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Esztergom elfelejtett csekkek, néhány szem lejárt szavatosságú szív-
gyógyszer, messzire guruló forint, elhasznált zsebkendő 

Április 11.   - „Mi így emlékeztünk” kerül majd elő, hanem kézszorítások, mosolyok, érintések, 
"...szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye. „ a béke és a föld fölé emelő mámor emlékképei is.

(József  Attila) Téve mindezt „az ember legtöményebb megnyilvánulásának, 
leganyagtalanabb repülésének, létről szóló legforróbb vallomásának, 

Könyvtárunkban a költészet napja legszentebb játékának”, a versnek születésnapján – Francois 
megemlékezés már hagyományt te- Villon, József  Attila, Nagy László, Károlyi Amy, Pete 
remtve, rendhagyó módon az esztergo- Seeger, Bob Dylan, Chris Rea, Bereményi Géza és 
mi középiskolások részvételével zajlott. Cseh Tamás kölcsönkért szavaival.
A verset szerető diákok tanúbizonyságot 

téve felkészültségükről, mindig nagy lelkesedéssel osztják 
meg kedvenc verseiket kortársaikkal. Mindig nagy öröm, 2012. április 17.
amikor a Felvidékről a párkányi gimnazisták is A városi könyvtárban Peragovics Ferenc, a Dobó Katalin 
csatlakoznak a vers ünnepéhez. Gimnázium tanára tartott vetítettképes előadást a 
Jó látni együtt azokat a fiatalokat, akiknek fontos a vers, s az holokauszt emléknap alkalmából „Berlin és a holokauszt” 
általa közvetített gondolatok, üzenetek. címen. Az előadó rövid történeti felvezetés után a német 

emlékezéskultúráról beszélt, arról, hogyan dolgozta fel a 
német társadalom a náci korszakot, hogyan viszonyul ma 

Április 11. Németország a II. világháborús szerepéhez. A hallgatóság 
Egy szép estével gazdagodva, lelküket feltöltve térhettek megtekinthette Berlin legfontosabb holokauszt-emlékhe-
haza azok, akik: „Üres zsebben, pohár alján…” Útra vált lyeit és a demokratikus német politikai kultúra színhelyeit és 
angyalokra, kincsekre, magunkra emlékezve című, verses- szimbólumait.
zenés balladaesten vettek részt 2012. április 11-én 
Esztergomban, a Helischer József  Városi Könyvtárban.
Az est közreműködő voltaki: Maronka Csilla színművész, 
Horváth Krisztina versmondó, Szerémy György gitáros, 
énekes.
Ötven-hatvan év közé érve különösen szükséges lehet a 
számadás – fontosnak tartott, megélt és elmúlt dolgokról, 
ellene mondva a körülöttünk mind nagyobb lendületbe jött 
romlásnak, kiállva élni segítő értékekért.
Kiürült zsebből, pohár alján lötyögő maradékból húzzuk 
elő mindennek ellenére is megőrzött önmagunkat. S talán 
éppen azért, mert ma már „az ének sem igazán dalba való”, 
szólunk, megélve néhány évadot pokolban, kevesebbet 
mennyben. Tűnő titkok és csodák után nézünk, bízva 
benne: fent említett zsebekből még így sem csak befizetni 
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00Héreg jával, a könyvvel. A 14  órakor kezdődő díjkiosztás (melyen 
az egészen aprók is érdekeltek voltak), a rajzpályázat és az 

„Áprilys” est a könyvtárban irodalmi pályázat arra érdemeseit jutalmazta. A rajzokból, 
melyek a „Jövő könyvtára Tatán” elnevezésű témát ábrázolták, 

A költészet napja alkalmából egy különleges irodalmi kiállítás is készült a Művelődési Ház előcsarnokában.
előadásra került sor a Héregi Iskolai és Községi Míg a rajzpályázatban a kisebbek, addig az irodalmi 

00
Könyvtárban, április 17-én, 17  órakor. versenyben, melyet „Vallomás a könyvről” címmel hirdettünk 
Évek óta működik a könyvtárban az Olvasókör, egyik meg, már nemcsak az általános-, hanem a középiskolások 
alapító tagja, Incze Kálmán meghívására érkezett a és a felnőttek is érdekeltek voltak. A Vízimalom teremben 
falunkba a két előadó: Heinczinger Mika (ének, zene) és tartott díjkiosztás végeztével a közönség nagy része 
Nacsinák Gergely András (próza), akiknek előadásában felsétált az emeletre, a könyvtár olvasótermébe, ahol régi 
Áprily Lajos megzenésített verseit és prózai műveinek könyvek, érdekes művek kerültek bemutatásra. A két 
részleteit hallgathattuk meg. Zene és próza, a különleges előadó, Gyüszi László, aki a tatabányai Városi Könyvtár 
hangszerek megszólalása katartikus élményt adott igazgatója, helytörténész és Schmidtmayer Richárd 
mindnyájunknak. Ebben a bő egy órában eltávolodva tértől régész, muzeológus, a Kuny Domokos Múzeum 
és időtől, átadtuk magunkat a páratlan előadás szépségének. munkatársa, érdekesen mutatta be a tárolókban elhelyezett 
Köszönjük ezt a színvonalas műsort az előadóknak és a darabokat, s hívta fel a figyelmet azok különlegességeire. 
szervezőknek. Erre az előadásra olyanok is eljöttek, akik a díjkiosztáson 

Kankainé Tringer Ibolya (az Olvasókör tagja) nem vettek részt. Alig fejeződött be a muzeális kincseinkről 
szóló program, már vonult is le a közönség a következő 

00
helyszínre. 16  órától a Vízimalom teremben négy tatai 

Tata magánkönyvtár fontos darabjait mutattuk be. Különös volt 
látni, hogy ezen az előadáson ismét új arcokat köszönthet-

Ünnepi Könyvnap a Móricz Zsigmond Városi Könyv- tünk a nézők között. Haraszti Mihály népművelő kezdte a 
tárban, 2012. március 21-én beszámolót azokról a könyvekről, melyek meghatározták 

világképe kialakulását, s különösen a szívéhez nőttek. 
A könyv körül forgott minden ezen a délutánon. A kiállí- Megindultan mutatta be Németh László dedikálását az 
tások, a díjkiosztás, az előadások mind más és más szem- egyik könyvben. Dr. Körmendi Géza, az Eötvös József  
pontból foglalkoztak az írott, a nyomtatott szó hordozó- Gimnázium nyugalmazott igazgatója, néprajzos és 

helytörténészi hivatásának fontos könyveiről mondott 
érdekes információkat. Dr. Nemes Lajos botanikus, 
egyetemi tanár pedig a növényvilágról szóló értékes, 
dedikált könyveket hozott magával, s beszélt a szerzőkkel 
való kapcsolatáról. Sajnáltuk, hogy a negyedik előadó, 
dr. Kálmán Attila, betegsége miatt nem lehetett jelen, így 
„csak” az általa különös becsben tartott, dedikált könyve-
inek néhány példányát mutathattuk be a közönségnek. 
Zárásként pedig a Menner Bernát Zeneiskola növendékei 
adtak élő koncertet a jelenlévők nagy örömére. A zeneszó 
méltó zárása volt ennek a szép napnak, melyen a szellem 
értékei kerültek a figyelem központjába – reméljük, 
nemcsak egyetlen napra! 

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)
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Ritmus a könyvről A diákokat, természetesen elsősorban a helybelieket, 
szeretnénk majd a könyvtár által szervezett Oroszlánkarom 

Szóltak a versek március 28-án egész délután a könyvről, az című műsorsorozatban is szerepeltetni a következő 
írásról, a betű, a szó hatalmáról és az olvasás szeretetéről. hónapokban. A díjazottak megérdemlik, hogy nevüket 
Ebben a témában rendeztek szavalóversenyt a Móricz leírjam: Szőke Zoltán, Márkus Bence és Farkas Dániel, 
Zsigmond Városi Könyvtárban, és a közel harminc valamint a különdíjas Babai Réka – ők középiskolások, az 
résztvevő bizonyította, hogy nem volt hiába a hívó szó, általános iskolás korosztályból az 5-6. osztályos korcso-
meghallgatásra, visszhangra talált mind az általános-, mind portból Teszáry Olga, Hartmann Adél, Teller Boglárka 
pedig a középiskolások között. Nemcsak helybéli jelent- és Püspöki Brigitta, a 7-8. osztályosok között Antal Lili, 
kezők versenyeztek, hanem a megye több településéről Juhász Zoltán, Benke Korina és Kutak Viktória értek el 
ellátogattak Tatára, sőt még a határon túlról, Szlovákiából is helyezést. Jegyezzük meg a nevüket, biztosan hallunk még 
érkeztek versenyzők. Két helyszínen zajlottak az róluk!
események: külön teremben „csatáztak” az általános Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)
iskolások és egy másik helyszínen folyt a középiskolások 
megmérettetése. A zsűri tagjai gyakorlott bírálók, megbe-
csült szakemberek voltak. A zsűri elnökei, Csúzyné Feltámadás a költészetben 
Harasztosi Julianna és Tóth Zsóka, a verseny befejez-
tével értékes tanácsokkal szolgáltak a versenyzőknek, Húsvét előtt néhány nappal gondolatébresztő előadás 
a versmondás gyakorlati mesterfogásaitól kezdve, a vers- hangzott el a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban. 
választás sokszor nagyon nehéz feladatán át, az előadó Dr. Dávidházi Péter irodalomtörténész, a Magyar Tudo-
külső megjelenéséig, arcjátékának, tekintetének fontos- mányos Akadémia Irodalomtudományi Intézete XIX. szá-

ságáig. A versenyzők fe- zadi osztályának vezetője tartott előadást egyik kedves 
szült figyelemmel hallgatták kutatási témájából: Arany János és a feltámadás költészete 
a bőkezű könyvjutalom címmel. Különös felhangot kapott az előadás, hiszen a 
mellé kapott tanácsokat. Nagyhéten került rá sor. Az említett versek, melyeket 
Az őket kísérő pedagógusok Petrozsényi Eszter színművész adott elő, nem a 
elmondták: ez a versenyt népszerű, közismert Arany-versek voltak. A Rodostói temető, 
lezáró értékelés felért egy a Keveháza, a Széchenyi emlékezete, vagy a Honnan hová? egy-egy 
tanfolyammal, olyan kimerí- részletét a közönség a székeiken elhelyezett papírlapokon is 
tő útmutatást kaptak általa. nyomon követhette. A lélek halhatatlansága, a szellemiség 

örök ereje, századokon át ható kisugárzása az előadott 
versrészletekben sorra megnyilvánult. Dr. Dávidházi Péter 
gyakorlott, kiváló előadó, aki a közönség összetételét, korát 
figyelembe véve fűzte gondolatait e nem könnyű témában. 
A műsor elején lélekben kézen fogta a nézőket, s a nehéz, 
sokszor bonyolult képek, feltételezések, bibliai utalások 
sokaságán át biztonságosan vezette őket végig a megisme-
résen át a fölismerésig. Nem könnyed szórakozás emléké-
vel távoztak a nézők, hanem a súlyos gondolatok keltette 
megrendültséggel, s azzal az örömmel, hogy ez a kiváló 
kutató, remek előadó a mi városunk szülötte!
Legyünk büszkék rá, s reméljük máskor is hallgathatjuk őt a 
Könyves szerdák során.                                             S. N.
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Megismertük Tata "kincseit“ Az Által-ér és Tata vizeinek rehabilitációjának végre-
hajtásáról és terveiről Molnár András (ÉDUKÖVIZIG) 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár április 13-án konfe- beszélt. Előadása során rávilágított arra, hogy mennyi ener-
renciát szervezett, melynek témája Tata város természeti giát fektettek az Öreg-tó partjának rendezésébe és minden 
kincseinek bemutatása és megóvása volt. Egyaránt eset szó "apró" munkálatnak megvan a miértje.
a vízszabályozásról, a tópart rendezési tervéről és termé- Tata védett és veszélyeztetett vizeiről és élőhelyeiről 
szetesen, a vadlibákkal az élen, a védett élővilág is figyelmet Csonka Péter (Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság) 
kapott a közel 2 órás előadássorozatban. beszélt és vetített gyönyörű felvételeket. Ehhez szervesen 
Tata vizeinek rendezéséről, valamint  Mikoviny Sámuel kapcsolódott Musicz László (Magyar Madártani Egyesü-
felbecsülhetetlen értékű munkásságáról  Deák András let) előadása, aki a vadludakról, a tatai sokadalomról mesélt.
(Duna Múzeum) tartott előadást. Rávilágított az egykori Az előadások végeztével az előadók és a közönség egy álló-
vízrajz problémáira és a megoldásokra, amit az Esterházyak fogadás keretén belül folytatták még a beszélgetést.
megbízásából Mikoviny hajtott végre. Április 14-én a program Márkus Ferenc vezetésével kirán-

dulásként folytatódott.
Paulovics Milán (MZSVK Tata)
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Tatabánya révén az elmúlt évtizedekben szavalóversenyeken, irodalmi 
táborokban adta át tudását a versmondás technikáiról, s 

Költészet napja négy tételben mutatta meg az előadóművészet szépségeit a legfiatalabb 
korosztálynak. Tóth Zsóka örömmel mesélte el élményeit 

