önálló 
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Webszerkesztő workshop rendszerezése és a digitális fényképezéssel, képszerkesz-
Új  igények és kihívások az  élethosszig tartó tanulás téssel kapcsolatos ismeretek átadása, valamint a 
könyvtári támogatásában prezentáció- és videoszerkesztő alkalmazások megismer-

tetése. Másrészt ugyancsak a kezdetektől megtapasztaltuk 
E témának látszólag nincs közvetlen köze a honlapszer- azt is, hogy tanfolyami hallgatóink új és újabb 
kesztői feladatokhoz, de ha a dolgok mélyére nézünk, akkor továbbképzéseket várnak könyvtárainktól, amelyekre 
nyilvánvalóvá válik a résztvevő kollégák érintettsége. immár egy nyitott és kötetlen iskolaként tekintenek.
Könyvtárainkban a honlapszerkesztő kollégák jelentős Napjainkban informatikai eszköztudással, információ-
része – informatikai tudása révén – számítógép-használói kereső ismeretekkel már sokan rendelkeznek a helyi 
tanfolyamokat is tart. Ennek okán produktív lehet közösségekben. A gyakorlottabb számítógépezők számára 
számukra a tapasztalatcsere ebben a vonatkozásban is. is lehet azonban új és vonzó tanulási formákat kínálni, 

amely alkalmazkodik meglévő tudásukhoz, érdeklődé-
sükhöz, igényeikhez és figyelembe veszi – akár kevés – 
szabadidejüket.
Vincze Andrea informatikus könyvtáros Békéscsabáról 
jött el közénk, hogy megossza velünk tapasztalatait, 
amelyeket részben honlapszerkesztőként, részben 
tanfolyami oktatóként, nem utolsó sorban pedig, megannyi 
továbbképzés résztvevőjeként szerzett. Előadásának 
témája a következő volt: Konnektivista szemlélet és módszerek a 
könyvtárak felhasználó-képzésében. Webes és szoftveres 
támogatások alkalmazása a folyamatban. Bevezetésként adott 
egy szakmai bemutatkozást önmagáról; milyen 
informatikai, oktatási projekteken dolgozott az utóbbi 
évtized során. Beszélt az alkalmazható webkettes 
megoldásokról és a hálózatalapú oktatással kapcsolatos 
tapasztalatairól, javaslatairól. 
A Budapestről érkezett Payer Barbara arról beszélt, 

Ugyanakkor az online és szoftveres lehetőségek olyan új és 
milyen segítséget kínál a Könyvtári Intézet a könyvtárakban 

különleges támogatási formákat kínálnak, amelyeket 
folyó oktató tevékenységhez.

érdemes számba venni, megismerni.
Majd Szilassi Andrea következett Tatabányáról a 

Kiindulópontul érdemes áttekinteni a könyvtárakban folyó 
következő előadással: Az online együttműködésen alapuló 

számítógép-használói képzések tartalmát a kezdetektől 
idegennyelv-tanulás támogatása. A könyvtáros mint instruktor, de 

máig. Kezdetben főként az alapvető informatikai 
nem nyelvtanár. Elhangzó gondolatai egyrészt a téma 

eszköztudás átadására, valamint az információkeresés 
társadalmi fontosságát hangsúlyozták, másrészt a 

online praktikáinak megismertetésére mutatkozott 
könyvtárak számára ebben rejlő, nagyszerű lehetőségekre 

domináns igény. Később új kívánalomként jelentkezett az 
irányították a figyelmet. Az előadás során bemutatta a 

autodidakta módon szerzett ismeretek oktató által történő 

Egyesületi élet
Rovatvezető: Kissné Anda Klára
34/513-676 kissne.anda.klara@jamk.hu
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www.livemocha.com-ot, egy nagy nemzetközi nyelvtanuló 
és nyelvoktató közösség webhelyét. 
Ebédszünet után egy Szegedről érkezett vendég, Kanász-
Nagy Zoltán előadása következett. Oktatási portálok 
tervezéséről beszélt az igényektől a megvalósulásig. A Monguz 
Kft. munkatársaként sokrétű tapasztalatokról tudott 
beszámolni ebben a témában.

Végül egy kötetlenebb 
programra került sor. 
Megyei körkép a könyvtá-
rakban folyó tanfolyami 
oktatás tapasztalatairól. 

