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KITÜNTETÉS

Tanczerné Jakus Emőke tatai könyvtáros életében Szakmai sikerei elismeréseképpen a Komárom-Esztergom 

nagyon fontos dátum lett 2012. november 7. Megyei Pedagógiai Intézet beválasztotta szakértői sorába, 

Ugyanis ezen a napon vehette át Budapesten, az Országos így évekig, az intézet megszűnéséig módszertani, tanácsadó 

Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban azt az életműdíjat, munkát végzett iskolai könyvtári szakterületen a 

melyet a Könyvtárostanárok Egyesülete alapított és ad ki megyében. 

minden évben egy arra érdemes személynek. Nyugdíjba vonulásáig elkötelezett képviselője szakmájá-

Jakus Emőke a tatabányai József  Attila Megyei Könyvtár- nak, sőt azon túl is, hiszen napjainkban is aktívan dolgozik 

ban kezdett dolgozni titkárnőként, de a „genius loci” (a – igaz, már rövidebb munkaidővel – egy iskolai könyvtár-

hely szelleme) arra sarkallta, hogy továbbtanulva könyvtá- ban, Tatabányán.

rosi képesítést szerezzen. Így könyvtárosként dolgozhatott Az őszi szakmai napon Szakmári Klára, az egyesület 

tovább először Tatabányán, majd Tatára költözvén a városi nevében méltatta Jakus Emőke munkáját, majd a kollégák 

könyvtárban. Innen vezetett útja az akkor újonnan átadott tapsa közepette adta át a díjat.

Kőkúti Általános Iskola könyvtárába. Emőkével az iskola A díjjal egy dolgos, példaértékű munkát produkáló aktív 

egy főállású, elhivatott, pedagógusszemlélettel megáldott életet honorált a szakmai szervezet. Kívánunk Emőke 

iskolai könyvtárost nyert. további éveihez jó egészséget, munkabírást és sok örömet 

Iskolai könyvtárosi pályája itt kezdődött, s – elmondása családja (2 gyermek, 4 unoka, 1 férj) körében. 

szerint – itt, ebben a munkában találta meg igazi hivatását. Kristófné Szabó Szerafina elnök (MKE KEMSZ Tatabánya)

Hosszú évekig töltötte be ezt az állást, tanítva felnövő 

gyermekek százait a könyvtár használatára, alkalmazására, 

az irodalom, a könyvek szeretetére. „Gyermekei” – a saját 

nevelésű kis könyvtárosok – szép sikerrel szerepeltek évről-

évre a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen, vitték 

tovább gimnáziumba, egyetemre az itt megszerzett 

ismereteket. 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által szakszerűen 

kialakított iskolai könyvtári állományt átvéve, azt igényesen 

továbbfejlesztve, az egyre növekvő elvárásoknak is megfe-

lelve, korszerű referencia-könyvtárrá fejlesztette a Kőkúti 

könyvtárát. Katalógusait saját szerkesztésű repertóriumok-

kal egészítette ki. 

A kép forrása: http://www.ktep.hu

Tatai könyvtáros kapta a KTE 2012. évi életműdíját
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Megyei kö rképnyvtá
Rovatvezető: Világi Orsolya

34/513-674
vilagi.orsolya@jamk.hu
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Új előadássorozat indult a József  Attila Megyei Könyvtár Az első rendkívüli irodalomórára november 12-én került 
*és az Új Forrás folyóirat közös szervezésében.  Az együtt- sor. A képzeletbeli katedrára Monostori Imre, a lap koráb-

működés célja, hogy a város középiskolás tanulói bi főszerkesztője lépett, előadásának témája az Új Forrás 

rendkívüli irodalomórák keretében a lap szerkesztőinek múltjának és a regionális folyóiratkultúrának a bemutatása 

segítségével ismerkedjenek meg a megye kulturális életét volt. Monostori felhívta a jórészt az Árpád Gimnázium ta-

több mint negyven éve meghatározó irodalmi, művészeti nulóból álló hallgatóság figyelmét a polgárosodás, a felvilá-