A József  Attila Megyei Könyvtár ezekről a találkozásokról, melyek alkalmával a tanulás 
régi restanciája, hogy a költészet kölcsönösen zajlott a gyerekek és a népművelő-előadó 
napjának megünnepelésével nem között.
szerepelt a helyi kulturális esemé- „…árnyékodért selyemingem/ázik el…” - Nagy László 
nyek palettáján – erre is utalt dr. Voit Szépasszonyok mondókái Gábrielre című versének egy sorát 
Pál, a Megyei Könyvtár igazgatója, adta címéül a harmadik tételnek az előadóművész. A szere-
amikor megnyitotta Tóth Zsóka lem s az erotika versei kaptak itt helyet. Nagy László mellett 
Versek négy tételben című irodalmi Illyés Gyula és Weöres Sándor költeményei hangzottak el.
estjét, 2012. április 16-án. Rövid bevezető gondolatok után S végül, a gyerekversek bájos hangulata töltötte meg a 
dr. Voit Pál József  Attila József  Attila című versének elmon- levegőt. Nem maradhattak ki a műsorból ezek a művek. 
dásával adta át a szót Pápai Ferencnek, az est moderátorá- Tóth Zsóka vallja, hogy a gyermekeket versközelben tartva 
nak. taníthatjuk meg a szép beszédre, adhatjuk át számukra 
Tóth Zsóka Radnóti-díjas előadóművészt nem kell helyesen a magyar nyelvet.
bemutatni a Tatabánya kulturális életében alkotóként, A negyedik verscsokor mottóját Nemes Nagy Ágnes Hány 
szervezőként vagy közönségként részt vevőknek. A váro- ujja van? című versének egy részlete adta: „Öt ujja van, nem 
sunkban élő, és Budapesten, a Magyar Művelődési Intézet mind olyan”. Zelk Zoltán, Ladik Katalin, és Ratkó József  
és Képzőművészeti Lektorátus munkatársaként dolgozó költeményei peregtek ismerősen egymás után.
népművelő munkája mellett előadóművészi hivatását is 
szívvel lélekkel gyakorolja határokon innen és túl. A költészet napja: a vers ünnepe. Ezen a napon kicsivel 
Az est során elhangzott, négy csokorba kötött versek teljes több költő és költemény talál ránk, s ad számunkra erőt, 
mértékben tükrözték Tóth Zsóka személyét, életét és az útmutatást vagy éppen örömöt és vidámságot. Nagyon jó 
élethez való viszonyát, valamint népművelői elhivatott- egyedül megtapasztalni a vers nyújtotta katarzist, s megint 
ságát. más, amikor az élmény közös. Ekkor a költő, a költemény, 
Az első tételbe az örök, nagy, filozofikus kérdésekkel az előadó és a közönség egymásra hangolódik. A József  
foglalkozó versek kerültek: Illyés Gyula Árpád című Attila Megyei Könyvtárban Tóth Zsóka előadóestjén 
költeményének súlyos gondolatait József  Attila Falu című mindez megtörtént. 
verse oldotta fel. Végül ebben a tételben hallgathattuk meg S mi lehetne a legnagyszerűbb közös élmény, mint az, ha az 
Ratkó József  Az ének megmarad című művét, melynek záró est zárásaként a „kedvenc” vers szólal meg? A műsor elején 
sorai adták az első verscsokor mottóját: „Hanglemez ez a Föld. a közönség szavazhatott arra a költeményre, melyet a 
Ráénekelek én is.” leginkább szeretett volna meghallgatni Tóth Zsóka 
A második versgyűjteményt határon túli költők műveiből tolmácsolásában. 
állította össze Tóth Zsóka: Bettes István, Zs. Nagy Lajos, A Megyei Könyvtár versünnepe Nagy László Ki viszi át a 
Tóth László, Ozsvald Árpád kedves, humoros, gyermeki szerelmet című költeményével ért véget.
világlátással megírt költeményeit tolmácsolta az előadó- Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
művész. A versek hangulatát jól tükrözte a második tétel 
elnevezése, mely Bettes István Velsz a madam módján című 
versének egy sora „…nem vadok idedesz fő a nudalom…”
A versek elhangzása után Pápai Ferenc a versmondó, verset 
kedvelő gyerekekkel való kapcsolatáról faggatta Tóth 
Zsókát. Arról a sokévi munkáról érdeklődött, melynek 

Megyei kö rképnyvtá

6



Olvasók, érdeklődők, azt hiszem valamennyien izgatottan Mostanában nagyon fontos ez a jel, s az általa hordozott 
várták Müller Pétert, sokuk kedvelt íróját, előadóját, üzenet. A jel fő szavai a MÁSOK és az EGYÜTT arra 
spirituális vezetőjét. Várták az újabb tanítást, az élet zűr- utalnak, hogy közösséget kell teremtenünk.
zavarában és nehézségei között oly Életünk során sokféle csoporttal találkozunk. A csoportok 
jóleső, megnyugtató útmutatást. akkor válnak igazi közösséggé, ha „felülről is meg vannak 
2012. április 23-án Müller Péter jött, szentelve”, azaz az emberek közötti szálak a felsőbbrendű 
s a pulpitus némi átrendezése után világban is össze vannak kötve – mondta Müller Péter.
bele is vágott a közepébe: mit ért- Minden közösségnek van zenéje, harmóniája. Minden 
sünk azon, hogy az élet: művészet? tagnak ezt a zenét kell érezni ahhoz, hogy a közösség 
Látszólag távolról megközelítve a működjön. 
témát, először a KEN-élményről Régi időkben a közösségek harmóniáját a közös hitvilág 
beszélt. Arról a villanásnyi tisztán- adta. Nekünk, magyaroknak is volt a régmúltban egy 
látásról, mely bevilágítja az életutat, ősmagyar vallásunk, melytől erőszakos módon kellett 
megmutatja, hogy milyen célból, megválnunk. Ennek lehet a következménye Müller Péter 
miért vagyunk itt a Földön, mi az szerint, hogy e kis országon belül is akkora tud lenni az 
életfeladatunk. Olyan ez, mint ízléskülönbség, hogy mindig vannak közöttünk, akik a 
amikor a harcművészet mestere, a múltba révednek, s vannak, akik a nyugati világ felé húznak, 
KEN tanítványában felidéz egy élményt, egy olyan jövő- hogy mindig van bennünk szabadsághiány. Csak nagyon 
beni képet, ami valójában csak 15 év tanulás után lehet kevesen tudják ebben a többszólamú zenében harmoni-
sajátja. kusan ötvözni a régit és az újat, a sajátot és a mást.
Életünk során mi, valamennyien biztosan átéltük vagy A harmónia titka nem a homogén csoportok létrehozá-
átéljük ezt az élményt, ezt a futó boldogságpillanatot. sában rejlik, hanem abban, hogy a közösséget alkotó 
Müller Péter úgy fogalmazott, hogy már valamennyien sokféle emberben megtaláljuk a közös pontot, a szeretet-
láttuk a mennyországot, találkoztunk Istennel. pontot.
Ez a villanásnyi boldogság segít megfogalmazni és Az előadó Hamvas Béla gondolatait is idézte, aki szerint a 
tudatosítani bennünk életfeladatunkat, általa megtanul- mai ember közösségre alkalmatlan, mivel túl erős az ego 
hatjuk az életünket művészien élni, az „életet szépen személyiségre gyakorolt hatása.
megcsinálni”. Így alkothatjuk meg igazi életművünket: Tudnunk kell azt is, hogy az igazi, jól működő közösségeket 
önmagunkat. a szeretet mellett a megpróbáltatások kovácsolják össze. 
Müller Péter szellemi tanítómesteréről is beszélt, akivel, Ha azzal a megengedő tudattal építjük közösségeinket, 
30 évvel ezelőtt került kapcsolatba. Mesterétől kapott hogy semmi sem tökéletes, akkor képesek leszünk 
sokévi útmutatás, tanulás után született meg a Ji Kingnek, kompromisszumokat kötni, s az életünket művészien élni.
a változások könyvének egyik magyar változata Müller Az est hátralévő részében jutott idő arra is, hogy Müller 
Péter értelmezéseivel, magyarázataival. Péter olvasói kérdésekre válaszoljon, s dedikálja könyveit.
A Ji King: jóskönyv. Alapja a lelki és anyagi világot jellemző, Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya) 
a mindenki életét maghatározó kettősség, a Jin és a Jang, az 
ellentétek bölcs egymásmellettisége. A Jin és a Jang jelek
64 variációja mutatja meg a sorsfeladatot, melyet aktuálisan 
meg kell oldanunk. E 64 variáció közül az előadó egyet 
magyarázott meg, a 13-as jelet, melynek neve: emberi 
közösség.

Müller Péter és az élet művészete a József  Attila Megyei Könyvtárban
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A vizsgálatra kijelölt könyvtárak - Érdekeltségnövelő támogatás lehetőségét alig 
ismerik és alig képesek igénybe venni.

2012-ben 23 könyvtár szakfelügyeleti utóvizsgálatát - Szakemberek hiányoznak, az ellátott szolgáltató 
terveztük, és végeztük el. helyen a nem kötelező, de minimális ismeretek 
Mind a nyilvános könyvtárak jegyzékén szerepelő két sincsenek sok helyen.
könyvtár: Tatabánya Megyei Jogú Város Városi Könyvtár; - Jellemző a választék hiánya, selejtezés-, és az állo-
Bokod- Kecskéd-Szákszend Kistérségi Általános Művelő- mány ellenőrzések szükségessége, elengedhetetlen 
dési Központ Iskolai és Községi Könyvtár, Szákszend, - döntő többségükben.
mind a nyilvános könyvtárak jegyzékén nem szereplő 21 - Jogi bizonytalanságok:
szolgáltató helyen a szolgáltatások féleségének és milyen- Ahol iskolai és községi könyvtárak összevontan 
ségének vizsgálata, a szakfelügyeleti vizsgálat során javasoltak működnek az előbbiek állami tulajdonba 
megvalósítása, illetve a változások nyomon követése volt az kerülésével nem tudni mi lesz a könyvállomá-
utóvizsgálat célja. nyukkal. A tulajdonviszonyok rendezetlensége 

egyelőre várakozásra kényszeríti az önkormányza-
A 21 községi könyvtár a következő: tokat.
Ácsteszér, Ászár, Dunaalmás, Epöl, Ete, Héreg, - Könyvtárhasználati szabályzat hiánya, aktualizálá-
Kerékteleki, Máriahalom, Mogyorósbánya, Nagysáp, sának szükségessége, a községi honlapokon alig 
Sárisáp, Súr, Szárliget, Szomód, Szomor, Tardos, Tárkány, jelennek meg a könyvtárak, - tipikus hiányosság.
Várgesztes, Vérteskethely, Vértesszőlős, Vértestolna.

Komárom-Esztergom megyében 2002 és 2012 között
75 települési könyvtár vizsgálata és utóvizsgálata történt 

Általános tapasztalatok (2012): meg. (Kisigmándon nem működik könyvtár.) 

- Ellátottsági színvonal növelésében a helyi A fentiekkel teljessé vált a megye települési könyvtárainak 
önkormányzatoknak is részt kellene venni, de szakfelügyeleti ellenőrzése, felmérése.
anyagi erejük kevés. Döntő többségükben csak a 
kistérségi normatívából fordítanak pénzt a helyi Tatabánya 2012. március 27.
könyvtárra. A nagyobb-, központok szerepe meg-
határozó ezek működtetésében, fejlesztésre nem 
jut, a szolgáltatási színvonal emelése így nehéz.

- Döntően 1000-3000 fős települések. szolgáltató 
hely kialakításával, szolgáltatás megrendelésével 
oldják meg az ellátást, változó színvonalon: Pozitív 
példaként említendő a mikrotársulásban működte-
tett, és már említett szákszendi könyvtár – helyi 
igényeknek és szakmai színvonalnak legmegfele-
lőbb ellátási forma 

- Az 1000 főnél kisebb települések vannak a 
legnagyobb bajban, könyvtárbuszos ellátási 
formának nincsenek meg a feltételei.

Összefoglaló a 2012-ben végzett szakfelügyeleti utóvizsgálatokról
Komárom-Esztergom megye

Dr. Voit Pál
igazgató

vezető szakfelügyelő

Dr. Horváth Géza
szakfelügyelő
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Település neve Szakfelügyelet időpontja Utóvizsgálat időpontja

  1. Ács 2004 2007
  2. Ácsteszér 2002 2012
  3. Aka 2002 2007
  4. Almásfüzitő 2002 2003, 2008
  5. Annavölgy 2004 2008
  6. Ászár 2004 2012
  7. Baj 2002 2003, 2006
  8. Bajna 2003 2009
  9. Bajót 2003 2008
10. Bakonybánk 2004 2009
11. Bakonysárkány 2002 2009
12. Bakonyszombathely 2002 2009
13. Bana 2003 2007
14. Bábolna 2002, 2006 2010
15. Bársonyos 2004 2009
16. Bokod 2003 2007
17. Császár 2004 2010
18. Csatka 2002 2007
19. Csém 2002 2007
20. Csép 2003 2007
21. Csolnok 2004 2008
22. Dad 2002 2003, 2007
23. Dág 2004 2009
24. Dorog 2005 2007
25. Dömös 2002 2003, 2007
26. Dunaalmás 2002 2012
27. Dunaszentmiklós 2004 2008
28. Epöl 2004 2012
29. Esztergom 2007 2008
30. Ete 2004 2012
31. Gyermely 2003 2004
32. Héreg 2010 2012
33. Kecskéd 2002 2010
34. Kerékteleki 2004 2012
35. Kesztölc 2003 2009
36. Kisbér 2005 2008
37. Kisigmánd Nincs kvt —
38. Kocs 2002 2010
39. Komárom 2005 2007

Könyvtári szakfelügyelet Komárom-Esztergom megye
(Összefoglaló)
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40. Kömlőd 2004 2008
41. Környe 2002 2006
42. Lábatlan 2002 2006
43. Leányvár 2002 2009
44. Máriahalom 2004 2012
45. Mocsa 2003 2010
46. Mogyorósbánya 2005 2012
47. Nagyigmánd 2002 2010
48. Nagysáp 2004 2012
49. Naszály 2002 2010
50. Neszmély 2003 2008
51. Nyergesújfalu 2003 2006
52. Oroszlány 2005 2007
53. Piliscsév 2003 2008
54. Pilismarót 2002 2008
55. Réde 2002 2008
56. Sárisáp 2003 2012
57. Súr 2003 2012
58. Süttő 2003 2008
59. Szákszend 2003 2012
60. Szárliget 2005 2012
61. Szomód 2003 2012
62. Szomor 2005 2012
63. Tardos 2003 2012
64. Tarján 2003 2006
65. Tárkány 2004 2012
66. Tát 2003 2008
67. Tata 2005 2007
68. Tatabánya 2006 2012
69. Tokod 2003 2008
70. Tokodaltáró 2004 2008
71. Úny 2003 2004
72. Várgesztes 2005 2012
73. Vérteskethely 2004 2012
74. Vértessomló 2004 2006
75. Vértesszőlős 2003 2012
76. Vértestolna 2004 2012
 