2011. évi CLXXV. törvény alapján újra kell gondolni a Sikerekről, problémákról, 
szervezet működését, a 350/2011. (XII.30.) Korm. rend. megoldatlan ügyekről és 
tükrében pedig a gazdálkodását és a közhasznúsággal formálódó igényekről be-
összefüggő kérdéseket. Egységes szempontrendszer széltek a felkért kollé-
alapján a területi szervezetek és szekciók beszámolóival, gák: Paulovics Milán 
munkaterveivel, költségvetésével, gazdálkodásával együtt, Tatáról, Kozmáné Gombkötő Hajnalka Oroszlányról és 
egy egységben kell kidolgozni, megalkotni az MKE Fátrai Erzsébet Tatabányáról, Kisbérről. Erre a témára a 
mindenirányú tervezetét és dokumentumait. (Itt jegyzem következő program alkalmával még visszatérünk más 
meg, hogy már e szerint kellett az MKE Titkárságra küldeni kollégák bevonásával. Az elhangzott előadások kivonata, 
a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 2011. évi az eseményen készült képek itt tekinthetők meg
beszámolóját, eredménykimutatását, 2012. évi költség-
tervezetét.) A helyszíni benyomások és az utólagos visszajelzések 
Egy szervezet vagy szekció jogi önállóság híján mindent a alapján úgy vélem, hogy hasznos, érdekes és inspiratív 
központi könyvelésnek tartozik átadni, adószám nélkül, programra került sor 2012. február 27-én Tatabányán, a 
alszámla nyitásával működhet, míg jogilag önálló Városi Könyvtárban.
szervezetként például hivatalos könyvelőt kell alkalmaznia, Szilassi Andrea, Városi Könyvtár (Tatabánya)
más az ellenőrző bizottság szerepe.
Az új jogszabályok időszerűvé teszik az MKE 
Alapszabályának módosítását. Az egyesület létrehozta a Beszámoló az MKE Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezetfejlesztési Munkabizottságot, dr. Redl Károly Szervezetének taggyűléséről
elnökletével a működés teljes áttekintése, majd az 
alapszabály-tervezet kidolgozása lesz a feladata – ehhez 2012. március 19-én az MKE megyei szervezete 
várják a szervezetek/szekciók javaslatait is. Jelenleg több megtartotta idei rendes taggyűlését, amelynek vendége volt 
pontatlan, vitára hajlamosító megfogalmazással is Fehér Miklós, az MKE főtitkára, a Könyvtári Intézet 
találkozunk: a tagság feltételei, megszűnésének Kutatási és Szervezet-fejlesztési osztályának munkatársa. 
egyszerűsítése, tagi kötelességek újraszabályozása, Kristófné Szabó Szerafina elnök betegsége miatt a tagság 
működési források, tagdíjkérdés stb. levezető elnöknek elfogadta Kissné Anda Klára titkárt.
Határidő? 2014. május 31-éig az egyesületnek újra Fehér Miklós a civil szervezeteket érintő, teljes körű 
nyilvántartásba kell vetetnie magát, új regisztráció jogszabályi változásokról tartott tájékoztatást. A bírósági 
szükséges a közhasznúsági jogálláshoz is. A tavaszi bejegyzéssel kapcsolatosan még várható változás, de az már 
küldöttközgyűlés (2012. május 9-én) már dönteni fog az biztos, hogy névváltoz(tat)ásra is szükség lesz, mert az 
összeférhetetlenségi kérdésekről.egyesület fogalma ismeretlen a jogi szabályozásban. A 
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Fehér Miklós kérdésre válaszolva elmondta, hogy új 60.081 forint, a pénztárban rendelkezésre álló összeg pedig 
könyvtári törvényről, -stratégia kidolgozásáról még nem 37.064 forint volt. Ezen felül a lekötött takarékszelvény 
lehet beszélni, bizonytalan a KSZR-rel kapcsolatos értéke ua. fordulónappal 102.592 forint. Ennek kamatai 
szabályozás, és tájékoztatott az NKA megváltozott várhatóan 2012. december 31-éig 108.000 forintot 
intézményéről. eredményeznek.
A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet szervezeti és A tagság által egyhangúlag jóváhagyott költségvetés csupán 
működési szabályzatának elfogadása az ismertetett a színházbérlettel és a tervezett naptárral kapcsolatban 
változások miatt aktualitását vesztette, az új alapszabály vetett fel kérdéseket. Színházbérlettel többen is rendelkez-
függvényében kell majd átdolgozni. (A tagság kétharmados nek, ugyanakkor nem tudható még milyen műsortervet 
többsége is hiányzott hozzá.) készít a Jászai Mari Színház. Az egy színházbérletet a tagság 
A megyei szervezet tevékenységéről szóló 2011. évi a bérlet mellé továbbra is foglalt színházjegyek lehető-
beszámolót Muhi Orsolya vezetőségi tag olvasta fel, míg a ségével fogadta el. 
múlt évi pénzügyi helyzetről Kissné Anda Klára titkár és A zsebnaptár kérdésében aktualitása miatt történtek 
gazdasági felelős adott számot. (Lásd KeMLIB 2012. évi 3. hozzászólások és javaslatok: 2012. évit már nem célszerű, 
szám, p. 14–17.) A beszámolókat a tagság egyhagúlag adott évi esetén a darabszám tűnik soknak, így felmerült az 
elfogadta. öröknaptár lehetősége, és volt javaslat a jegyzetelésre 
Szintén a titkár terjesztette elő a 2012. évi költségvetés kialakított változatra is. Ez esetben új árajánlatra lesz 
tervezetét. E szerint a szervezet 342.400 forintot tervezett a szükség.
bevételi és kiadási oldal egyeztetésével az alábbiak szerint: A költségvetés tárgyalását a 2012. évi munkaterv követte. 

Lényeges pontjai a következők:
Az MKE KEMSZ 2012. évi költségtervezete – Bevételek

ź Taglétszám növelése; 
ź Tagdíjból származó bevétel – 232.000,- Ft ź Fiatalok bevonása az aktív munkába;
ź Támogatás ź Nyugdíjba vonulók és a már nyugdíjas kollégák 
ź Tanfolyami részvételi díj – 18.000,- Ft (Workshop) megbecsülése;
ź Tagdíjon felüli befizetés – 5.000,- Ft ź Kapcsolatfelvétel a szervezeten kívüli megyében 
ź Színházbérlet felhasználásából – 3.000,- Ft működő könyvtárakkal és könyvtárosokkal;
ź Civil napi adomány – 5.000,- Ft ź A potenciális testületi tagok bizalmának megnyerése, 
ź Utazási költség – kirándulás részvételi díja – 76.400,- Ft az együttműködési formák, lehetőségek és kölcsönös 
ź Kamat előnyök feltérképezése;
ź Folyószámla kamata – 3.000,- Ft ź Fokozott PR tevékenység, támogatók, támogatás 
ź Összes bevétel – 342.400,-Ft megszerzése a szakmai munkához. Ennek érdekében 

tájékoztató jellegű szórólapok, szlogen megfogalma-
Az MKE KEMSZ 2012. évi költségtervezete – Kiadások zása, zsebnaptár tervezése és készíttetése a feladat;

ź Részvétel a tatabányai „civil napon” illetve 
ź Adminisztráció költségei – 56.000,- Ft esetlegesen más település(ek) hasonló rendezvé-
ź PR, marketing költségek –110.000 - Ft nyein;
ź Humánerőforrás fejlesztésének költsége – 30.000,- Ft ź Tagi részvétel a XIX. Budapesti Nemzetközi 
ź Kommunikációs költség – 2.500,- Ft Könyvfesztivál és a „könyvtáros klub” programjain. 
ź Utazás, kiküldetés költsége – 130.900,- Ft (2012. április 19‒ 22. Millenáris, Fogadó, ’G’ épület. 
ź Reprezentáció – 20.000,- Ft http://www.bookfestival.hu/);
ź Egyéb ráfordítások – 92.000,- Ft ź Elvárt javaslat szerint nem csak egyénileg, hanem a 
ź Összes kiadás – 342.400,- Ft szervezet bemutatkozásával, programjával is részt ve-

2011. december 31-én a bankszámlán nyilvántartott összeg szünk az MKE Stabilizáció - Innováció - Inspiráció:
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ź könyvtárak változó környezetben címmel megrende- ź Önként jelentkezők segítségével megyei egyesületi 
képarchívum létrehozása;zésre kerülő 44. vándorgyűlésén. (2012. július 12-14. 