és társadalmi folyóirat történetével, jelenével és jövőbeni gosodás eszméinek terjedése és a folyóiratkultúra kialaku-

lása közötti összefüggésekre. Történeti bevezetőjében 

visszanyúlt egészen a 18. század végéig, hiszen az első lap-

alapításra Komáromban került sor még 1789-ben, ez volt a 

Péczeli József  által létrehozott és három éven keresztül kia-

dott Mindenes Gyűjtemény. Időrendben a következő állo-

más az 1824-ben Gödörházi Gödör József  lelkész által 

Szend községben (a mai Szákszend egyik elődtelepülésén) 

kiadott, s anyagi okokból mindössze egy megjelenést meg-

ért Laura volt. Jó száz évet kell ugrani a következő említésre 

méltó eseményhez, az 1927-ben Féja Géza és mások által 

Esztergomban szerkesztett Forrás antológiához.

Míg tehát az egykori Komárom és Esztergom vármegyék-

ben találunk országos szempontból is jelentős folyóirattör-

téneti eseményeket, addig Tatabánya hasonlóan gazdag 

múlttal nem büszkélkedhet. Mint Monostori Imre kifej-terveivel. Emellett a jövő őszig tartó előadásokon külön 
tette: az egykori elődtelepülések, s az 1947-ben megala-hangsúlyt kap a kortárs irodalommal, irodalomtudo-
pított város kultúrája szorosan kötődött a bányász hagyo-mánnyal és kritikával való találkozás, melynek során neves 
mányokhoz, de annak ellenére, hogy a múlt század első írók, költők, kritikusok és irodalomtörténészek lesznek a 
felében már figyelemre méltó kulturális élet folyt itt, az szerkesztők vendégei, de szerepel a tervezett tematikában a 
irodalmi élet igen mostoha körülmények között működött, műfordítás, a helytörténet, a folyóirat külső megjelenését 
egyedül a Dolgozók Lapjának (a mai 24 Óra elődje) hétvégi meghatározó grafika és a képzőművészet is.

Középiskolás fokon
(Rendhagyó irodalomórák a könyvtárban)

Tatabánya
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*A program a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0195 „A megyei könyvtár és
a nevelési-oktatási intézmények összefogása a tudásbővítés érdekében“
c. pályázatból valósul meg.



rovatában kaptak helyet szépirodalmi tárgyú közlemények. Novemberi lapszám- és lemezbemutató
Az első jelentős irodalmi esemény az 1963-ban kiadott, s az 