Tatabánya 2012. március 27.
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Friss rovatunkban ezúttal a súri Községi könyvtár mutatkozik be, Könyvtárunk szolgáltatásai az évek során számot-
köszönet érte Kantjukovné Ács Rita könyvtárosnak! (a szerk.) tevően bővültek:

A súri Községi Könyvtár bemutatkozója ź Könyvtárlátogatás, helybenhasználat, kölcsönzés, 
tájékoztatás, könyvtárközi kölcsönzés;

A súri Községi Könyvtár távol a megyeszékhelytől, a megye ź A szélessávú internet kiépülésével pedig tovább bővült 
legdélebbi településén található, a Bakonyalján. Azokat, a szolgáltatások köre, mely a KözHáló program kere-
akik elvetődnek  felénk, általában a dimbes-dombos táj, az tében 2005-ben valósult meg;
erdők, mezők látványa, a tiszta levegő ragadja magával. ź A világháló segítségével  lehetőség van arra, hogy az 
Elmondhatjuk, hogy aki egyszer járt erre, visszatér olvasók az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 
hozzánk, nemcsak a természet, a táj szépsége okán, hanem tagkönyvtárainak katalógusát is igénybe vehessék, 
azért, mert itt egy összetartó, tevékeny, ötletgazdag, jól melyek jegyzéke a könyvtárban megtalálható,  (az inter-
működő kis közösséget talál. Kis falunkban számos net a könyvtárközi kölcsönzést is felgyorsítja, kereteit 
önszerveződő csoport fogja össze a lakosságot, egymást kitágítja).
pedig segítik céljaik megvalósulásában. A kultúra iránti 
igényt nemcsak a közösségi programok, hanem a könyvtár A könyvtár egyéb feladatai: 
is igyekszik kiszolgálni. Már évtizedek óta létezik könyvtár a 
településen, és a folyton változó idők sem tudták ź A gyűjtemény és a szolgáltatások folyamatos fejlesztése, 
megszüntetni. bővítése, a helyi igényeknek megfelelő alakítása;
Intézményünk jelenleg heti két alkalommal, három órában ź Biztosítani más könyvtárak állományának és szolgál-
igyekszik kiszolgálni – ingyenesen - az olvasók igényeit.  tatásainak elérését;
Szerencsére még vannak kitartó látogatóink, akik a könyvek ź A könyvtár dokumentumtípusai:
nyújtotta kikapcsolódást keresik, és számos fiatal, könyvek, CD, CD-ROM;
gyermekolvasónk is van, akik a tanulmányaikhoz találnak ź A könyvtár elsősorban közkönyvtárként működik, de 
nálunk segítséget, de többen közülük szívesen olvasnak is. magába foglalja az iskolai könyvtár állományának egy 
Évekig a kisbéri városi könyvtár fiókkönyvtáraként részét is. 
működtünk, ám 2007-ben könyvtárunk bekapcsolódott a 
mozgókönyvtári ellátás rendszerébe.  Ez azt jelenti, hogy az A következőkben néhány adatot ismertetek a könyvtá-
ellátást biztosító könyvtár, esetünkben a kisbéri városi runkról:
könyvtár, az általunk vásárolt dokumentumokat feldol- Helyben lévő állomány (2010): 8686 db dokumentum
gozza, kiszállítja, településünkre esetenként könyvtári  
rendezvényt hoz, a könyvtárosok számára továbbképzést Beiratkozott olvasók, látogatók, kölcsönzések alaku-
szervez,  szakmai tanácsot ad. lása 2010-ben:

Összes beiratkozott olvasó: 482 fő volt.
Aktív, rendszeres olvasók száma 2010-ben: 152 fő. 
 Ebből 14 éven aluli: 98 fő. 

Színes hétköznapjaink
Rovatvezető: Világi Orsolya

34/513-674
vilagi.orsolya@jamk.hu
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A könyvtár látogatóinak száma jelentősen nőtt az előző képzéseken. Ez fontos feladat a más könyvtárakkal 
évekhez képest. Ez elsősorban az iskola tanulóinak kialakítandó kapcsolat szempontjából is. Továbbá jó 
köszönhető, akik az egyes versenyekre való felkészüléskor  együttműködést ápolok a település más közintézményeivel.
a  könyvtárat is meglátogatták. A  könyvtár vezetésével Könyvtárunk jelentős fejlődésen ment keresztül, amióta 
párhuzamosan tanítok a helyi általános iskolában, bekapcsolódtunk a mozgókönyvtári ellátásba. Nemcsak a 
pedagógusi hivatásom megköveteli a tehetséges gyermekek könyvállomány gyarapítására szánt összeg növekedett, 
képességeinek kibontakoztatását, tanulmányi versenyek hanem évek óta először eszközfejlesztésre is sor került. 
keretében. A  felkészülésekre a könyvtár kiváló helyszínt Az első megoldandó feladat  könyvállományunk felfrissí-
biztosít. Könyvtári órák is vannak az általános iskola tanulói tése volt, ezért megtörtént a régi dokumentumok 
számára.  A magyar irodalom és nyelv, illetve az informa- selejtezése, a kisbéri kolléganők segítségével. Korábban 
tika oktatásán belül találkoznak a diákok a széleskörű már megvalósult könyvtárunkban a nyílászárók cseréje is, 
ismeretszerzés különböző módjaival. amire nagyon régóta vártunk.  Majd nyilvánvalóvá vált, 
Kisebbeknek gyakran tartok mesedélutánt, meseolvasással, hogy a berendezésünk korszerűsítésére is szükség van, így a 
zenehallgatással, rajzolással egybekötve. Helyet adok egyéb régi foteleink helyébe új székek érkeztek, olvasótermi 
közösségi programoknak, irodalmi vetélkedőknek, hirdet- asztallal, modern íróasztallal, forgószékkel bővültünk.
tem már meg irodalmi pályázatot is, ami sikeres volt a Az olvasók igényeit kielégítendő egy könyvesládát, egy 
diákok körében, de ezt sajnos anyagi lehetőségeink is polcot és egy forgatható könyvállványt is beszereztünk. 
befolyásolják. Az egyéni kezdeményezéseknek is teret Mivel a rendelkezésünkre álló összeg lehetővé tette, irodai 
biztosítok, ha a kultúra és művelődés körébe tartozik (pl.: eszközöket is vásároltunk, így számítógépet, vonalkód-
kóruspróba). leolvasót, multifunkciós készüléket is vettünk. Ezáltal az 
Meg kell említenem a kitartóan olvasó felnőtt látogatóinkat internet-hozzáférés már közvetlenül a könyvtárban is 
is, akik szintén aktívabbak lettek az elmúlt években, az megoldott. Hamarosan a kölcsönzés módja is megújul, és 
olvasási kedv nőtt. intézményünkben is bevezetjük a vonalkódos olvasó-
Az állomány gyarapítása évről évre folyamatos, az új kártyák használatát.  Remélem, hogy a folytonos megújulás 
kiadványokról, rendszeresen tájékoztatom felnőtt és jegyében újabb fejlesztésekre kerülhet sor a jövőben. 
gyermek olvasóimat egyaránt. A jövőben továbbra is Összegzésül elmondhatom, hogy egy lényegesen szebb és 
szeretném  bővíteni a könyvtári szolgáltatások körét. megújult környezetben, hosszabb nyitvatartással várom az 
Amennyiben erre lehetőség van, az állományt intenzí- olvasókat, akik pozitív véleményükkel megerősítettek a 
vebben bővítem. Könyvtárosként lehetőségeimhez képest folytonos megújulás szükségességében.                             
részt veszek körzeti szakmai rendezvényeken, tovább- Kantjukovné Ács Rita  (Súr)           

Színes hétköznapjaink
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nos, Kedves Hölgyek és Urak, Diákok! 
* Ezek után beszéljünk arról, hogy mit is láthatnak ezen a Kedves Kollégák, Érdeklődők!

kiállításon, ezekben a tárlókban. Vegyük a sorban előre a 
latin nyelvű könyveket.A mai „Ünnepi Könyvnap”-on, avagy a Könyv Ünnepén 
Visszatérek könyvtárosi mivoltomhoz és megpróbálom tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket.
ebből a szempontból értelmezni, értékelni az itt kiállított Köszönöm a szervezőknek, hogy bennünket, fiatal, tanult 
dokumentumokat.kollégámat és engem kértek fel arra, hogy megnyissuk a 
Megvallom őszintén, nem irigyeltem az ötlet gazdáját, tatai városi könyvtár „Muzeális érdekességek könyvtárunkban” 
amikor azzal állt elő, hogy most akkor állítsuk ki a könyvtár című kiállítást. Miért is kell két ember, hogy egy szerény, de 
muzeális érdekességeit. És nem irigyeltem volna Önöket annál gazdagabb kiállítást megnyisson? Ennek nagyon 
akkor sem, amikor a kollégák szinte válogatás nélkül egyszerű magyarázata van. A mellettem álló fiatal szakem-
akarták volna az összes értéket megmutatni, hiszen akkor ber, aki a tatai Kuny Domokos Múzeum régész- történész-
az igazgatói irodában kellene most szoronganunk és több muzeológusa, bírja a latin nyelvet annyira, hogy el tudja 
méternyi polcon elhelyezett könyveket nézegetni, vagy mondani mindazon érdekességeket, melyeket az itt 
éppen a falon elhelyezett metszeteket mustrálgatni.kiállított latin nyelvű könyvek rejtenek. Jómagam pedig 
De mivel a korábbi években egy-egy tematikus kiállítással azokról szeretnék majd röviden szólni, amelyek számomra, 
igyekeztünk Önöknek a könyvtár érdekességei közül már könyvtáros, vagy kibővítve: helytörténettel foglalkozó 
megmutatni kisebb részleteket, így ez a mai alkalom csupán könyvtáros számára érdekes lehet. Bár ebből az utóbbi 
egy kiegészítése az előzőeknek.megközelítésből ez egy kicsit nehézkes lesz, hiszen több 
Ha egy könyvtárvezető szemével is nézzük a kitett, az mint 30 évig ezek között a könyvek között (is) dolgoztam, 
Önök elé tárt könyveket, akkor pár szót arról is szólnék, mozogtam.
hogy a muzeális értékeket miként is védik, tartják nyilván De vegyük sorra a meghívóban szereplő szavak értelmét. 
nem csak itt, hanem országos szinten is.(Volt egy gimnáziumi tanárom, aki azzal kezdte a 
A muzeális értékű dokumentumok kezelésére, nyilvántar-fakultációs történelemórát, hogy addig, amíg nem tudjuk, 
tására szigorú előírások vonatkoznak a könyvtárak nem ismerjük a fogalmakat, addig ne használjuk.)
esetében is. Hiszen mint látják, azért egy nem túl nagy 
városi könyvtárban is felhalmozódnak értékek, érdekes-Nézzük sorra:
ségek. Arról, hogy miként, egy kicsit később.1. Muzeális: múzeumba való tárgy; ilyen szempontból 

tekintett érték.
Van egyrészt a „nagy”, a kulturális örökség védelméről Pejoratív értelemben – de ezt mi nem használjuk – ósdi, 
szóló 2001. évi LXIV. tv.; ezen kívül és ezzel összhangban a ócska, idejétmúlt.
22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári 2. Érdekesség: érdeklődést, figyelmet lekötő, vagy éppen 
dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsola-felkeltő; valamilyen érdekes dolog.
tos szabályokról. És még hatályban van a 7/1985. (IV. 26.) 3. Könyvtár: (Ezt mindnyájan jól tudjuk.) Nagyobb 
MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről. Nem mennyiségű könyvnek rendszerezett, közhasználatra 
tisztem és nem is akarom most Önöket a jogszabályok szánt gyűjteménye.

*
 Elhangzott 2012. március 28-án a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban,
 a „Tata kincsei” rendezvénysorozat keretében tartott „Muzeális érdekességek
könyvtárunkban” című kiállítás megnyitása alkalmából.