ź Az egyesület, valamint a szervezet iránti elvárások és Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár, 
lehetőségek felmérése.Győr.);

„A tervek megvalósulásához, a programok sikerességéhez, ź A szervezet és a tagság képviselete az MKE üléseken 
a pozitív közösségi tudathoz mindenkire szükség van. Az (tanácsülés, küldöttközgyűlés, bizottsági ülések). Az 
összefogás élményétől gazdagodva lesz általunk több a ott elhangzott lényeges információkról a küldöttek a 
könyvtár mások szemében is” – e mondatokkal zárult a tagságot tájékoztatják;
munkaterv ismertetése, melyet a tagság ellenszavazat nélkül ź Egyéni részvétel az MKE által szervezett 
elfogadott.tanfolyam(ok)on;
Az egyes pontjait illető hozzászólások között a tanulmányi ź Az MKE más szervezetei/szekciói (például: KTE, 
kirándulás helyszínére tett javaslatként felmerült HKSZ, Bibliográfiai vagy Gyermekkönyvtáros 
Pannonhalma, de a győri vándorgyűlés lehetséges Szekció) előadásain, konferenciáin, programjain való 
programlehetősége miatt elvetették a tagok. Végül tagi részvétel;
Keszthely, a Helikon Könyvtár megtekintése mellett ź Hozzászólások, módosító indítványok, aktív munka 
voksoltak. Az út során javasolták érinteni Hévizet. az új könyvtári törvény és -stratégia, az MKE 
A megyén belül szervezett programként a tagság szintén alapszabályának újragondolása kapcsán;
konkrét javaslattal élt. Almásfüzitőn, a Petőfi Sándor ź A megyei szervezet hiányzó szabályzatainak 
Művelődési- és Szabadidő Központban működő könyvtár elkészítése (irattári, gazdálkodási, pénzkezelési 
megtekintése és a helyi tapasztalatcsere kínálkozik vonzó szabályzat);
lehetőségnek.ź Megállapodási szerződés megkötése a megyei 
Kiegészítő információként elhangzott, hogy a könyv-titkárság és befogadó intézménye, a megyei könyvtár 
fesztiválra előzetesen meghívók igényelhetők a megyei között;
titkárnál (kissne.anda.klara@jamk.hu, tel.: 34/513-679). ź Szakmai továbbképzések, a webszerkesztő 
A vándorgyűlésen való részvételi szándékot a támogatási workshopok folytatása;
keretösszeg elosztása miatt ugyanitt lehet jelezni.ź Az őszi „összefogás” programhoz való csatlakozás, a 
Napirenden kívül történt tájékoztatás arról, hogy Tóth könyvtári hét eseményeiben való részvétel;
Rita, a megyei szervezet vezetőségi tagja lemondott ź Önálló egyesületi délután vagy a nem aktív, nyugdíjas 
posztjáról. Az Alapszabály értelmében a taggyűlés joga kollégákra koncentrált program megszervezése;
dönteni választás kiírásáról, illetve a ciklus végéig a jelenlegi ź Együttműködés a testületi tagokkal, rendezvényeik 
vezetőség csökkentett létszámban történő működésének támogatása, segítése;
jóváhagyásáról. A tagság ez utóbbit ellenszavazat nélkül ź Tanulmányi kirándulás (Szombathely, Keszthely, 
szavazta meg. Sopron. Veszprémbe a Műszaki Szekció is utazik.);
A taggyűlés befejeztével a 2012-ben történt tagdíjbefize-ź Szakmai tapasztalatcsere kulturális értékek 
tések után át lehetett venni az érvényesítő matricákat. megtekintésével, programlátogatással Komárom-
A taggyűlés jegyzőkönyvét, 2011. évi beszámolóit, 2012. Esztergom megyében (például a tatai kistérségben 
évi költségvetés tervezetét és munkatervét, aktuális tagnév-vagy Lábatlanon); 
sorát a megyei szervezet honlapján (www. mkekemsz.hu) ź Az egyéni kulturális igények kielégítésére tekintettel a 
közzétesszük.szervezet szintén vásárol színházbérletet, a tapasz-
Reméljük, hogy terveink megvalósításához partnerekre, talatok alapján azonban egy elegendőnek bizonyul;
aktív tagokra találunk. Tegyen mindenki valamit hozzá, ź A szakmai napok, kiállítások, nagyszínházi reperto-
formáljuk együtt ezt a közösséget, hogy jól érezzük árok figyelemmel kísérésével segíti a szervezet az 
magunkat benne!egyéni vagy kiscsoportos kulturális időtöltést;

Kissné Anda Klára (MKE KEMSZ titkár, JAMK)
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Az MKE PR Munkabizottság eddigi munkájáról vándorgyűlés, tapasztalatcserék, díjátadó ünnepségek, 
többfunkciós események) erősítheti a saját- és 

A PR Munkabizottság megalakulásáról a KeMLIB 2012. együttműködő partnereinkhez fűződő szálakat.
évi 1. számában (p. 17.) számoltam be. A megalakulás óta Az MKE tevékenységének hatékony kommunikálásához 
eltelt három hónapban létrehoztunk egy levelezési élő kapcsolatra van szükség a nemzetközi, az országos és 
rendszert a tagok közötti kommunikáció elősegítésére, helyi médiával. Ezzel összefüggésben ösztönözni kell az 
valamint január 25-éig elkészült a munkaterv és az előttünk MKE-tagok publikációs tevékenységét.
álló év(ek) céljait, feladatait 2017-ig előrevetítő stratégia. Az MKE szellemi erőforrásainak gazdagítása, a tagság 
Prioritást élvez az MKE társadalmi támogatottságának szellemi tőkéjének kiaknázása érdekében akár előadóként, 
növelése, a partnerség erősítése az egyesület és a akár partnerként fontos a részvétel a szakmai képzéseken, 
könyvtárak, illetve a rokon szakmai szervezetek között a konferenciákon, tanfolyamokon, a kutatásokban, forprofit 
kölcsönösen előnyös együttműködés érdekében. és kultúrbarter tevékenységekben.
Ugyanilyen fontos a hazai és a nemzetközi partneri Az anyagi erőforrások növelése érdekében szponzorokat 
kapcsolatok bővítése, közös találkozási pontok teremtése. kell szerezni, médiaajánlatot kell készíteni.
Vonzóbbá kell tenni az egyesületi tagságot a könyvtárosok Fontos a kontrolling-tevékenység kidolgozása és 
és a potenciális MKE tagok körében. Országos kampányt megvalósítása.
kell szervezni a tagság növelésére, számítva a szakma A munkabizottság tagjai a feladatokhoz rendelt határidőket 
kiemelt támogatására, együttműködő segítségére. betartva, aktívan vesznek részt a feladatok végrehajtásában, 
Elengedhetetlen a hatékony belső és külső kommunikáció, a feladatokat az MKE tagok segítségével, esetenként külső 
a tagság széleskörű tájékoztatása hagyományos és online szakértők bevonásával végzik. A bizottság elsődleges 
módon: aktualizált honlap, szakmai levelezőlista, msn, munkaformája az elektronikus ülés, a munkaanyag 
skype, hírlevél, közgyűlés, éves munkatervek, beszámolók, elektronikus úton érkezik és három munkanapon belül kell 
tanácsülések, munkabizottsági ülések, levelezőlapok, rá reagálni. Az ülés akkor határozatképes, ha ez alatt a tagok 
közösségi oldalak stb. formájában. Szorosabb 70 %-a hozzászól a témához. Szükség szerint kerül sor 
együttműködést kell kialakítani az MKE szervezetei elektronikus szavazásra, amely szintén 70 %-os szavazati 
/szekciói között. Családbarát programok szervezését kell aránnyal érvényes. 
kezdeményezni az MKE tagok családtagjai bevonásával. Személyes részvétellel a bizottság évente kétszer tart ülést, 
A szakma változásait nyomon követve rendszeres amely 50% + egy fő jelenlétében határozatképes. Ülés 
tájékoztatásra és információcserére van szükség a összehívását kezdeményezheti – időpont egyeztetéssel – a 
törvényhozói, jogszabályalkotói és végrehajtó hatalom munkabizottság vezetője, illetve a bizottság bármely tagja. 
képviselőivel. Nagyobb súllyal kell részt vállalni a szakmai Más esetekben a bizottsági tagok között a kommunikáció 
stratégiák, fejlesztési koncepciók, a könyvtárral kapcsolatos történhet személyesen, telefonon, e-mail-ben vagy más 
jogszabályok előkészítésében. telekommunikációs fórumon keresztül is (skype, 
Kapcsolatot kell kialakítani, illetve fejleszteni az videokonferencia).
Országgyűlés Kulturális Bizottságával, az MKE és A PR Munkabizottság üléseiről emlékeztető készül, amely 
szervezetei/szekciói székhelyén működő kormányhivata- elektronikus formában továbbításra kerül az MKE 
lokkal, a kerületi és települési önkormányzatok oktatási és Elnökség és a munkabizottság tagjai részére. A bizottság 
kulturális bizottságaival, egyéb könyvtári szervezetekkel működését dokumentáló ügyiratokat az MKE Titkárság 
(MEK, IKSZ, Könyvtárellátó, IFLA stb.), szakmai őrzi, azok átadásáról a bizottsági elnök gondoskodik. A 
pedagógus szervezetekkel, a Magyar Olvasástársasággal, a munkabizottság elnöke évente írásos beszámolót készít a 
Magyar Írók Szövetségével és a könyvkiadókkal. végzett tevékenységről.
A kapcsolatépítés és kommunikáció mellett közös Az MKE PR Munkabizottsága az MKE február 21-ei 
programok szervezése (olvasásnépszerűsítő akciók, elnökségi ülésén – a fentiek ismertetésével – mutatkozott 
előadások, szakmai napok, konferenciák, kiállítások, be. Fehér Miklós főtitkár reményteljes felvezetője után 
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Keszi Erika Zsuzsanna, a munkabizottság elnöke „fogadójában” (G épület), a galérián lesz megtalálható.
ismertette a PR Munkabizottság ügyrendjét, a 2012. évi A fesztivál mindkét bejárati portáján hozzá lehet majd jutni 
munkatervet, valamint az MKE PR stratégiáját és – az MKE programját részletező – ingyenes meghívókhoz, 
„médiakapcsolati szabályzatát”. s aki jelzi, hogy könyvtáros, illetve a könyvtárosok 