akkori elnöki tanács elnökének, Dobi Istvánnak az November 26-án, az 
előszavával megjelent Időnk antológia volt. 'Új Forrás' folyóirat 
Ennek a gyűjteménynek azonban még nem volt folytatása. novemberi – „szocia-
Tartós lapalapításra néhány évvel később 1969-ben került lizmus” – számának be-
sor, amikor az országos politikai enyhülés keretében a mutatójára került sor a 
kulturális kormányzat engedélyezte több vidéki irodalmi megyei könyvtárban, 
lap megindítását is. Ekkor jelent meg Tatabányán a Forrás egybekötve a Krulik 
antológia, mely  mivel ugyanebben az időben és ugyanezen Zoltán nevével fémjel-
a néven Kecskeméten is indult egy irodalmi folyóirat – zett, s ezen az estén is 
1971-től az Új Forrás nevet viseli, s 1979-től évente hatszor, általa képviselt Robinzon Kruzo zenekar lemezbemu-
később tízszer megjelenve napjainkig országosan jelentős tatójával.
folyóiratként működik. Monostori kitért az alapító szer- Krulik Zoltán, akinek nevét elsősorban a Makám együttes 
kesztők programválasztására is. Mint mondta Payer István kapcsán ismeri a szélesebb közönség, Tatabányán nőtt fel. 
főszerkesztő és Sárándi József  szerkesztő olyan programot Az ötvenes évek mérgezett levegőjéről, az akkori termé-
kerestek, amely a politikai hatalom számára is elfogadható szetközeli, fiatal városról mesélt a mai városlakóknak. 
volt, s az irodalmárok is vállalni tudták. Így találták meg a Említést tett arról is, mennyire szeretett könyvtárba járni, s 
neves író, szociográfus Nagy Lajos két mondatát: „Élet, hogy itt, ennek az épületnek a falai között hallotta először a 
politika, művészet - ez hármas egység. / Oszthatatlan, Beatles-t.
felbonthatatlan és tagadhatatlan!” A kezde-tektől fogva Jász Attila röviden bemutatta a novemberi lapszámot, 
napjainkig programszerűen vállalt feladata a lapnak, hogy a annak tematikáját és szerzőit. A szerzők közül Macher 
helytörténet és a helyi vonatkozású irodalmi és művészeti Péter kutató beszélt hosszabban írásáról, mely Tatabánya 
teljesítmények őrzése mellett az egész országra, sőt a iparvidékének 1945-48 közötti államosításáról szól.
határon túlra is kitekintve megjelentesse a magyar irodalom Mindeközben Krulik Zoltán gitárjátéka és énekszólója 
és művészet minél szélesebb spektrumát. Monostori Imre szolgált „zenei alapként”, a képi hátteret pedig a korabeli 
végezetül kitért arra is, hogy a 80-as évek óta az Új Forrás szocialista propaganda rémisztően gyermekded diakockái 
könyvkiadással is foglalkozik. A jelenleg 43. köteténél járó adták.
Új Forrás Könyvek sorozatban olyan szerzők műveit adják Világi Orsolya (JAMK Tatabánya)
ki, akik szorosan kapcsolódnak a folyóirathoz is.

Mivel a jelenlegi érettségi rendszerben külön tételként 

szerepel a regionális kultúra, Monostori Imre rendkívüli 

irodalomórája remélhetőleg sok segítséget nyújtott az 

érettségire készülő tanulók és felkészítő tanáraik számára. 

Az előadássorozat keretében még az idei évben a jelenlegi 

főszerkesztő, Jász Attila az Új Forrás jelenéről s 

szerkesztési gyakorlatáról fog előadást tartani, majd 

december elején a folyóirat jövőjét is érintő internetes 

megjelenésről lesz szó.

Szénási Zoltán

Megyei kö rképnyvtá
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Tata denki belejött a muzsikálásba, a furulyán játszó foglalkozás-

vezetőt kísérik a gyerekek hangszereikkel. Végül meghall-

Hang és betű gatnak egy dalt, melyet az ének-tanár írt számukra. Hogy 

könnyen megjegyezzék a szöveget, a táblán a vers képeit 

Új kezdeményezés indult az óvodások zenei oktatására és a megjelenítő illusztrációkat helyez el a tanár. Némi gyakorlás 

könyvek megszerettetésére a Móricz Zsigmond Városi után gitárkísérettel hallgatják meg újra a dalt, ők pedig 

Könyvtárban Tatán. A Kincseskert Óvoda és a Bartók kísérik a dallamot, így részt vesznek egy zenei produkció 

Óvoda csemetéi tíz alkalommal vendégeskednek nálunk a létrehozásában, átélik az együtt zenélés örömét. A zenei 

gyermekkönyvtárban október és december között. program végén arra is szánunk időt, hogy a gyerekek a 

könyvtárral és a mesekönyvekkel is megismerkedjenek. 

Szabadon válogathatnak a leporellók és a folyóiratok közül. 

Azt is megtanulják, hogy mire jó a könyvőrző, és hogyan 

használják. A legtöbben lázba jönnek a gondolattól, hogy a 

megkedvelt könyveket haza is vihetik, ha szüleikkel 

eljönnek hozzánk beiratkozni.