Helyismeret
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száraz szövegével untatni, de mint láthatják, jogszabályok- Révai Miklós (nyelvész ; egyetemi tanár ; Tatán elemi 
kal eléggé védve van a muzeális érték a könyvtárakban. iskolai tanító 1771-72-ben, 1796-1799 az esztergomi 
Hogy egyébként miként védik a könyvtárosok ezeket a gimnázium költői osztályának tanára, 1799-1800 között 
muzeális értékeket, az a vezetőn, a fenntartón is múlik. No Komáromban él ; 1750-1807)
meg azokon az embereken, akik nem csak a muzeális Révai Miklós elegyes versei, és néhány apróbb köttet-
értékek védelmében, hanem általában akár a könyvtárat, len írásai : függelékül hozzájuk adatnak másoknak is 
akár a múzeumot felszerelik biztonsági berendezésekkel. némelyly hozzá íratott darabjaik, végre néhány régisé-
Neveket itt most nem mondok. gek is. - 1. kiad. Pozsony : Loewe Antal Könyvnyomdája, 
Ígértem, szólok arról, miként kerülhetnek muzeális 1787. - [12], 325 p. ; 18 cm
érdekességek a könyvtár gyűjteményébe. Nos, először is 
kell egy jó, a helytörténet iránt elkötelezett igazgatónő. Ez Az 1836-dik Esztendei Úrbéri Törévny Czikkelyek = 
volt az 1970-es évek elején Kocsis Lászlóné, Marika (néni). Urbarial Gesetz Artikel von Jahr 1836. - Posony : Ország-
A könyvtár helytörténeti gyűjteményének létrehozója, gyűlési nyomtatványok Kiadói, [1836]. - 40 p. ; 42 cm
megalapozója ő volt. Antikváriumos ismeretségei révén 
elkezdte a város történetével foglalkozó könyvek, Fényes Elek (statisztikus ; földrajztudós ; 1807-1876)
dokumentumok gyűjtését. Az egyik ilyen antikváriumos és A magyar birodalom statisticai, geographiai és törté-
magángyűjtő Pastinszky Miklós volt. (Lánya ma is vezet egy neti tekintetben : részletes és kimerítő leirása Magyar 
antikváriumot Szentendrén.) A későbbiekben a város és Erdélyországnak, melly külön füzetben terjeszt elő 
idősebb embereitől is kapott a könyvtár értékes könyveket, minden magyar és erdélyországi vármegyét, kerüle-
volt lehetőségünk vásárlásra, hiszen az akkori tanács is tet, vidéket, széket; s ezekben járások szerint ismét 
fontosnak tartotta ezt a fajta munkát a könyvtár részéről. betürendben iratik le minden királyi és mezőváros, 
Később a nagyon jó alapokat jómagam is igyekeztem falu és puszta; s minden egyes helynek nemcsak 
tovább erősíteni, a gyűjteményt gyarapítani antikváriumok- fekvése, népessége, nyelv s vallás szerint, termékeny-
ból, aukciókon (Győr, Esztergom, Budapest), ismert, vagy sége, földesura; hanem hol csak lehetett, határkiterje-
kevésbé ismert tataiaktól. És persze nem hagyhatjuk dése (mennyi belőle úrbéri, s mennyi allodialis, 
figyelmen kívül az adományozóktól kapott helytörténeti mennyi szántóföld, rét, erdő, szőlő sat.) sőt a neveze-
érdekességeket sem. tesebb helységek története is előadatik / kiadja Fényes 
Szinte lehetetlen és most nem is kívánom Önöknek Elek. - Pest : Beimel József  Könyvnyomdája, 1848-. - 24 cm
egyenként és részletesen elmondani, hogy mit látnak. Időm 
és az Önök ideje is most csak arra elegendő, hogy Kocsi Csergő Bálint (református tanár, született Kocson ;
ízelítőként hívjam fel egy-két érdekességre a figyelmet. 1647-1698 vagy 1711 után)
Hogy máskor visszatéve nyugodtabban nézhessék a Kősziklán épült ház ostroma / Kocsi Csergő Bálint ; 
tárlókban az Önök elé tárt „muzeális érdekességeket”. latin munkája után ford. Felső-Csernátoni Bod Péter. - 
Csak néhányat emelnék ki ebből az erős válogatásból, Lipcse : Köhler, 1866. - 6, 163 p. ; 23 cm
hiszen mint előbb utaltam rá… szoronghatnánk az 
igazgatói irodában is… Tata-Tóváros írásban és képekben : kalauz a kirándulók 
Azt hiszem, a szervezőknek is csak annyi volt a céljuk, hogy számára 29 képpel. - Tata : Özv. Kopasz Józsefné Nyom-
a sok-sok kiadvány közül emeljenek ki néhányat és így dája, 1888. - 50 p., [3] t. : ill. ; 15 cm
hívják fel – no nem a rossz akaratú emberek – a figyelmet.
És nem is szeretném tovább húzni az időt, hanem inkább 
néhány érdekesebb kiadványra hívnám fel a figyelmet… És 
remélem bocsánatos bűn, ha ezek közt olyanok 
szerepelnek, amelyek a szívemhez közelebb állók:

Gyüszi László (könyvtáros – helytörténész)
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Vaszary Kolos (bíboros-hercegprímás, 1891-1912 között Rohrbacher Miklós (rendőrfőkapitány, író, helytörténész 
esztergomi érsek, történész ; Vaszary János festőművész ; 1868-1931)
nagybátyja ; 1832-1915) Tata története / Rohrbacher Miklós / A szerző kiadása. - 
Történelmi életrajzok az ifjúság számára / írta Vaszary Tata : Engländer Könyvnyomdája : Rohrbacher Miklós, 
Kolos. - 2. kiad. / Vaszary János képeivel. - Budapest : 1888. - 242 p. ; 22 cm
Lampel Róbert Császári és Királyi Udvari Könyvkereske- Gyulai Rudolf (bencés rendi magyar-görög tanár, 
dése, [1892]. - 132 p. : ill. ; 24 cm. - (Hazai festőművészek Komárom jeles helytörténésze ; Komáromvármegyei és 
által illusztrált Ifjúsági Iratok ; 3.) Komáromvárosi történelmi és régészeti egylet egyik 

alapítója és titkára ; 1848-1906)
Kazinczy Ferenc (magyar író, költő, nyelvújító, iroda- Törökvilág Komárom megyében / írta Gyulai Rudolf. - 
lomszervező ; Tatán tartózkodott néhány napot 1803 má- Komárom : Stark Jenő Könyvnyomdája, 1894. - 133,
jus 21-től és 1831 április 13-án ; 1759-1831) VIII p. ; 23 cm
Kazinczy Ferencz utazásai. - B. Eötvös József  Kazin-
czy Ferencz fölött tartott emlékbeszédével bőv. kiad. - Eszterházy János (1824-1898)
Budapest : Ráth Mór, 1885. - XXI, 261 p. ; 18 cm. - Az Eszterházy család és oldalágainak leirása / irta 
(A magyar nemzet családi könyvtára ; 28. [!99-100.].) Gróf  Eszterházy János ; kézirat gyanánt kiadja herczeg 

Eszterházy Miklós. - Budapest : Atheneum R. Társulat : 
Wenzel Gusztáv (jogtudós, egyetemi tanár, történetíró ; Eszterházy Miklós Pál, 1901. - XI, 281 p., 9 t. : ill., színes ;
1812-1891), kövesdi 25 cm. 
Tata fénykora, 1412-1542 / Wenzel Gusztáv. - Budapest : -  a tatai ág p. 160-168.
Magyar Tudományos Akadémia. Könyvkiadó Hivatal, 
1879. - 64 p. ; 23 cm. - (Értekezések a történeti tudományok Mohl Adolf (tatai plébános 1902-1916 között ; 1855-1939)
köréből, ISSN 0071-1233 ; 8. köt. 9. sz.) Tata plébánia története / írta Mohl Adolf. - Győr : Győr-
Olvastatott a II. osztály 1879. ápr. 7. ülésén. - Bibliogr. a egyházmegye könyvsajtója, 1909. - 260 p. ; 21 cm
lábjegyzetekben Bibliográfia az előszóban: p. 3-5.

Honismeret
Helyismeret

15



Az MKE Tanács legalább negyedévente ülésezik, ahol Tetten érhető a szigorítás, de a nyitás is, például a valójában 
minden szervezet (tanácsi képviselője révén) képviselteti nem működő egyesületek nem vehetik el a pályázati 
magát. Minden szakmát átfogó, tagságot, alapszabályt lehetőséget mások elől, működhet civil szervezet 
érintő, pénzügyi-gazdasági kérdést, az egyesület munka- bejelentés nélkül is. 
tervét, a szervezésre kerülő programok és rendezvények Az új szabályozás miatt munkabizottság alakult az 
részleteit, a határidőhöz kötött javaslatokat megvitat. Alapszabály átdolgozására dr. Redl Károly vezetésével. 
Állásfoglalásait az Elnökség elé tárja, így dolgozik az Az MKE esetében újra kezdeményezni kell a 
egyesület alulról felfelé, alakul a munkafolyamat, nyilvántartásba vételt, az elnökségi költségvetést ki kell 
fogalmazódnak meg a célok, de akár kritika is. Legutóbb egészíteni a szervezetek költségvetésével. Az EB felhívta a 
2012. április 12-én – már a májusi küldöttközgyűlésre figyelmet az átlátható struktúrára, a költségvetési hiány és 
készülve – az OSZK-ban kerültek terítékre az aktuális „lyukak” nélküli tervezésre. Az MKE közhasznúsági 
kérdések: főtitkári és szervezeti beszámolók értékelése, státuszát veszélyezteti, ha a szervezetek nem küldik el 
érdekképviseleti tevékenység, munkaterv, az MKE új beszámolóikat, költségvetési tervüket. Az Elnökség igény 
jogszabályi változásoknak megfelelő működési kérdései, esetén segítséget nyújt azok elkészítéséhez.
Alapszabály-módosítási javaslatok, a Műszaki Szekció Az MKE évek óta görgetett működési hiánya a megszűnt 
bemutatkozása. Külön napirendi pontban hangzott el NKA támogatás miatt tavaly már nullszaldóssá vált. Most 
tájékoztatás az új jogszabályi változásoknak megfelelő azonban a vándorgyűlés pályázati elszámolásában az NKA 
pénzügyi-gazdasági működés feltételeiről. Az ülést eljárási hibára hivatkozva (a Kodály Központ bérleti 
Bazsóné Megyes Klára, a Tanács elnöke nyitotta meg és díjának közvetett – a pécsi Tudásközponton keresztül 
vezette le. történő – kifizetése miatt) 1,3 millió forint visszafizetésére 

Elsőként Fehér Miklós főtitkár számolt be kötelezte az egyesületet. Minden kifizetés számlákkal 
az Elnökség elmúlt negyedéves tevékenysé- igazolható, az indokokat figyelembe véve ötszázezer 
géről, munkatervéről. forintot engedtek el, még folyamatban van az eljárás. 
Az MKE honlapján, a dokumentumok A szervezetek már megkapták a meghívót a május 9-ei 
között elérhetővé vált a Határozatok tára, az küldöttközgyűlésre. Napirend a közhasznúsági jelentés 
elnökségi ülések jegyzőkönyvei, az Ellenőr- elfogadása, az Alapszabály módosítása a névhasználat, az 
ző Bizottság anyagai, munkatervek, összeférhetetlenségi kérdések és a kötelező jogszabályi 
küldöttközgyűlési anyagok. hivatkozások tekintetében. A tagdíjakat az őszi 

A vándorgyűlés elnökségi kapcsolattartójának küldöttközgyűlés tárgyalja. (Legyen-e új kategória, a 
Biczák Pétert jelölték ki (és már lehet tájékozódni nyugdíjasok tagdíját közelítésük-e az aktívakéhoz, a tagdíj 
http://vandorgyules.sze.hu webcímen). és regisztrációs díj megosztási arányán változtassunk-e?) 
A civil szervezetek működését, közhasznú jogállását, gaz- Az Elnökség érdekképviseleti tevékenysége kapcsán a 
dálkodását, bírósági nyilvántartásba vételét  január 1-jétől megyei könyvtárak fenntartását meghatározó jogszabályi 
új jogszabályok határozzák meg (2011. évi CLXXV. tv.,  a változások kerültek kiemelésre. Az eddig önállóan gazdál-
350/2011. (XII. 30.) Korm. rend., a 2011. évi CLXXXI tv.). kodó és működő könyvtárak ezt a státuszt visszakapják.

Tudósítás az MKE áprilisi tanácsüléséről

Egyesületi élet
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Működtetésük és fenntartásuk, a városokhoz adás tulaj- nevet, a címet, fel kell tüntetni a jogszabályi hivatkozásokat. 
donjogi kérdéseket is felvet: a gyűjtemény, az épület, a telek, Az EB összeférhetetlenségi kérdésként vetette fel azt a 
a szervezeti tudásbázis kié lesz? Érzékelhető nyomás, hogy kérdést, hogy egy személy egy vagy több választott 
nem kell a megyei könyvtár mellé városi is. Az 1997. évi tisztséget tölthet-e be. 
CXL törvénytervezet módosításának véleményezésében A mellékletből már kimarad a megszűnt FITT Szekció, 
az MKE jelezte, hogy a jogszabály mely rendelkezéseit újként pedig bővül a Jogi és a Tudományos és 
támogatja, és hol lát nehézségeket, szabályozással Szakkönyvtári Szekcióval. 
kezelendő további kérdéseket (pl. esetleges összevonással A küldöttközgyűlés elé tárt változat elkészítéséhez a 
kapcsolatos garanciák). szervezetektől április 25-éig várják a javaslatokat. Az 
A titkárság április végéig várja a felterjesztéseket a Alapszabályt a törvényszéknek kell megküldeni.
Széchényi- és Szinnyei-díjra, az MKE-emlékéremre. A Várható vita a névhasználat esetében. A szövetség 
Fitz-díj munkabizottsága is hamarosan megkezdi a kifejezéstől az elnökség tart annak 
munkát. Az MKE honlapjára felkerült „Az év fiatal ellenére, hogy jelenleg nem a korábbi 
könyvtárosa díj” pályázati kiírása. (pl. az MLSZ-hez hasonló) „ernyő” 
Az Elnökség munkatervében (http://mke.info.hu/wp- kategória szerint kell értelmezni. A 
content/uploads/2012/03/Munkaterv_2012.pdf) Műszaki Szekciót (MKSZ) közvetle-
hangsúlyos az Országos Könyvtárügyi Konferencia nül érinti a kérdés, bár az MKE 
megszervezése, amelynek „ütős” tartalmi összeállításához szintén több intézmény nevének rövidítésével volt azonos.  
várják az alulról jövő kezdeményezéseket. Az OIK-kal A hozzászólások során tisztázódott, hogy a szervezetek 
együttműködve, a szerveztek javaslataival folyik tovább adatainak is nyilvánosnak kell lenniük; továbbra sem 
„Az Alkotó könyvtárosok” kiállítás. A következő pályázhat, aki nem önálló jogi személy; az egyesület ezután 
bemutatkozó Mándli Gyula lesz, fotóival. csak szövetségnek kiírt pályázatokon vehet részt; a 
Dr. Redl Károly a szervezetfejlesztési munkabizottság módosítások a tagszervezetek számára szintén névválto-
munkájáról és az alapszabály módosításának előkészíté- zást és az alapdokumentumaik (SZMSZ) változtatását 
séről számolt be. követelik meg. 
A „Kárpátaljai fiatal könyvtárosok találkozójá”-t idén is Keszi Erika a PR-munkabizottság tevékenységéről 
megrendezik „Könyvtár, ami összeköt” címmel. Felmerült a számolt be. A bizottság munkatervét az Elnökség a 
gondolata, és már megkezdte egy programbizottság egy februári ülésén elfogadta. Elkészítették a protokoll-listákat. 
„magyar könyvtárosok világtalálkozó” részleteinek Az elégedettségi és szellemi felkészültségi szint felmérésére 
kidolgozását. A Parlamentben, az Országgyűlés anyagi kérdőívek készültek, az Elnökség jóváhagyása után 
támogatásával és Kövér László fővédnökségével felteszik a szervezeti levelezőlistára.

szerveznék meg. Az MKE-honlap problémamentes működésének 
Az Alapszabály szükséges módosításának megoldására április végéig az új megbízott Takáts Béla 
szövegezését Aczél-Partos Adrienne vállalt kötelezettséget, de mindenképpen köszönet illeti 
vállalta és ismertette. A három új jogszabály Dávid Boglárkát, aki szinte azonnal frissíti a felületet a 
következtében az ügyészség látja el az szervezetek híreivel, valamint az aktualitásokkal. A PR-
egyesületek törvényességi felügyeletét, a munkabizottság tagjai töltik majd fel hírekkel, informá-

közhasznúság egyfokozatú rugalmas lista lett a ciókkal. 
közfeladatok kötelező feltüntetésével, a közhasznúsági A bizottsági tagok feladatokat vállaltak a könyvfesztivál 
jelentés közhasznúsági mellékletre módosult. ügyeletében. Alakult egy (MKE) hírlevelet szerkesztő 
Az egyesület különös formája a (min. két jogi bizottság, belső továbbképzéseket terveznek.
személyiséggel bíró) szövetség, így az MKE nevében is Áttekintő felmérés készült a szervezetek média megjelené-
tartalmaznia kell a szövetség kifejezést. seiről. A szervezetek összességét ez még nem fedi le, de 
Az Alapszabály szövegében mindenhol módosítani kell a nyilvánvaló az online megjelenés elsőbbsége.