programjaira jött, megkapja a meghívót. A meghívók az 
A munkabizottság tagjai legutóbb szervezetük, saját MKE titkárságán, illetve a Komárom-Esztergom Megyei 
könyvtáruk protokoll-listájának kidolgozását kapták Szervezetnél Kissné Anda Kláránál is átvehetők lesznek. 
feladatukként. Ennek során számba kell venni azokat az Visszajelezéseket a kissne.anda.klara@jamk.hu e-mail 
intézményeket, egyesületeket, civil szervezeteket, címre, illetve a 34/513-679 telefonszámra kérünk. A 
magánszemélyeket, médiát, akikkel/amelyekkel már volt programokról tájékozódni a http://www.bookfestival.hu/ 
bármilyen kapcsolatuk vagy szükségesnek és fontosnak oldalon lehet.
tartjuk velük a kapcsolatfelvételt. A Komárom-Esztergom Mindenkit szeretettel várnak a könyvtáros standhoz és a 
Megyei Szervezet protokoll-listáját a későbbiekben adom szakmai programokra!
közre. Kissné Anda Klára, MKE KEMSZ

Márku Mónika (JAMK Tatabánya), MKE PR 
Munkabizottsági tag

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének prgoramja a 
XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál A teljes program olvasható a képre kattintva

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a térség 
meghatározó szakmai és kulturális rendezvényeként idén 
tizenkilencedik alkalommal, április 19-én nyitja meg kapuit 
a Millenáris területén. 
Minden évben bemutatkoznak a világ legrangosabb írói és 
költői, akik közül díszvendégként valaki átveheti a 
Budapest Nagydíjat. Az országok között most az észak-
európaiak (Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország) 
mutatják be kultúrájukat, irodalmukat és könyvkiadásukat. 
Ez idő alatt – tizenkettedik alkalommal – rendezik meg az 
Európai Elsőkönyvesek Fesztiválját. 
Április 22-éig kulturális programok sokasága, író–olvasó 
találkozók, felolvasások, dedikálások, irodalmi estek, 
könyvpremierek, művészkönyv-bemutatók, kerekasztal-
beszélgetések, koncertek, színházi bemutatók, kiállítások, 
filmvetítések várják az érdeklődőket. Könyvszakmai és 
üzleti fórumként a régió könyvpiaci problémáival 
kapcsolatos szakmai tanácskozások, konferenciák, az 
olvasáskultúrát középpontba állító előadások kínálkoznak 
lehetőségként. 
Speciális programkínálat várja a könyvtárosokat a 
Könyvtáros Klubban, a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének standja mellett, amelyek a Millenáris 

Egyesületi élet
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Íme, az IT-mazsolák újabb gyűjteménye: okos tippek, Chrome Theme elnevezésű Chrome alkalmazás 
érdekességek márciusból, nemcsak informatiku- segítségével mindössze néhány kattintás egy testre 
soknak! szabott téma elkészítése.
Hasznos böngészést kívánok! Dátum: 2012.03.30.

Vitéz Veronika, rovatgazda

Elnémul a Flash Player frissítője
Hamarosan indulhat a Google Drive A kliens a jövőben felhasználói beavatko-

5 gigabájt ingyen tárhelyet kapnak a zása nélkül is képes lesz frissülni.
Google felhasználók. Dátum: 2012. 03. 30.
Azt eddig is tudtuk, hogy a Google 
készül valamilyen hasonló szolgálta-
tással, melyet Drive néven szólítanak, Takarítsunk PC-t!

és arra is utaltak néhányan, hogy akár már április elején Állandóan előkerülő téma a Windows, 
indulhat a szolgáltatás, ám eddig erre nem volt konkrét illetve a hardver takarítása is, hisz így 
bizonyíték. egyszerűen felgyorsíthatjuk gépünket.
Dátum: 2012. 03. 30. Általában ősszel és tavasszal szokott 

felmerülni a nagytakarítás kérdése; 
ekkor az egész lakást kipucolják az emberek, minden 

Tavaszi nagytakarítás PC World módra egyes szegletre gondolva. A törődést viszont nem csak 
Évente egyszer nem árt rendet tenni a mi, hanem gépünk lakhelye is igényli, a rendszerről 
a házunk táján. No, nem avanzsál- nem is beszélve.
tunk kertészeti magazinná, egészen Dátum: 2012. 03. 29.
pontosan a számítógépházról 
beszélünk.
Dátum: 2012. 03. 30. Hardversztorik: az elfeledett magyar flopi

Új sorozatunk első részében Jánosi 
Marcell legendás találmányát mutatja 

Így készíthetünk saját Google Chrome témákat, be Kutor László tanár úr. Hogy jön 
akár kedvenc fotóinkból is! ide az ingzseb és a kockacukor?