Egyesületi élet
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A saját honlapokon különösen fontos a feltüntetésük. kiszámoljuk, hogy havonta mekkora összeget (ez esetben 
Ezzel összefüggésben a médiakapcsolati lista összeállítása 83 forint) jelent.
hasznos mankó lehet. Mindez jelentősen segíti a szponzor- Minden hónapban van valamilyen szakmai rendezvény 

vagy műhelybeszélgetés, megtekintik az OSZK kiállításait, szerzést, a köztudatba könnyebben épül be az egyesület, 
kirándulnak (többnyire határon túli területre, a Felvidékre), egy szervezet léte. 
a vándorgyűléseken több, önálló programmal jelennek Elkészült az egyesület nyilatkozatrendje, a szóvivő Fehér 
meg. Van rendezvénynaptáruk. Rendezvényeiken általában Miklós főtitkár.  (A közeljövőben felkerül a honlapra.)
negyven fő vesz részt.A bizottság két továbbképzésre nyújtott be pályázatot az 
Új titkárjuk Wittinghoff  Judit lett, a vezetőség havonta NKA-hoz: a PR és protokoll tanfolyam (szeptem-
ülésezik. Három bizottságban van delegáltjuk. Saját ber/október, OSZK), játéktan tanfolyam (november, 
levelező listával, honlappal rendelkeznek, folyamatos a Pécs), közel száz-száz fő jelentkezett.
megjelenésük az MKE honlapján, saját hírlevelüket évente Nagy Anikó az idei könyvfesztivál elő-
négyszer elektronikusan továbbítják, de a nyugdíjasoknak készítési munkálatairól, szervezési nehéz-

ségeiről és a végül kialakult – akkor még postán küldik meg.
Az év végi közgyűlésen a beszámolókat Luca-napi nem lezárt – programokról tájékoztatott. 
rendezvénnyel, a kirándulásokról készült filmek vetítésével Az önálló honlap folyamatosan frissül. 
kötik össze. Megköszönte a szervezetek anyagi segít-
Nagy Zoltán hozzászólásában jelezte, hogy a Műszaki ségét.
Szekció honlapjának működési problémái megoldódtak, a A szervezés január végén indult, mára a „könyvtáros klub”-
Windows XP és az e fölötti verziók támogatják ba kilenc szervezet és hat kiadó összesen tizennyolc 
(http://mke.info.hu/muszaki/). programmal jelentkezett. Három előadás más szervezetek-
A határon túli könyvtárak meglátogatása helyi szinten a kel közösen valósul meg (Magyar Periodika Kör, Belső 
média figyelmét magára vonja, a köztudatba kerülés Látás Alapítvány, Bod Péter Társaság). Ezek közül 
számukra nagyon sokat jelent.valamelyik testületi tag, más patronált civil szervezetként 
A következő tanácsülésen a Zenei Szekció mutatkozik be.tud megjelenni a fesztiválon. Ez a tény az egyesületnek 
Bazsóné Megyes Klára a szervezetek beszámolóit anyagi hátrányt nem jelent. 
értékelte. Tizenhat megyei, kilenc szakmai, a társult önálló Elmondta, hogy a stand mellett jelenik meg a Magyar 
szervezetek közül mindhárom küldött beszámolót. Elektronikus Könyvtár, kiemelt néhányat a programok 
A taglétszám természetesen változó (18–149 fő), közül (pl. MANDA bemutatkozása, Márai 2. program), 
nagyságrendileg is különböző. Javasolni kell a területi tájékoztatott a könyvtárosok belépéséről és megköszönte 
mellett a szakmai regisztrációt és fordítva. Az eddig mindenkinek a segítséget.
stagnáló létszám növekedésnek indult, de fiatalítani kell. A A tanácsüléseken bevezetett szokás, 
múzeumi belépők jelentette belépés miatt fel kell hívni a hogy alkalmanként egy-két tagszerve-
figyelmet arra, hogy ez egy szakmai szervezet, itt zet is bemutatkozik, az egymás 
tevékenykedni is kell! megismerésén túl ötletadó, mások 
Hiányos a szabályzatok megléte. SZMSZ több helyen van, működését segítő napirendi pontként. 

Ezúttal Dettai Eleonóra a negyven éves de pénzkezelési, iratkezelési szabályzat alig. Ezek 
Műszaki Szekciót mutatta be. elkészítéséhez segítséget kérhetnek a szervezetek.
149 egyéni (túlnyomórészt nyugdíjas), hét testületi tag Szinte mindenütt elektronikus formában történik a 
mellett egyedi, sávos tagdíjrendszerük évek óta jól kommunikáció, több helyen van önálló honlap. A média 
működik, a taglétszám csökkenését nem idézte elő. A megjelenésekre kevesen figyelnek oda.
nyugdíjasok regisztrációs díját ötszáz forintról ezer forintra Az önálló díj kevés (Kertész Gyula Emlékérem, Vándor 
emelték, az aktív dolgozók 4–6–10 ezer forintot fizetnek Bagoly-díj, Csendes Sándor-díj, Nagy Ferenc-díj, Téka-díj 
bruttó fizetésük alapján. Más fényt vet a tagdíjakra, ha stb.). 
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Érdekképviseleti munka kevés helyen folyik, pedig helyi egyforma mélységű, az adott szekciók, kollégák feladata őt 
szinten a változó körülmények között is (pl. a megyei erősíteni a megfelelő képviselet érdekében.
irányító szerveknél) meg lehetne találni a lehetőségeket. A múzeumok részéről a belépés ingyenességének 

megtagadásával kapcsolatos kérdésekben Fehér Miklós Jók a szervezetek közötti kapcsolatok, de akad példa más 
fogadja a visszajelzéseket és jár el hivatalosan a szervezet szakmai és egyéb szervezetekkel (IBBY, Irodalomtörténeti 
nevében.Társaság, Volán) kialakított együttműködésre is.

Az egyesület gazdálkodása, költség-A programok mindenütt tartalmasak, izgalmasak, nagy 
vetése is változik az új jogszabályi részük szakmai. A beszámolók résztvevőként és 
előírásoknak megfelelően. házigazdaként egyaránt kiemelik a vándorgyűlésen és a 
Miszori Ildikó, az egyesület könyve-könyvfesztiválon történő megjelenést. A kirándulások 
lését ellátó cég képviselője szerint a között komoly tanulmányutak szerepelnek. Van, ahol 
legfontosabb és legelső kérdés, hogy többnapos konferenciát rendeznek (pl. zenei vagy 
szervezetenként döntsünk az önálló jogi helyismereti).
személyiségről történő lemondásról Kritikaként hangzott el, hogy a visszajelzés hiánya, a 
vagy fenntartásáról. 300.000–400.000 határidők nem tartása, az utalásra vonatkozó információk 
forint bevétel esetén szükséges-e problémát okoznak. Külön elhangzott az aktuális díjak és 

adószám fenntartása? El tudja-e készíteni egy szervezet az kitüntetések jelölésére vonatkozó alapvető információ.
előírt kettős könyvelést? (Ehhez már számítógépes Parázs vita alakult ki arról, hogy miért léphet be bárki az 
program kell!) Meg kell oldani, hogy az egyesületnek ne egyesületbe? A múzeumi belépés kedvezménye miatt 
húsz–harminc beszámolója legyen, hanem csak egy. Az indokolt, hogy csak szakmabeli és nagykorú lehessen tagja. 
MKE számára a szervezetek hiányosságai rizikófaktort Változnak ugyan az intézmények, a munkaköri leírások, a 
jelentenek, a központ a tagszervezeteiért vállalt felelőssége foglalkoztatás, ha valaki erkölcsileg, szakmailag megfelel, 
nagy.azt ne zárjuk ki. Mindazonáltal ezt az Alapszabályban 
A beérkezett adatok alapján a bevétel alapja a tagdíj (51 %), tisztázni kell, ahogy adott esetben a jelentkezés 
egyéb külső forrás alig van, tízmillióból négymillió visszautasításának feltételeit is.
részvételi támogatásként folyik be. Pénzvagyonon kívül A tagdíjrendszeren a közgyűlés változtathat. Egyszerűbb 
szinte nincs más (eszköz stb.) vagyon, adókötelezettségről lenne, ha az Elnökség fogalmazna meg egy több pontból 
csak a tiszteletdíjat fizető néhány eset tanúskodik, álló javaslatot, alternatívákkal – a küldöttközgyűlés 

hozzájárulása nélkül – néhány százalékos emelési joggal, majdnem mindenki ÁFA-mentes. Az egyesület részeként a 
tagszervezetek is közhasznúak lesznek. de alapszabályban rögzítetten. 
A tagszervezetek működési önállóságát a közös pénzügyi Az önkéntességet is napirendre kell tűzni, az alapszabályba 
szabályozás keretében is lehet biztosítani, de az is bele kell fogalmazni.
adminisztráció, az adóbevallás számára megfelelő formát Fehér Miklós megerősítette, hogy az érdekképviselet 
kell találni. A törvény két év türelmi időt ad, de a kérdésében az egyesület több szinten jelen van: 
beszámolók időkorlátaira tekintettel 2012-ben meg kell rendszeresen véleményezi a készülő jogszabályokat és a 
oldani a törvényből eredő átszervezést.jogszabálymódosítási javaslatokat, az egyes szakmai 
Jelenleg három-négy szervezet érett a jogi önállóságra. A kérdéseket az arra szerveződött fórum(ok)on az ágazati 
kisebbek közös könyvelése közös programmal talán vezetőkkel és társadalmi szinten is megvitatja. Ez utóbbi 
kliensgépeken oldható meg, alszámlák nyithatók, ami felett miatt fontos fórum pl. a vándorgyűlés, a könyvfesztivál, de 
önállóan rendelkezhetnek, akár ellátmányként is ilyennek tervezett az Országos Könyvtárügyi Konferencia 
hozzájuthatnak pénzükhöz, az egyesület adószáma lenne is. Regionális ügyekben (pl. igazgatóválasztáskor, helyi 
használható mindenki számára, bizonyos hatásköröket a fórumokon) a területi, szakmai kérdésekben a szakterületi 
központ leoszthat a szerveztek szintjére, az önálló szervezetek kompetenciája meghatározó. Mivel az elnök 
működés helyi szinten nem sérülne. Ami nem működik, felkészültsége természetszerűleg nem minden területen 
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hogy mindenki „csinál valamit”, s azt a végén összeadjuk. egységei. A jogi kérdéseket kell előbb tisztázni. Végig kell 
Ki kell dolgozni, hogy a tagdíjat milyen bizonylaton vegyük gondolni, el kell dönteni, hogyan kívánjuk rendezni a 
át, az útiköltség hogyan legyen elszámolva stb. A helyzetet. Amelyik szervezet nem tesz eleget az 
részletekre, a technikai kivitelezésre több megoldás is adatszolgáltatásnak, nem küld beszámolót, azokkal 
létezik. Ha szükséges a szoftverfejlesztés, az MKE teljes szemben szankciókat kell megfogalmazni, akár 
vagyonából kell megoldani. felszámolásukat kell kilátásba helyezni, az Ellenőrző 

Bizottság helyszíni ellenőrzéseket kezdeményezhet. Az 
A hozzászólásokból kitűnt a bizonytalanság és a félelem. A együttműködés mindannyiunk érdeke.
szervezetek önállóságukat féltik, a könyvelő cég pedig attól A Komárom-Esztergom Megyei Szervezetet a 
fél, hogy minden szervezet rázúdítja a számláit. tanácsülésen Kristófné Szabó Szerafina tanácsi képviselő 
Mindazonáltal tudomásul kell venni, az MKE nem és Kissné Anda Klára titkár, gazdasági ügyintéző 
szervezetek szövetségeként működik tovább, hanem képviselte. 
szövetségként, amelynek vannak önállóan működő Kissné Anda Klára titkár (MKE KEMSZ, Tatabánya)
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Határok nélkül
Rovatvezető: Világi Orsolya

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

Előzmény
A székelyudvarhelyi és a tatabányai városi könyvtár 
kapcsolata közel tíz éves, a hivatalos testvérkönyvtári 
kapcsolat pedig idén a hatodik évébe lépett. A pályázati 
lehetőségek megragadása természetes, szinte rutinszerű.
A mostani utazás célja is ezzel függ össze: A Kölcsey 
Alapítvány pályázata segítségével vásárolt dokumentu-
mok célba juttatása.
Elárulom: még csak szombat (április 14.) van. De 
gondolataim már a Hargita felé kalandoznak. Számtalan 
kisebb-nagyobb előkészületi lépéssel közelítek… közelí-
tünk. Legutóbbi az utasbiztosítás és az ún. zöldkártya 
(nemzetközi igazolás a kötelező gépjármű felelősségbizto-
sításról) beszerzése volt. S persze az elhatározás, hogy most A jó tempónak köszönhetően jó időben érkezünk, s Karcsi 
nem egy egyszerű tudósítással jelentkezem a KeMLIB-ben, (Szabó Károly, az udvarhelyi könyvtár igazgatója) már 
hanem útinaplóval. Útitársaim – a városi könyvtár egykori Parajdra elénk jön, hogy ott megnézhessük az Áprily-
és jelenlegi igazgatója, Csics Gyula és Gyüszi László –, emlékházat. Nagyon kedves és figyelmes (tehát „karcsis“) 
valamint vendéglátónk, a testvérkönyvtár igazgatója, gesztus, hogy az Áprily-emlékévben (születésének 125., 
Szabó Károly még nem tudják, hogy „merénylettel halálának 45. évfordulója van) az erdélyi programok közül 
készülök ellenük”: egy-egy nap vagy momentum megírását mindjárt ez az első. 
rájuk bízom. Székelyudvarhelyre érve a „Gondűzőbe” terel bennün-

ket, ahol örülhetünk a viszontlátásnak. A „Gondűző” a 
város egyik – a könyvtárhoz igen közel eső – nívós étterme. 