Ha valaki szeretné a Chrome-ot kicsit testre Dátum: 2012. 03. 27.
szabni, nem feltétlenül kell elmélyülnie a 
programozásban, de még csak a grafikai 
alkalmazások használatában sem. A My 

Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674 vitez.veronika@jamk.hu
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Ki képes megszorítani a Facebookot? Csak óvatosan a böngészésnél
Egy új infografika szerint vannak új 
kihívók, de az előny egyelőre behozhatat-
lan.
Ha az online közösségekről beszélünk, 
akkor mindig előkerülnek a számok és az 

adatok, hiszen ezekkel lehet érzékeltetni, hogy 
mennyien lógunk ezeken az oldalakon. Óriási a harc, 

Az ESET minden hónapban összeállítja a világszerte jönnek az új játékosok (lásd: Pinterest), és mindenki azt 
terjedő számítógépes vírusok toplistáját, melyből várja, hogy mi lesz a következő szenzáció és a 

Facebook lufija mikor pukkan ki végre. Egyelőre nem megtudhatjuk, hogy aktuálisan milyen kártevők 
úgy néz ki, mintha ki akarna durranni... veszélyeztetik leginkább a felhasználók számítógépeit.
Dátum: 2012. 03. 26. Dátum: 2012. 03. 19.

Linux, amit egy Windows- Gyenge a WiFi jele? Tippek a javításhoz!
szakember is imádni fog Általános probléma, hogy az otthoni Wi-Fi routerünk 
Egy olyan Linuxot szeretnék jele nem elég erős, vagy stabil ahhoz, hogy lakásunk 
bemutatni, amelynek megvan- távolabbi pontjaiban is működjön.
nak az ismert pozitív tulajdon- Ezen a problémán próbálunk ma 

ságai és frappáns választ ad a vele szemben felhozott segíteni, néhány egyszerűbb trükkel, 
kifogá-sokra. amiknek segítségével egy kicsit kitolhat-
Dátum: 2012. 03. 24. juk a jeladó hatókörét.

Dátum: 2012. 03. 12.

„Uram, a szerver tönkrement“ Még mindig sok a kérdés a cloud szolgáltatások 
„Mert ez a szerver nagyon jó, a biztonsága körül
következő 5 évben nem kell vennünk Bár az előnyei nyilvánvalók, a CIO-k számára még 
újat, csak ezt, most, utoljára, uram." mindig nyitott kérdést tartogatnak a felhő alapú 
Dátum: 2012. 03. 20. szolgáltatások. IT-vezetőként dolgozó szakértő 

szerzőnk szerint ezért a következő 
években inkább a kkv-k körében 

Hasznos tippek a facebookos bejelölések ellen terjedhetnek majd tömegesen a 
Pár kattintással kordában tartható, hogy szoftverszolgál-tatások, ahol a 
ismerőseink mely fotókon, bejegyzéseken szolgáltatók által nyújtott biztonság 
jelöljenek meg bennünket. jellemzően meghaladja a mostani szintet.
Dátum: 2012. 03. 19. Dátum: 2012. 03. 05.
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Google Doodle 2012. március 15.

Mi az a Google Doodle?

IT mazsolák
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Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgálta-Pályázatok 
tásfejlesztés érdekében

Könyvkiadás könyvtári területen

2012. március 24-én kiírásra került a Nemzeti 
Az NKA Könyvkiadási Kollégiumának pályázati kiírá- Fejlesztési Ügynökség honlapján az Új Széchenyi Terv 
sában jelent meg 3. altémaként, 3437 kódszám alatt a keretében a TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek 
könyvtári területre vonatkozó pályázati lehetőség, továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében című pályázat.
magyar ismeretterjesztő és tudományos művek megjelen- Pályázók köre: 
tetésének támogatására. 

1. könyvtárak (nyilvános könyvtárak és nem Pályázni a 2012. április 23. és 2013. június 30. 
nyilvános könyvtárak egyaránt: könyvtári között megjelenő kiadványokra lehet.
tevékenységet folytató szervezetek);A pályázatok benyújtási határideje: 2012. április 20.

2. közművelődési intézmények;

3. muzeális intézmények;
Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli 

4. levéltárak.nevelési feladatok ellátásában

A támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de legfeljebb 
2012. március 24-én kiírásra került az Új Széchenyi Terv 30 millió Ft lehet.
keretében meghirdetett TÁMOP 3.2.13-12/1 Kulturális 

A pályázatok benyújtására 2012. május 2-től  május 31-ig 
intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok 

van lehetőség.
ellátásában című pályázat.
Elérhető: http://www.nfu.hu/content/9057
Pályázók köre: 

Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása (KMR) 
1. könyvtárak (nyilvános könyvtárak és nem /TÁMOP-3.4.4./B-11./1. - az NFÜ pályázata

nyilvános könyvtárak egyaránt);

2. közművelődési intézmények; A pályázat célja: A tehetséges gyermekek, tanulók 
segítése, támogatása révén az oktatás, képzés valamennyi 3. muzeális intézmények;
szintjén a kreativitás fejlesztése.

4. levéltárak;
Beadási határidő: 2012. május 5.

5. művészeti szervezetek. A pályázók köre:
A támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de legfeljebb 1. Jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő 
30 millió Ft lehet. és gazdálkodó nevelési, oktatási intézmény;
A pályázatok benyújtása 2012. április 23-tól május 15-ig 2. könyvtár;
lehetséges.

3. nevelési, oktatási intézmények, könyvtárak 
fenntartói.

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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További információ: Hatékony kommunikáció a könyvtárosi hivatásban
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c
4dc1256b5f004c3cad/a40e8baef... 

A Könyvtári Intézet 2012 tavaszára meghirdeti 60 órás 
akkreditált továbbképzési programját, Hatékony 
kommunikáció a könyvtárosi hivatásban (PLB 1630) Nyomozz madárfajok után az irodalomban!- 
címmel.alkotópályázat 
A tanfolyam időtartama: 2x4 nap (illetve a képzés 
aktuális indítási dátuma szerint.)Az MTA Ökológiai Kutatóközpont 
A tanfolyam időpontja: 2012. május 2., 3., 8., 9., 10., 15., Nemzeti Botanikus Kertje az Athenaeum 
16. az interneten című TÁMOP-3.2.4-
Jelentkezési határidő: 2012. április 18. 09/1/KMR-2010-0025 számú projekt-
Helyszín: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári hez kapcsolódóan meghirdeti a Nyomozz 
palota F. ép. madárfajok után az irodalomban! című pályázatát.
Részvételi díj: 65.000,- FtA pályázatra az általános iskolás korosztályból (3.-6. 
További információk: Tóth Andrea tothandi@oszk.huosztály) várják az alkotásokat. 

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. május 31.
További információ: www.botkert.hu

A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a 
gyerekkönyvtári munkában

Képzések
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-

A tartalmi feltárás mesterséges nyelven alapuló 1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2012 
eszköze tavaszára meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 

programját, A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának 
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL- lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában (PLB-0240) 
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2012 címmel.
tavaszára meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési A tanfolyam időpontja: 2012. május 2., 3., 4., 16., 17., 18., 
programját, A tartalmi feltárás mesterséges nyelven 31., június 1.
alapuló eszköze: az ETO (PLP 810) címmel. Jelentkezési határidő: 2012. április 18.
A tanfolyam időpontja: 2012. április 23., május 7., 14., 21., Részvételi díj: 60.000,- Ft
június 4., 8., 22., 29. A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 nap.
Jelentkezési határidő: 2012. április 10. A tanfolyam helyszíne: Pest Megyei Könyvtár 2000 
Részvételi díj: 50.000,- Ft Szentendre Pátriárka u. 7.
A tanfolyam 60 órás, 2x3 + 1x2 nap (illetve a képzés További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-
aktuális dátuma szerint). 3790; e-mail: editrep@oszk.hu
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet, 1827 
Budapest, Budavári Palota F. épület. 
További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit;
 tel.: 224-3790; e-mail: editrep@oszk.hu

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes A tanfolyam időtartama: 3x1 nap.
világban A tanfolyam időpontja: 2012. június 5., 19., július 10. 

Jelentkezési határidő: 2012. május 22. 
Helyszín: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 

A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám: palota F. ép. 
01-0258-04, akkreditációs lajstromszám: AL-1919) 2012 Részvételi díj: 55.000,- Ft
májusában újra meghirdeti A web 1.0-tól a web 2.0 felé a További információk: Payer Barbara bara@oszk.hu 
megváltozott internetes világban (PLP 812) elnevezésű 
60 órás akkreditált továbbképzési programját.

Konfliktushelyzetek hatékony kezelése könyvtári A tanfolyam időpontja: 2012. május 8., 9., 10., 15., 16., 17.
környezetbenJelentkezési határidő: 2012. április 24.

A tanfolyam helyszíne: OSZK Könyvtári Intézet 
Budapest, Budavári Palota F. épület 645-ös terem. A Könyvtári Intézet 2012 őszére meghirdeti 60 órás 
Részvételi díj: 45.000.- Ft akkreditált továbbképzési programját, Konfliktushelyze-

tek hatékony kezelése könyvtári környezetben (PLB Tanfolyamfelelős: Payer Barbara; tel: 224-3818; e-mail: 
1631) címmel.bara@oszk.hu
A tanfolyam időtartama: 2x4 nap (illetve a képzés 
aktuális indítási dátuma szerint.)

Zenei könyvtári ismeretek I. Zenei könyvtári A tanfolyam időpontja: 2012. szeptember 5., 6., 12., 13., 
alapismeretek 18., 19., 20., 21.

Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 22. 
Helyszín: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári A Könyvtári Intézet 2012 nyarára meghirdeti 60 órás 
palota F. ép. akkreditált továbbképzési programját, Zenei könyvtári 
Részvételi díj: 65.000,- Ftismeretek I. Zenei könyvtári alapismeretek (PLB 1634) 
További információk: Tóth Andrea tothandi@oszk.hu címmel.

A tanfolyam időtartama: 2x2 nap (illetve a képzés 
Online irodalmi adatbázisokaktuális indítási dátuma szerint.)

A tanfolyam időpontja: 2012. május 24., 25., 31., június 1. 
Jelentkezési határidő: 2012. május 10. 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: 30.000,- Ft

A tanfolyam időtartama: 30 óraTovábbi információk:
A tanfolyam időpontja: 2012. október 12., 17., 18., 19.Gaálné Kalydy Dóra gaald@oszk.hu
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 28. 
Helyszín: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 

Konnektivizmus - hálózati tudásépítés a könyvtá- palota F. ép. 
rosok szolgálatában Részvételi díj: 30.000,- Ft

További információk:
Breznai Elvira breznai.elvira@oszk.hu A Könyvtári Intézet 2012 nyarára meghirdeti akkreditált 

továbbképzési programját, Konnektivizmus - hálózati 
tudásépítés a könyvtárosok szolgálatában (PLB 1632) 
címmel. 
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KitüntetésFriss információk

Nemzeti ünnepünk alkalmából március 13-án Dr. Réthelyi 
Miklós miniszter, Halász János parlamenti államtitkár és Skype-on is elérhető a József  Attila Megyei Könyvtár
Dr. Jávor András közigazgatási államtitkár a kultúra és a 
közművelődés érdekében hosszabb időn át végzett Régi szolgáltatásunk ismét könyvtárhaszná-
kiemelkedő munkájáért Bánffy Miklós-díjban lóink rendelkezésére áll. Az olvasók mind a 
részesítette Farkasné Gellért Erzsébetet, a Debreceni kölcsönzéssel, mind pedig a tájékoztatással 
Városi Könyvtár igazgatóját.kapcsolatos kéréseiket/kérdéseiket tolmá-
Gratulálunk az elismeréshez, s a további munkához csolhatják skype-on a Megyei Könyvtár 
sikereket, jó egészséget kívánunk!munkatársainak.

Beiratkozás Tatabánya kártyával

A József  Attila Megyei Könyvtár is Tatabánya kártya-
elfogadóhellyé vált. 2012. március 27-től minden 
Tatabánya kártyával rendelkező olvasónk 10 %-kal 
olcsóbban iratkozhat be könyvtárunkba. 

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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Program-előzetes Időpontok:

május 12.; május 26.; június 9.; június 23.
Tavasszal folytatódnak a József  Attila Megyei Könyvtár Az előadások szombatonként, 17.30 órától kerülnek 
megszokott rendezvényei, és új programokkal is várjuk megrendezésre.
olvasóinkat.

Irodalmi esték A József  Attila Megyei Könyvtár gyermekkönyv-
tárának ajánlója

00
2012. április 16-án 17  órától a költészet napja alkalmából 
Tóth Zsóka előadóművész Versek négy tételben című Ringató - ölbeli játékok tanítása
irodalmi estje várja az érdeklődőket. Beszélgetőtárs:
Pápai Ferenc. Folytatódnak a nagy sikerű Ringató című foglalkozások 

Solti Emese közreműködésével.
30Április 23-án, és május 21-én, 9  órától várjuk a 

ÖKO-esték kisgyermekeket és szüleiket.