Április 18. – Utazás Finom, házias ételek, kifogástalan kiszolgálás, kellemes 
légkör. Már alig várom, hogy újra paraszt csorbát ehessek, 

Közel 700 km vár ránk, ezért korán indulunk. Részemről az finom, házi kenyérrel! Aki még nem kóstolta, feltétlenül 
utazás mindig nagy örömmel tölt el, s ha ilyen sokat kell tegye meg, ha lehetősége van rá! A székely „welcome 
vezetni, az külön jólesik! Bár némi mentális felkészülést drink”-ből egyelőre nem részesülök, mert a szállásunk 
igényel, hogy a hosszabb úton több az „oda nem illő” köz- ezúttal rendhagyó módon Kalibáskőn van, tehát még 
lekedő, ezért igyekszem kevésbé a szívemre venni az általuk 30 km-t vezetnem kell. Ezért némileg sóvárogva nézem, 
okozott kellemetlenségeket. A saját magam szórakoztatá- ahogy a három igazgató fogyasztja a finom pálinkát.
sára egy darabig számolom az említett réteg által előidézett Úgy érzem, muszáj megírnom, miért is nem a könyvtár 
rázós szituációkat, de valahol az út felénél feladom… vendégszobájában kapunk szállást. Előtte azonban még 
Egyébként sem tudják a kedvemet szegni, vár ránk Erdély s azt, hogy minden rosszban van valami jó, ezúttal a 
a Hargita! kalibáskői szállás az, mert hat éve már volt szerencsém ott 

Útinapló - Erdély – 2012. április 18-22.
1. rész
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Tehát: Végre befordulok Bencze Tibi 
… és rövidre és finomra(!) fogva a szomorú dolgot... olyan menedékházához (így nevezik 
rossz anyagi körülmények között tengődik a Tatabányán ott az egyébként nagyon kom-
működő megyei és a székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, fortos, s minden igényt kielégítő 
hogy a meglehetősen hideg áprilisban nélkülözni kell a vendégházat). Tekintélyes ku-
fűtést. Őszintén nem tudtam eldönteni, sírjak vagy tya, a hat éves, Marci névre 
nevessek, amikor 700 kilométerre a saját könyvtáramtól hallgató malamut áll őrt. Nem 
teljesen ugyanazt tapasztaltam, mint amiből jöttem: merek kiszállni, pedig gyanítom, 
didergő könyvtárosok három pulcsiban, meleg zokniban, hogy találkoztam már vele, 
piros orral a forró teától várják a megváltást. éppen hat éve, mikor kölyök 
A finom vacsora és a következő napok megtervezése után volt. Mindhárman sajnáltuk, 
irány Kalibáskő. Kalibáskő Székelyudvarhely után 30, Csík- hogy nem fotóztuk le ott és 
szereda előtt 20 kilométerre van, a Hargitán. Ezt nem akkor Marcit, mert nagyon 
településként kell elképzelni, mert nem az. Az ott működő tekintélyt parancsoló volt!
"Kalibáskő gyerekvilág" honlapja így ír róla: "A 13A jelű Később persze, miután látta, 
műúton Székelyudvarhelyről Csíkszereda irányába haladva a hogy a gazdája szívesen látott 
Vargyas-patakot átszelő híd után érjük el a kalibáskői elágazót. vendégei vagyunk, Marci átvedlett puha kölyökkutyává és 
Ezt a területet különleges, kaliba alakú sziklaképződményről sokszor kereste a közelségünket, igényelve a dédelgetést, 
nevezték el, amely a Tolvajos-patak fölött tornyosul. A tengerszint csakúgy, mint Cserge, a másfél éves komondor. A területet 
fölött 898 m-en a csend, a nyugalom és tiszta levegő uralkodik." rajtuk kívül még 15 kutya - főként szibériai huskyk - tud-
Ezt bizony megerősíthetem. Mint említettem, hat éve már hatják otthonuknak, Bencze Tibi ugyanis - Szabó Karcsi-
volt szerencsém itt vendégeskedni, s azóta is vágyom vissza. hoz hasonlóan - lelkes kutyaszánozó. 
Hogy mást ne is említsek: olyan csillagos égboltot, mint Végre én is hozzájutok az "Isten hozott" pálinkához és a 
Kalibáskőn, még sehol nem láttam. Bár érkezésünkkor a csíki sörhöz. Ez 700 kilométer után mindig nagyon jólesik!
felhők takarják az égboltot - esik is, a fene vinné! - , s az elő-
rejelzés sem ígér mást a következő napokra... én bizakodó 
vagyok. Folytatása következik....
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Áprilisi TOP 10
Az ehavi válogatásban a Google kapta a főszerepet, mellé 
pedig igyekeztem jóidő-csalogató érdekességeket és Még mondja valaki, hogy a jó 
vidámságokat szüretelni. öreg flopimeghajtó immár 
Hasznos böngészést kívánok! teljesen hasznavehetetlen.

Vitéz Veronika, rovatgazda Dátum: 2012. 04. 25.
 

Hivatalos a Google Drive - mennyibe fog kerülni?
Akár 16 terabájtra is bővíthető az Jól fizet a hibákért a Google
5 gigabájtnyi ingyenes tárhely. A Google jelentősen megváltoztatta 
Pár órával ezelőtt a Google végre a biztonsági rések felfedezői számá-
leleplezte az évek óta pletykált ra kialakított jutalmazási rendszerét. 
tárhelyszolgáltatását, a Drive névre Mostantól egy komolyabb hiba, akár 
hallgató megoldás ingyen 5 GB, 20 ezer dollárt is érhet.
havi 2,5 dollárért 25 GB, míg szintén havonta 800 dollárért Dátum: 2012. 04. 25.
cserébe akár 16 terabájt tárhelyet biztosít – emellett a fize-
tős vendégek Gmail kapacitása is automatikusan 25 GB-ra 
emelkedik. Június első hetében újabb Windows 8 jön!
Dátum: 2012. 04. 25. A Consumer Preview hamarosan véget ér, és jön a 

kiadás előtt utolsó próbaváltozat!

A napokban számoltunk be arról, A jövő jelszavai - az agyunk lesz a jelszó
hogy milyen sokan töltötték le a Legújabb kutatásaik szerint a 
Windows 8 előző kipróbálható közeljövőben már saját agyunkat 
verzióját, a Consumer Preview-t, fogjuk használni az azonosításhoz 
mely bétaként fogható fel.és belépéshez.

Dátum: 2012. 04. 25. 

Érdektelen szolgáltatásokat gyilkol a Google
A Google időről időre átfésüli online Tölthető a végleges Firefox 12
hadseregét, és kíméletlenül lefejezi a Tegnap óta tölthető a Mozilla böngészőjének, a Firefoxnak 
gyengén teljesítő, vagy épp kiöregedett a legújabb, 12-es verziószámmal ellátott kiadása. 
katonákat. Az idei tavaszi nagytakarítás Dátum: 2012. 04. 25.
során is többen kerültek a kukába.
Dátum: 2012. 04. 23.

James Bond 007 téma flopimeghajtókon előadva 
[videó]

Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674 vitez.veronika@jamk.hu
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Terjed a Harry Potter féreg
J. K. Rowling könyveinek népsze-
rűségét próbálják kihasználni a 
vírusterjesztők.
A Hary féreg főkét a Harry 
Potter rajongók körében okoz-
hat károkat és bosszúságot, más emberekben kisebb eséllyel 
nyitják meg a HarryPotter-TheDeathlyHallows.doc és egy 
HarryPotter-TheDeathlyHallows.exe nevű vírusos 
állományokat.
Dátum: 2012. 04. 20.

A Google sztori
A startup cégek többsége a 
Google példáját  akar ja  
lemásolni, amely cég egy kis 
garázsból indulva mára a világ 
egyik legnagyobb vállalatává 
nőtte ki magát. Vajon miért olyan jó üzlet a keresőpiac?
Dátum: 2012. 04. 18.

Mítoszvadász sorozatunkban 
kinyomoztuk, valóban jobb-e a 
környezetnek az, ha használaton 
kívül kikapcsoljuk eszközeinket.
Dátum: 2012. 04. 16.

Alvó állapotukban is sokat fogyasztanak elektronikus 

eszközeink?

+ 1 Doodle a Föld Napja alkalmából
Dátum: 2012. 04. 22.
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TÁMOP 3.2.12 pályázat kulturális szakemberek Pályázatok
továbbképzéséhez
Kiírásra került a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján 

- Változás! -
az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP 
3.2.12-12/1 „Kulturális szakemberek 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az alábbi közleményt 
továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” 

jelentette meg a kulturális terület TÁMOP fejlesztési 
című pályázat.

pályázatok beadási határidejének módosításáról:
A pályázatok benyújtására
2012. május 2-től 2012. május 31-ig van lehetőség.

A TÁMOP-3.2.4.A-11/1 jelű, „Tudásdepó-Expressz” - 
A konstrukcióhoz kapcsolódó információs nap 2012. 

A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési 
április 24-én kerül megrendezésre. A meghívó, a program 

szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 
és a jelentkezési lap elérhető.

című pályázat benyújtási határideje a megyei intéz-
mények fenntartóváltása miatt meghosszabbításra kerül 

TÁMOP 3.2.4./A-11/1 pályázati konstrukció meg-
2012. május 30-ig. 

hirdetése 
Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetésre került a 

A TÁMOP-3.2.4.B-11/1 jelű „Tudásdepó-Expressz” - 
TÁMOP 3.2.4./A-11/1 "Tudásdepó-Expressz"-

Országos könyvtár szolgáltatások bővítése, fejlesztése az 
A könyvtári hálózat nem formális és informális 

oktatás és képzés támogatásának érdekében című pályázat 
képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó 

benyújtási határideje a megyei intézmények fenntartóvál-
tanulás érdekében című pályázati konstrukció (3. ütem) 

tása miatt meghosszabbításra kerül 2012. május 30-ig. 
véglegesített dokumentációja.
A pályázatok benyújtása 2012. március 25-től 

A TÁMOP-3.2.13-12/1 jelű Kulturális intézmények 
(módosított!) 2012. május 30-ig (módosított!) lehet-

részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásá-
séges.

ban című pályázat benyújtási időszaka a megyei 
intézmények fenntartóváltása miatt módosul, a benyújtás 

TÁMOP 3.2.13 -12/1 pályázat
várhatóan legkorábban 2012. május 15-től lehetséges. 

2012. március 24-én kiírásra került 
az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetésre kerülő 

A TÁMOP-3.2.8.B-12/1 jelű „Múzeumok Mindenki-
TÁMOP 3.2.13-12/1 „Kulturális intézmények részvé-

nek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepé-
tele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” 

nek erősítése című pályázat benyújtási időszaka a megyei 
című pályázat.

intézmények fenntartóváltása miatt módosul, a benyújtás 
A pályázatok benyújtási időszaka a megyei intézmények 

várhatóan legkorábban 2012. május 15-től lehetséges. 
fenntartóváltása miatt módosul, a benyújtás várhatóan 
legkorábban 2012. május 15-től (módosított!) lehetséges.

A közlemények az alábbi linken olvashók: 
A konstrukcióhoz kapcsolódó információs nap 2012. 
április 17-én került megrendezésre. 

Rovatvezető: Világi Orsolya

34/513-674 vilagi.orsolya@jamk.hu
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Megjelent a TÁMOP 3.2.4/B-11/1 pályázati kiírás Képzések
Megjelent az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP 
3.2.4/B-11/1 "Tudásdepó-Expressz" - Országos A tartalmi feltárás természetes nyelven alapuló 
könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az eszközei - akkreditált továbbképzés 
oktatás és képzés támogatásának érdekében című A Könyvtári Intézet 2012 májusában meghirdeti A tartal-
pályázati kiírás. mi feltárás természetes nyelven alapuló eszközei
A pályázatok benyújtására 2012. február 6-tól 2012. május (PLP 811) elnevezésű 60 órás akkreditált továbbképzési 
30-ig (módosított!) van lehetőség. programját.