00 A részvételhez előzetes bejelentkezés 2012. április 23-án 17  órától Müller 
szükséges telefonon és e-mailben.Péter író, dramaturg, forgatókönyvíró, 

előadó érkezik hozzánk. Interaktív Elérhetőségeink:
előadásának címe: Az élet művészete.

Telefonon: 34/513-682Jegyek 3000 Ft-os áron, április 10-től, 
elővételben kaphatók könyvtárunkban. E-mailben: gyerekkonyvtar@jamk.hu.
Házigazda: Nász János, a  Megyei 
Könyvtár munkatársa, idővonalkutató.

00
Április 21-én 13  órától anyák napi kézműves 
foglalkozást tartunk gyerekeknek. 

Pocaklakó
Május 20-án, a gyereknap alkalmából pedig meglepetéssel 
várjuk a kicsiket és nagyokat.

Új sorozat indul útjára a József  Attila 
Megyei Könyvtárban Pocaklakó cím-
mel. A Megyei Príma Díjas Évszakok Könyvvásár a József  Attila Megyei Könyvtárban 
Vonósnégyes várja kismamák jelent-

00 00kezését négy koncertből álló hangve- Április 16-án, hétfőn 9  és 17  óra között megvételre 
rsenysorozatára. Jegyek és bérletek a Megyei Könyvtárban kínáljuk állományunkból kivont fölöspéldányainkat.
kaphatók 1.500 és 5.000 Ft-os áron. A könyvek egységára 150,- Ft, a folyóiratoké

50-500,- Ft.

Rendezvények
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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2012. március 19-től április végéig tekinthetik meg az Kiállítások – Tárlatok:
érdeklődők a József  Attila Megyei Könyvtár Könyv-
tár/Képtár galériájában Sulyok Teréz amatőr festőművész Tatabánya 1987,1991, 1992, 2000, 2006
képeit. Zalaegerszeg 1987, 1990, 1995  
Sulyok Teréz Szőnyben született, 1959-ben. A győri Hódmezővásárhely 1987, 1989
tanítóképző főiskolán matematika szakon szerzett Szeged 1988
diplomát, majd Szombathelyen elvégezte a rajz szakos Tata 1988 ,1993, 1995, 1988, ,2007
tanári képzést. Esztergom 1989, 2005
Jelenleg Tatán él, és a Menner Bernát Zeneiskola Tata Lienen (Németország) 1991 
Város Alapfokú Művészetoktatási Intézménye festészeti Gerlingen (Németország) 2000
szakának vezetője és tanára. Az iskolában működő Sopron 1993
festészeti szakkör keretében gyerekeket és felnőtteket tanít Szolnok 1993
a rajz és festészet alapjaira. Szőny 1994
Művészetéről így vall Domonkos László: Neszmély 1994, 1995
„Festészetében célja a természetben látottakat nekünk Budapest 1995, 2000, 2001
átvarázsolni a képeibe, a külsőt átvinni a belsőbe, hidat Kisbér 1995
verni a természetből a képei felé. Alkotásai Gyenesdiás 1995
megjelenítéséhez elengedhetetlen az olaj, a pasztell, az Nagyigmánd 1996
akvarell, az üveg és a selyem technikája, alkalmazása. Ezek Győr 1997
számára mindig más és más formában egy-egy újabb Párkány 2005
kifejezési lehetőséget kínálnak fel… Észak Komárom 2006
Sokat jelent számára Tata, a Duna, a Tisza partja, Szentendre 2011 
tanyavilága, valamint az azokban rejlő (…) lehetőségek Székesfehérvár 2011
számtalan variációi, megjelenési formái. Több szervezett Budapest 2011 
képzőművészeti táborban sok tapasztalatot és ihletett Ászár 2011-2012
kapott, szerzett. Tatabánya 2011-2012 
Alkotásaiban a hangulatok, színek harmóniájára törekszik. Székesfehérvár 2011-2012
Megannyi kiállításon, tárlaton és pályázaton vett részt, és 
kapott több különböző helyezést, díjat.”

Díjak – Helyezések:

Mártély 1987, 1989
Tata I. helyezés 1995
Zebegény 1996, 2003
Keszthely 2010

Sulyok Teréz képei a -ban

Rendezvények
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ESZTERGOM
1. POPOVICS György: Komárom-Esztergom: az ország 8. ESZTERGOM. Elfogadták a költségvetést = 
bölcsője. Ill. = Magyar Nemzet, márc. 30. 3. l. Népszabadság, márc. 10-11. 2. l.
[Komárom-Esztergom megye melléklet] - A városi képviselőtestület 1 milliárdos hiánnyal 
- Popovics György megyei közgyűlési elnök beszél fogadta el a város költségvetését.
Komárom-Esztergom megyéről. 9. BŐVÍTETTE kapacitását a Neuzer. Ill.= 
2. JUHÁSZ József: Újra lendületben Komárom- Népszabadság, márc. 14. 10. l.
Esztergom megye gazdasága. Ill. = Magyar Nemzet, - Március 12-én adták át az esztergomi Neuzer Kft. új 
márc. 30. 4. l. [Komárom-Esztergom megye melléklet] telephelyét 690 millió forintos beruházás eredmé-
- Juhász József, a Komárom-Esztergom Megyei nyeként.
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszél arról, 10. JOGELLENES elbocsátás. = Magyar Nemzet, márc. 
hogyan tud segíteni a kamara a megyei vállalko- 21. 2. l.
zásoknak. - A Tatabányai Munkaügyi Bíróság első fokon 

jogellenesnek ítélte az esztergomi Szent István 
ÁCS

Gimnáziumban 2009-ben történt hét tanár elbocsátását.
3. ZSOLNAY Miklós: Az eltűnt cukorgyárak 

11. ESZTERGOMI patthelyzet. Nem jelent meg a 
nyomában. Édes élet-csak nem nekünk: 1997-re a 

Fidesz az ülésen. [Hír] = Magyar Hírlap, márc. 23. 2. l.
külföldi tulajdonosok hazai segédlettel kizárólagos 

- A Fidesz-KDNP frakció munkahelyi elfoglaltságra és 
irányítást szereztek. Ill. = Magyar Nemzet, márc. 5. 6. l.

betegségre hivatkozva nem jelent meg a 2012. 03. 22-i 
- Cukorgyár.

ülésen.
4. ÁCS a megújuló energiára épít. Ill. = Magyar Nemzet, 

12. CSERI Péter: Esztergom: Népszavazás vasárnap. 
márc. 30. 18. l. [Komárom-Esztergom megye melléklet]

"Ne legyünk birkák" = Népszabadság, márc. 23. 6. l.
- Megújulóenergia-hasznosítási tervekről.

- Tétényi Éva polgármester, Strigonium Zrt., helyi 
BÁBOLNA népszavazás.
5. TERÍTÉKEN a magyar sonka: Bábolnán a 13. ALACSONY részvétel Esztergomban. = Magyar 
hagyományos recepteket követők gyűlnek össze. = Nemzet, márc. 26. 4. l.
Magyar Nemzet, márc. 26. 14. l. - Esztergomi népszavazás 2012.03.25.
- Sonkafesztivál. 14. CSERI Péter: Szentesített patthelyzet. Esztergom: A 

8213 voksoló kevés volt a népszavazás érvényességéhez 
CSOLNOK

= Népszabadság, márc. 27. 6. l.
6. NAGY Áron: A csolnoki szántók és a festői csönd. 

- Érvénytelen helyi népszavazás, Tétényi Éva 
Ebbe a szebb napokat látott északi faluba a környék 

polgármester, Nyári Attila önkormányzati képviselő.
szépségéért is bármikor érdemes kirándulni. Ill. = 

15. AZ ÁLLAMOSÍTOTT vagyon után is Esztergom 
Magyar Nemzet, márc. 12. 14. l.

fizet. = Népszava, márc. 27. 1., 3. l.
DOROG - Tétényi Éva polgármester szerint az állam átvett 
7. SANYO Hungary Kft., a környezet őre. Ill. = Magyar Esztergomtól intézményeket, de az intézmények 
Nemzet, márc. 30. 16. l. [Komárom-Esztergom megye finanszírozásának terhe továbbra is a városra hárul.
melléklet] - Sanyo Hungary Kft. 16. CSALÁDIAS légkörű, nagy múltú kar. Ill. = Magyar 

- válogatás -
Hírünk az országban

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu
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Nemzet, márc. 30. 11. l. [Komárom-Esztergom megye LEÁNYVÁR
melléklet] 25. LEÁNYVÁRON otthonra lelnek a fiatalok. Ill. = 
- Százhetven éves az idén a Pázmány Péter Katolikus Magyar Nemzet, márc. 30. 20. l. [Komárom-Esztergom 
Egyetem Vitéz János Kara. megye melléklet]
17. IGAZI magyar. És Japán. Ill. = Magyar Nemzet, - A településről.
márc. 30. 22. l. [Komárom-Esztergom megye melléklet]
- Magyar Suzuki Zrt. OROSZLÁNY

26. TAKÁCS Károly: Ma is jelentős iparváros 
KISBÉR

Oroszlány. Ill. = Magyar Nemzet, márc. 30. 15. l. 
18. ŐSZTŐL az oktatásba is beépülnek a lovas 

[Komárom-Esztergom megye melléklet]
hagyományok Kisbéren. Ill. = Magyar Nemzet, márc. 

- Interjú Takács Károly polgármesterrel a városról.
30. 17. l. [Komárom-Esztergom megye melléklet]
- Dr. Udvardi Erzsébet polgármester Kisbérről. TATA

27. EDDIGI legnagyobb árbevételre készül a Gedia tatai 
KOMÁROM

gyára. = Napi Gazdaság, márc. 28. 3. l.
19. DIÓSZEGI József: Három ütemben távoztak a 

- Gedia Magyarország Kft.: az autó-alkatrészgyár az 
Nokiától = Napi Gazdaság, márc. 12. 3. l.

idén 30%-kal nagyobb árbevételre számít.
- Nokia Komárom Kft. és a gyár üzemtanácsa aláírták a 

28. MICHL József: A múlt és a jövő egyszerre van jelen 
csoportos létszámcsökkentésről szóló megállapodást. 

Tatán. Ill. = Magyar Nemzet, márc. 30. 13. l. [Komárom-
2300 dolgozót három ütemben küldenek el.

Esztergom megye melléklet]
20. BICZÓ Henriett: Komáromi búcsú. Ill. = Szabad 

- Interjú Michl József polgármesterrel a városról.
Föld, márc. 23. 8. l.
- Nokia gyáregysége. A tervezett létszámleépítésről. TATABÁNYA
21. A MONOSTORI erőd képei a Kiscelli Múzeumban. 29. Az Északdunántúli Vízmű Zrt. kiemelten óvja 
= Népszava, márc. 26. 6. l. környezetét. Egyik fő vízbázisának átalakítását és 
- Szamódy Zsolt fotóművész képei a monostori erődről biztonságba helyezését tervezi. Ill. = Magyar Hírlap, 
az Erőd bevétele és kiadás. márc. 29. IV. l. Zöld vállalatok című mellékletéből
22. KOMÁROMBAN lesz a Mediawave = Magyar - Északdunántúli Vízmű Zrt., XV/C jelű vízakna 
Nemzet, márc. 31. 25. l. átalakítását végzik el az Európai Unió és a Magyar 
- Komárom, Monostori erőd, Mediawave nemzetközi Állam támogatásával.
film és zenei fesztivál 2012. április 26-30. 30. TATABÁNYÁRA mindenkit hazavárnak. Ill.= 

Magyar Nemzet, márc. 30. 7. l. [Komárom-Esztergom 
LÁBATLAN

megye melléklet].
23. BODROGAI Ferenc: A hazai gazdaságot támogatja 

- Schmidt Csaba polgármester, Tatabánya Hazavár!-
az, aki magyar terméket vesz. Ill. = Magyar Nemzet, 

program.
márc. 30. 19. l. [Komárom-Esztergom megye melléklet]

31. PORDÁN Zsigmond: Teljes körű Széchenyi Kártya-
- Interjú Bodrogai Ferenccel, a Forest-Papír Kft. 

ügyintézés Tatabányán a VOSZ-irodában. Ill. = Magyar 
ügyvezető igazgatójával, aki "Az év üzletembere" díjat 

Nemzet, márc. 30. 8. l. [Komárom-Esztergom megye 
is elnyerte 2010-ben.

melléklet].
24. LÁBATLAN: ipar helyett idegenforgalom. Ill. = 

- Interjú Pordán Zsigmonddal, a Vállalkozók és 
Magyar Nemzet, márc. 30. 20. l. [Komárom-Esztergom 

Munkáltatók Országos Szövetsége megyei szerveze-
megyemelléklet].

tének elnökével, a P-Metál Kft. ügyvezető igazgatójával 
- Dinnyés József polgármester a városról.

a Széchenyi Kártyáról.

Hírünk az országban
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32. Az ÉV végére elkészül a Vértes Agórája. Korszerű 33. VÍZBÁNYA: hazánk legnagyobb kincse. Ill. = 
intézmény lesz Tatabányán a "Közművház". Ill. = Magyar nemzet, márc. 30. 10. l. [Komárom-Esztergom 
Magyar Nemzet, márc. 30. 9. l. [Komárom-Esztergom megye melléklet].
megye melléklet]. - Északdunántúli Vízmű Zrt., XIV/A és XV/C akna.
- Tatabánya; Vértes Agórája.

Hírünk az országban

KEMLIB a TékaTéma online utóda
Felelős szerkesztő Feketsné Kisvarga Anita
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Kiadja a József Attila Megyei Könyvtár, 
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