A tanfolyam időpontja:
A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés 2012. május 22-23-24-25., 29-30-31., június 1.
szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető Jelentkezési határidő: 2012. május 8.
szolgáltatások fejlesztése / TÁMOP-5.4.6.A-12/2
Beadási határidő: 2012. május 30. Könyvtári vezetői ismeretek IV.
A pályázat célja: - akkreditált továbbképzés 
A támogatási konstrukció célja az egyenlő esélyű A Könyvtári Intézet 2012. tavaszán újra meghirdeti a 
hozzáférés eredményes és hatékony biztosításához Könyvtári vezetői ismeretek IV. A minőségirányítás 
szükséges - a TÁMOP 5.4.5. kiemelt projekt keretében kialakítása és értékelése, a minősített könyvtári cím 
kialakított és akkreditált - felnőttképzési és felsőoktatási elnyerésének módszerei (PLB 0668) elnevezésű 30 órás 
képzési programok/modulok, tananyagok országos akkreditált továbbképzési programját.
elterjesztése a felkészített képzők segítségével, a pályázó A tanfolyam időpontja: 2012. május 22-23., 29-30.
akkreditált felnőttképzési és felsőoktatási intézményeken Jelentkezési határidő: 2012. május 8.
keresztül.
A pályázók köre: Zenei könyvtári ismeretek I.
Intézményakkreditációval rendelkező felnőttképzést Zenei könyvtári alapismeretek 
folytató intézmények, valamint felsőoktatási intézmények. A Könyvtári Intézet 2012. tavaszára meghirdeti 30 órás 
További információ: akkreditált továbbképzési programját. Zenei könyvtári is-
A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség meretek I. Zenei könyvtári alapismeretek (PLB-1634) 

címmel.
Tanulás Japánban A tanfolyam időpontja: 2012. május 24-25., 31., június 1.

Jelentkezési határidő: 2012. május 10.
Beadási határidő: 2012. május 30.
A pályázat célja: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyv-
A Japán és más országok közötti nemzetközi kulturális tára elindítja a MARC katalogizálás 30 órás akkreditált 
együttműködés elősegítésével és a kölcsönös baráti tanfolyamát.
kapcsolatok fejlesztésével együtt a tehetséges külföldi A továbbképzés időpontja: 2012. május 21 - május 25.
fiatalok oktatásában való közreműködés. Helyszín: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
A pályázók köre: Könyvtár, Kenézy Élettudományi Könyvtár, Oktatóterem 
1. Egyetemi alapképzés ösztöndíjra 17 és 21 éves kor között Debrecen, Egyetem tér 1.
2. Kutatói ösztöndíjra 35 éves korig Részvételi díj: 30.000,- Ft
További információ: Jelentkezni a honlapon található jelentkezési lap 
A pályázat kiírója: Japán Kormány kitöltésével lehet 2012. május 4-ig

A tanfolyamon való részvételét a kinyomtatott és postán 
elküldött jelentkezési lap véglegesíti, ennek beérkezési 
határideje: 2012. május 11-ig

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk

26

http://mke.info.hu/blog/2012/04/az-ev-fiatal-konyvtarosa-2012-felhivas/
http://pcworld.hu/hivatalos-a-google-drive-20120425.html
http://techline.hu/it/2012/4/25/A_jovo_jelszavai__az_agyunk_lesz_a_jelszo_SOR3FJ
http://techline.hu/it/2012/4/25/A_jovo_jelszavai__az_agyunk_lesz_a_jelszo_SOR3FJ
http://itcafe.hu/hir/mozilla_firefox_12_final_uac_update_frissites.html
http://techline.hu/it/2012/4/25/James_Bond_007_tema_flopimeghajtokon_eloadv_V9KSXP
http://techline.hu/it/2012/4/25/James_Bond_007_tema_flopimeghajtokon_eloadv_V9KSXP


Levélcím: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti A tanfolyam oktatói: Kulcsár Zsolt, Palócz István, Payer 
Könyvtár, 4010. Debrecen, Pf. 39. Barbara, Tóth Attila
További információ: Trencsényi Katalin Kérjük, hogy a tanfolyam leírásánál található 
e-mail cím: kkiss@lib.unideb.hu (h t tp ://k i . o szk .hu/con ten t/konnek t iv i zmus )  
telefon: (52) 512-900/22524 "Jelentkezési lap" feliratú linkre kattintva töltse ki a 

jelentkezési űrlapot. Ezután e-mailben kapja meg azt a 
A Könyvtári Intézet 2012 nyarára meghirdeti 30 órás letölthető pdf  formátumú jelentkezési lapot, amely a már 
akkreditált továbbképzési programját, Szövegfeldolgozás előzőleg kitöltött adatokat tartalmazza. Kérjük, hogy ezt 
XML alapokon III. – XML állományok megjelenítése kinyomtatva, aláírva postai úton juttassa el a Könyvtári 
lépcsős (CSS) és transzformációs (XSLT) stíluslapok Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály 
segítségével (PLP 911) címmel. címére (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület)
A tanfolyam időpontja: 2012. június 4., 5., 11., 12.. További információ: Payer Barbara
Jelentkezési határidő: 2012. május 21. tel: 224-3818; e-mail: bara@oszk.hu
Részvételi díj: 30.000,- Ft
A tanfolyam 30 órás, 2x2 vagy 1x4 nap nap (illetve a képzés A Könyvtári Intézet 2012 nyarára meghirdeti 60 órás 
aktuális indítási dátuma szerint.). akkreditált továbbképzési programját, A helytörténetírás 
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, módszerei, segédeszközei, a publikálás formái és 
Budavári Palota F. épület. lehetőségei; helyismereti-helytörténeti információk 
Oktatók: Bíró Szabolcs, Sebestyén Balázs közzététele könyvtári honlapokon (PLB 1244) címmel.
Kérjük, a tanfolyam leírásának végén található A tanfolyam időpontja:
http://ki.oszk.hu/content/XML-III "Jelentkezési lap" 2012. június 6., 7., 8., 13., 14., 15., 20., 21.
szövegű linkre kattintva töltse ki a jelentkezési űrlapot. Jelentkezési határidő: 2012. május 23.
Ezután e-mailben kapja meg azt a letölthető pdf  Részvételi díj: 50.000,- Ft
formátumú jelentkezési lapot, amely a már előzőleg A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, 
kitöltött adatokat tartalmazza. Kérjük, hogy ezt Budavári Palota F. épület 540 sz. terem és a 645. sz. terem.
kinyomtatva, aláírva postai úton jutassa el a Könyvtári A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 vagy 2x4 nap (illetve a 
Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály képzés aktuális indítási dátuma szerint.) 
címére (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület) A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: alapfokú 
További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit számítógépes ismeretek 
tel.: 224-3790; e-mail: editrep@oszk.hu A tanfolyam oktatói: Bényei Miklós, Czövek Zoltán, 

Kégli Ferenc, Kenyéri Katalin, Mennyiené Várszegi Judit, 
A Könyvtári Intézet 2012 nyarára meghirdeti 60 órás  Sándor Tibor, Takáts Béla 
akkreditált továbbképzési programját, Konnektivizmus – Kérjük, a tanfolyam leírásának végén található 
hálózati tudásépítés a könyvtárosok gyakorlatában http://ki.oszk.hu/content/helyismeret-helytortenet
(PLB 1632) címmel. "Jelentkezési lap" szövegű linkre kattintva töltse ki a 
A tanfolyam időpontja: 2012. június 5., 19., július 10. jelentkezési űrlapot. Ezután e-mailben kapja meg azt a 
Jelentkezési határidő: 2012. május 22. letölthető pdf  formátumú jelentkezési lapot, amely a már 
Részvételi díj: 55.000,- Ft előzőleg kitöltött adatokat tartalmazza. Kérjük, hogy ezt 
A tanfolyam 60 órás, 3x1 nap (illetve a képzés aktuális kinyomtatva, aláírva postai úton jutassa el a Könyvtári 
indítási dátuma szerint.) (A képzés a kontaktórák mellett Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály 
távoktatási formában zajlik.) címére (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület).
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit
Budavári palota F. ép. tel.: 224-3790; e-mail: editrep@oszk.hu
A jelentkezés feltétele: felsőfokú szakképesítés
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A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Képzési idő félévekben: 3 félév
Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi Intézete A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő 
2012 szeptemberétől elindítja A dokumentumkezelés kredi-tek száma: 90 kredit
információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai című, A képzési forma: levelező munkarend 
digitalizációs profilú szakirányú továbbképzési szakját. A képzés díja: 95000/szemeszter
A képzés a hazai kulturális életben mind sűrűbben igényelt Jelentkezni a Kaposvári Egyetem honlapján - szakirányú 
digitalizációs szükségleteknek, igényeknek kíván elébe továbbképzések menüpont alatt - található jelentkezési lap 
menni korszerű és sokoldalú felnőttoktatási kínálatával, a (http://ke.hu) kitöltésével lehet, a jelentkezés határideje: 
szakemberek ki- és átképzésével. 2012. augusztus 31.
A szakra való jelentkezés feltétele: bármilyen szakon 
szerzett főiskolai vagy egyetemi (BA, BSc, MA, MSc) 
oklevél. A Somogyi-könyvtár segédkönyvtáros képzést hirdet 
A képzési idő: 2 félév. könyvtári asszisztens (azonosító száma: 54 322 01 0100 
A képzési forma: levelező munkarend. 5201) részszakképesítéssel 2012. szeptember 14-től 2013. 
Összes szakterületi tanóraszám: 180 óra. május 10-ig.
A képzés díja: 130 ezer Ft/félév. A tanfolyam időtartama 450 óra (2 félév). A képzési időben 
A szak oklevél kiadásával zárul. 2 x 50 órás könyvtári gyakorlatot kell teljesíteni. A gyakorlat 
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: alól felmentést kap az, aki könyvtárban dolgozik.
infomédia szaktanácsadó. A tanfolyam díja: könyvtári asszisztens 70.000,- (1-3 
A képzés helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, Felnőtt- modul) segédkönyvtáros 80.000,- (4-7 modul)
képzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar; Pécs, Szántó A képzés díja nem tartalmazza a vizsgadíjat!
Kovács János u. 1/b. A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
Jelentkezni a PTE FEEK honlapján található jelentkezési Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 31.
lap kitöltésével lehet, a jelentkezés határideje: 2012. A tanfolyamot legalább 10 fő jelentkezésével tudjuk 
szeptember 1. elindítani!
Levélcím: A tanfolyam helyszíne: Somogyi-könyvtár 6720 Szeged, 
PTE FEEK, Könyvtártudományi Intézet Dóm tér 1-4
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b További információ: Bajusz Jánosné
További információ: telefon: 62/425-525; e-mail:bajusz.janosne@sk-szeged.hu
http://feek.pte.hu/feek/feek/index.php?ulink=2703
Mészárosné Szentirányi Zita, intézeti titkár,
 szentiranyi.zita@feek.pte.hu, Friss információk
telefon: +36 72/501-500/22138

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. Vándorgyűlése
A Kaposvári Egyetem Könyvtártudományi Tanszéke 

Győr, 2012. július 12-14
2012 szeptemberétől újra elindítja Digitális könyvtár 

Stabilitás - innováció - inspiráció: Könyvtárak változó 
szakirányú továbbképzési szakját.

környezetben
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 

Időpont: 2012. július 12-14.
Könyvtáros digitális szakirányon

A szakmai programok fő helyszíne:
A felvétel feltétele: 

Széchenyi István Egyetem és az új Egyetemi 
Alapképzési szakon (BA): informatikus könyvtáros diplo-

Könyvtár (Győr, Egyetem tér 1.)
ma; 
2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai/egyetemi 
szintű könyvtárosi szakképzettség. 

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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Rendezvények
Rovatvezető: Világi Orsolya

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

00Esztergom - Helischer József  Városi Könyvtár 2012. május 8., kedd 17

Vendégünk Dr. Zacher Gábor főor-002012. május 7. hétfő, 16  óra vos, a Péterfy Sándor utcai Kórház klini-
 „BABÁT VÁRUNK” szülésre felkészítő program és a kai toxikológiai osztályának vezetője.
babamasszázs tanfolyamon résztvevők babás találkozója

Dr. Zacher Gábor Budapesten született „ŐKET VÁRTUK”- BABÁS TALÁLKOZÓ
1960. október 8-án. A Semmelweis A gyermek születése a családi 
Orvostudományi Egyetem Általános élet legörömtelibb időszaka.
Orvostudományi Karán 1986-ban A női lét kiteljesülése a váran-
végzett. 1998 óta dolgozik a Péterfy Sándor utcai Kórház dósság, a szülés, a szoptatás és a 
és Baleseti Központ Klinikai Toxikológiai Osztályán, mint gyermek nevelése során való-
osztályvezető főorvos. Működése alatt a kórházi osztály sul meg. A szülők tudatos 
nemzetközi elismertségre tett szert. Évente körülbelülfelkészülését teszi lehetővé 
9 ezer embert kezelnek különféle mérgezések és függő-életük nagy változására az 
ségek miatt, legtöbbször öngyilkosokat, alkoholmérgezett esztergomi Vaszary Kolos 
és drogtúladagolásban szenvedő pácienseket látnak el.Kórház Szülészeti Osztályán már évek óta folyó szülésre 

felkészítő program. A „Születés hete” alkalmából rendezett Klinikai toxikológiát oktat a Semmelweis Egyetemen, a 
összejövetelen találkozhatnak a kórházban szült és a Szegedi Tudományegyetemen és a Pécsi Tudomány-
tanfolyamon részvett anyák és gyermekeik. egyetem Egészségügyi Centrumában. 2002 óta orvosi 
Ebben az évben ismét az esztergomi Helischer József  toxikológus igazságügyi szakértőként tevékenykedik. 
Városi Könyvtár ad otthont a találkozónak.  A szervezést Narkológia című tantárgyat oktat a Rendőrtiszti Főiskolán. 
végző védőnők célja, hogy rendezvény lehetőséget adjon a Gyakori és mára közkedvelt médiaszereplő, az egyik 
kisgyermeket nevelő szülőknek megbeszélni élményeiket, legismertebb orvos az országban. Ha történik valamilyen 
problémáikat, tapasztalataikat és sikereiket. nagy horderejű mérgezés, vagy új kábítószerféleséget 
A találkozón megjelentek egyben megismerhetik a könyv- dobnak piacra, biztosan megszólaltatják. A hírverésen túl, 
tár gyermeknevelést segítő, kikölcsönözhető könyveit és a nevelő céllal is nyilatkozik, mellyel fontos információkat 
gyermekkönyvtár tárházát is. képes átadni az embereknek, főleg a fiataloknak. 

00Véradás a könyvtárban 2012. május 21., hétfő 17  
00 002012. május 8., kedd 12 -17 Tizenöt éves az Atelier művészeti folyóirat. Ez alkalomból 

a Helischer József  Városi Könyvtár és az Esztergomi  A Magyar Vöröskereszttel közösen szervezett 
Művészek Céhe szeretettel vár minden érdeklődőt 2012. véradásra várunk mindenkit a könyvtárba, aki 

00május 21-én, hétfőn 17  órára a könyvtár olvasótermébe a segíteni szeretne, és szívesen csatlakozna a 
jubiláló folyóirat bemutatójára.véradók táborához!

Vendég:  Kopócs Tibor festőművész, főszerkesztő
A beszélgetést vezeti: Kaposi Endre, a Céh elnöke

29



00Tatabánya Kodály nyomában – 2012. május 14-én, 17  órakor

Pocaklakó Jáki Sándor Teodóz OSB szerze-
tes előadása.

Új sorozat indul útjára a József  Attila Köszöntőt mond Pap István, a Ke-
Megyei Könyvtárban Pocaklakó cím- resztény Értelmiségiek Szövetsége 
mel. A Megyei Príma Díjas Évszakok Egyesület Tatabányai csoportjának 
Vonósnégyes várja kismamák jelentke- elnöke
zését négy koncertből álló hangver-
senysorozatára. Jegyek és bérletek a 
Megyei Könyvtárban kaphatók 1.500 és 5.000 Ft-os áron.

00Öko-esték – 2012. május 21., 17  óra
Időpontok:
május 12.; május 26.; június 9.; június 23. Apokalipszis: már 2012-ben? Egely György kutató-mérnök 
Az előadások szombatonként, 17.30 órától kerülnek előadása.
megrendezésre.

00JÓTÉKONYSÁGI EST – 2012. május 12., 18  óra
00Új Forrás-est – 2012. május 7-én, 17  órakor József  Attila Művelődési Ház

(Tatabánya, Táncsics M. út. 61.)
Az 'Új Forrás Könyvek' legújabb, "Levelek Pilinszkynek" 
című, kötetének bemutatója. Nádassy László és Rejtő Jenő "Jutalomjáték" című 
A levelezésgyűjteményt bemutatja: bohózatát adja elő a dunaalmási Öregmalom Színtársulat.
Tóta Péter Benedek egyetemi tanár Az előadás egyik szereplője lesz a megyei könyvtár 
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem). igazgatója, Voit Pál.
Meghívott vendégekek:
Bende József, a Vigilia szerkesztője, a levelek fordítója.
Hafner Zoltán, irodalomtörténész, a kötet szerkesztője.
Közreműködik: Hobo
Házigazda: Jász Attila főszerkesztő

Rendezvények
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Dallos István (1953) Tatabányán született. A fotográfiával Fontosabb önálló kiállítások:
apai örökségként már gyermekkorában kapcsolatba került,  1975. X-klub, Tatabánya-Kertváros

fényképész azonban csak 40 évesen lett. 1989. Kernstok Terem, Tatabánya
1972-től a Tatabányai Bányász Fotóklub 1992. Hincz Galéria, Vác
tagja, majd vezetője. Ekkortól datálódik 1995. Közművelődés Háza, Tatabánya
részvétele a nevesebb pályázatokon, cso- 1995. Magyari Zoltán Művelődési Központ Galéria, Tata 
portos kiállításokon. 1984-ben több 1996. Komáromi Galéria, Komárom
társával létrehozta a Tatabányai Fotómű- 1996. Művelődési Központ, Vác
helyt, amelynek rövid fennállása során 2002. Tatabányai Múzeum 
négy csoportos kiállításon szerepeltek. 2002. Kulturális Központ, Bedzin, Lengyelország
Ugyanebben az évben vendéghallgatói 2003. Kortárs Galéria, Tatabánya
státuszt nyert a Fotóművész Szövetség 2006. Arany János Művelődési Központ, Győr

Fiatal Fotósok Stúdiójába, és elkezdte fotózni a Cementg- 2010. Sméja Galéria, Ács
yárat, illetve Mésztelepet. 2010. „Játék a végtelennel” c. kiállítás. Magyary Zoltán 
 1989-től valamennyi jelentősebb országos pályázaton részt Művelődési Központ Vízimalom terme, Tata
vett (esztergomi fotóbiennálék, Országos Fotóművészeti 
Tárlat (majd Szalon), Gyulai Premfotó). 1993-tól óraadó- Csoportos tárlatok:
ként a Fellner Jakab Középfokú Iskolában fényképészetet 1996. Árnyék, Vízivárosi Galéria, Budapest
oktatott. 1999. Képtár, Szombathely
Reklám- és sajtófotóval is foglalkozott, 1992-től tagja a 2000. V. Millenniumi Tatabányai Őszi Tárlat
MUOSZ-nak és kezdetektől a Magyar Fotóriporterek 2002. VI. Őszi Tárlat, Tatabánya
Társaságának. Hivatásos fotográfusként dolgozott előbb az 2005. VII. Őszi Tárlat, Tatabánya
ittHON városi lapnál, majd 1994-től a Tatabányai 2005. Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár, Szlovákia, 
Múzeumban. Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely 
Több könyv, katalógus és kiadvány fotós társszerzője, 2006. Közművelődés Háza, Tatabánya, Székelyföld, Kép-
fotóillusztrátora. Szín-Tér Fotóművészeti Műhely kiállítása
Tatabánya fotóalbum,(1997, 2000, 2003), Magyarország 2006. Közművelődés Háza, Tatabánya, Barátságban a 
Megyei Kézikönyvei Komárom-Esztergom Megye (1997, természettel - Vértes, Gerecse , Kép-Szín-Tér 
CEBA), Kisbér és térsége (1999, CEBA), Tatabánya és Fotóművészeti Műhely kiállítása
kistérsége (2000, CEBA), Bányászat a képzőművészetben 2006. Közművelődés Háza, Tatabánya, Cinema paradiso – 
(2002, Bányász Hagyományokért Alapítvány), 40 éves Volt egyszer egy Turul mozi, Kép-Szín-Tér Fotóművészeti 
Dózsakert (2009, Dózsakertért Alapítvány), 60 éves az Műhely állandó kiállítása
Erkel Ferenc Zeneiskola (2010, Erkel Ferenc Zeneiskola). 2006. Cheng Kong University Gallery, Tajnan, Tajvan
1998-tól titkára a Tatabánya Alkotó Művészeiért Köz- 2007. VIII. Őszi Tárlat, Tatabánya 
alapítványnak, szervezője az alapítvány Őszi Tárlatainak, a 2009. IX. Őszi Tárlat, Tatabánya
tatabányai művészeket bemutató katalógus-sorozatnak. 2010. XVII. Esztergomi Fotóbiennálé
Elindítója és szervezője a KÉP-ZE-LET Nemzetközi 2010. „Water. Hungary and Japan Exhange Exhibition”. 
Fémszobrász Szimpóziumnak. Kitanozaka Gallery, Kobe (Japan)
2000-től szervezi és művészeti vezetője a Kép-Szín-Tér 2010. „Water. Hungary and Japan Exhange Exhibition”. 
fotóművészeti nyári táboroknak. Kyoto Art Center, Kyoto (Japan)
Alapítója a Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Egyesü- 2010. „Hungary and Japan Contemporary Art Exhibition”. 
letnek, a Tájak Emberek Korok Egyesületnek. PALART Gallery, Kyoto (Japan)

Dallos István fotóművész képei a -ban

Rendezvények
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7. B. A.: Patthelyzet Esztergomban = Magyar Nemzet, KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
ápr. 19. 2. l.1. HALMI Péter Pál: Hogy ízlik a főztük? Ill. = Nimród, 
- A helyi Fidesz-KDNP képviselőcsoport Tétényi Éva ápr. 24-25. l.
polgármester távozását követeli. Utóbbi a testület - Komárom-Esztergom Megye; OMVK Komárom-
feloszlatását kérte Orbán Viktor miniszterelnöktől.Esztergom megyei területi szervezete, Halmi Péter Pál 
8. ÁSZ-kudarc Esztergomban = Magyar Nemzet, ápr. kulturális bizottsági elnök: vadgazdálkodásról.
26. 2. l.

DOROG - Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) felfüggesztette a 
2. RAGASZKODNAK a kórházhoz = Népszabadság, város pénzügyi helyzetének vizsgálatát, mert Esztergom 
ápr. 11. 2. l. nem teljesítette a cégekkel kapcsolatos adatszolgáltatási 
- Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi kötelezettségét.
Rendelő Nonprofit Kft., Tittmann János polgármester, 

GYERMELYállamosítás megakadályozása.
9. A PIACOK visszaszerzése a tét. Orbán Viktor: 3. L. K.: „Ez itt a miénk!” Dorog és Veresegyház nem 
Megújulhat a komoly múltú magyarországi élelmiszer-engedne = Népszabadság, ápr. 12. 5. l.
ipar. Ill. = Magyar Nemzet, ápr. 13. 11. l.- A dorogi önkormányzat a Nemzeti Erőforrás Minisz-
- Április 12-én Orbán Viktor részt vett a Gyermely Zrt. új tériumhoz fordult a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és 
malmának alapkő letételén.Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft. államosításának 
10. SZARVAS Szilveszter: Sorsfordító lépések = megakadályozása érdekében.
Magyar Hírlap, ápr. 13. 11. l.

ESZTERGOM - Gyermely Zrt., malomberuházás, alapkőletétel, Orbán 
3. TÉTÉNYI Éva Orbánhoz fordult = Magyar Nemzet, Viktor miniszterelnök beszéde.
ápr. 17. 3. l.

KOMÁROM- Az esztergomi képviselőtestület parlament általi 
11. CSÁKVÁRI Géza: A második újrakezdés = feloszlatását kéri Orbán Viktortól Tétényi Éva 
Népszabadság, ápr. 18. 15. l.polgármester.
- Monostori-erőd; április 26-30. között itt kerül megren-4. BOROS Jenő: Suzuki: egy márka jön, kettő megy. 
dezésre a 22. Mediawave Nemzetközi Film- és Zenei Autógyártás: a Fiat és az Opel is elhagyja Esztergomot = 
Fesztivál. 76 országból összesen 1068 nevezés érkezett Népszabadság, ápr. 2. 9. l.
a filmes blokkba.- Autógyártás, Magyar Suzuki Zrt., Hisashi Takeuchi 
12. B: É.: Fényírók a Monostori Erődben. [Ill.] = vezérigazgató, modellfejlesztési program, General 
Népszava, ápr. 25. 6. l.Motors, FIAT, bérgyártás megszűnése
- Monostori Erőd. A 22. Mediawave Nemzetközi Film és 5. NEM kapnak pénzt = Magyar Hírlap, ápr. 13. 2. l.
Zenefesztivált, április 26-30 között rendezik meg- Esztergom, áprilisi normatív támogatás megvonása.

6. FELFÜGGESZTETT esztergomi támogatás = 
LÁBATLAN

Magyar Nemzet, ápr. 13. 4. l.
13. ÚJRA döntőben a Holcim. = Népszabadság, ápr. 24. 

- A belügyminisztérium felfüggesztette Esztergom 
2. l. [Jótett című mellékletben]

normatív támogatását, mivel a polgármester nem 
- A világ egyik legrangosabb amerikai kommunikációs 

teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét.

- válogatás -
Hírünk az országban

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu
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folyóirata, a The Holmes Report-díj döntősei közé 17. MACZÁK Márton: Száguldás az óceánon. 100 éve 
bekerült a Holcim Hungária Zrt. fenntartható építészetet történt: a Titanic katasztrófája. Ill. = Élet és Tudomány, 
népszerűsítő kampánya is, mellyel a vállalat a fiatal ápr. 13. 454-456. l.
generációk figyelmét kívánja felhívni a környezet- - A 100 éve elsüllyedt Titanic óceánjáró luxushajó 
tudatosságra és a fenntartható építészet fontosságára. utasait mentő Carpathia egyik hajóorvosa a pilismaróti 

származású Lengyel Árpád volt.

TATAPILISMARÓT
18. SZÁZÉVES a helyi régészet. Tata [Hír] = Magyar 14. ELEKES Éva: Titanic: teljes gőzzel a hullámsírba. 
Hírlap, ápr. 19. 13. l.Ill. = Népszava, ápr. 14. 9. l.
- A tatai várban a helyi régészet száz évét bemutató - A Titanic segítségére induló Carpathia hajóorvosa dr. 
kiállítással ünnepli fennállásának évszázados évfordu-Lengyel Árpád magyar fül-orr-gégész volt, aki 
lóját a Kuny Domokos Megyei Múzeum.Pilismaróton született.
19. BÁRKAY Tamás: Fellner Jakab pillantása. Tata 15. CSORDÁS Lajos: Öltönyét egy bankárnak adta = 
fénye is erősen megkopott. Ill. = Népszabadság, ápr. 21-Népszabadság, ápr. 14. 4. l.
22. 13. l.- Dr. Lengyel Árpád Pilismaróton született, róla jelent 
- A város bemutatása utcáról utcára járva.meg a Titanic árnyékában c. könyv, írója Völgyiné, dr. 

Reich Mária, az unoka.
TATABÁNYA

16. NAGY Áron: Hazai emlékezés a Titanicra. Unokája 
21. TÖBB száz vonat és busz áll le április közepétől = írta meg az elsüllyedt óceánjáró túlélőit mentő magyar 
Magyar Nemzet, ápr. 10. 4. l.orvos történetét. Ill. = Magyar Nemzet, ápr. 14. 17. l.
- Menetrend-változások április 15-e után, Vértes Volán - Lengyel Árpád (1886-1940) hajóorvos, mentőorvos 
Zrt.Pilismaróton született - a Carpathia hajóorvosaként 

mentette a Titanic utasait.

Hírünk az országban
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