A megzenésített versek, mondókák hatására fejlődik az 

óvodások ritmusérzéke, éneklési- és ritmuskészsége, nő a 

szókincsük, fejlődik memóriájuk, zenei ismeretanyaguk 

bővül. A zene által a gyerekek érzelmileg kiegyensúlyozottá 

válnak, belső feszültségük feloldódik. A dalok által színe-

sebbé és változatosabbá válik érzelemviláguk és megtanul-

ják kifejezni érzéseiket. A lezajlott foglalkozásokon az 

óvónők is aktívan részt vettek, és ők is nagyon hasznosnak 

ítélték a programot a gyerekek zenei nevelése és az olvasóvá 
Paulovicsné Guoth Zsófia ének-zene pedagógus dalos 

nevelés szempontjából egyaránt.
körjátékkal kezdi az ismerkedést, majd a gyerekek megta-

Dományi Zsuzsa (MZSVK Tata)
nulhatják, hogy nem csak hangszerrel lehet muzsikálni, 

hanem a kezükkel is utánozni tudják a szél és az eső hangha-

tásait. Ezután igazi hangszereket ragadhatnak a kezükbe, 

hiszen a könyvtár a TÁMOP-3.2.13-12 jelű pályázat 

segítségével ovis hangszer-szettet vásárolt a programhoz. 

Ez a csomag olyan különleges hangszereket tartalmaz, mint 

ujj-cintányér, triangulum, csörgődob, nagy kézi csörgő, 

kasztanyetta, maracas, agogo, tamburin. A zenetanár meg-

ismerteti a gyerekeket a különböző hangszerekkel, zenei 

fogalmakkal: megtanulják, melyek az ütős, fúvós, pengetős 

hangszerek. A gyerekek több hangszert is kipróbálhatnak, 

így nincs vita köztük, sőt lelkesen, jókedvűen állnak az apró 

feladatokhoz. Különböző előadási stílusokat tanulnak: hal-

kan, mérsékelten, erőteljesen zenélnek. Amikor már min-

 

Megyei kö rképnyvtá
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Rajzpályázat eredményhirdetés – olimpikonnal

Csernoviczki Éva volt a Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tár vendége 2012. november 12-én, Az én olimpiám című 

rajzpályázat eredményhirdetése alkalmából. A nyár leg-

jelentősebb sporteseménye, a londoni olimpiai játékok sok 

gyermek fantáziáját megmozgatta. Ennek legfőbb bizonyí-

téka a százhetven beérkezett pályamunka, amelyet alsó és 

felső tagozatos diákok készítettek. Nagyon örültünk, hogy 

az ország távoli részéről is küldtek be rajzokat. Főként 

művészeti iskolákból érkeztek munkák, így a bodrogi és a 

berettyóújfalui gyermekek festményeit is megcsodálhatjuk 

könyvtárunkban. Természetesen a tatai és a kistérségi 

iskolák is képviselték magukat a pályázaton, valamennyi 

helyi tanintézmény diákjai rajzoltak, vidékről pedig a baji 

Szent István Általános Iskolából küldtek be pályaműveket. 

A pályázók bármilyen technikát alkalmazhattak, éltek is a 

sokszínű paletta lehetőségével, hiszen festett képektől a 

zsírkrétával készült rajzokig sokféle módszert láthatunk. 

A gyermekek egyéni sportolókat éppúgy megörökítettek, 

Vendégünk, Csernoviczki Éva, a londoni olimpia női 

cselgáncsverseny 48 kg-os súlycsoportjának bronzérmese 

volt, akit Márkusné Sinkó Ildikó, könyvtárunk igazgatója 

köszöntött, és mutatott be. Éva ámulattal csodálta a 

kifüggesztett alkotásokat, és dicsérő szavakkal illette a diá-

kok munkáit. A program folytatásában mesélt pályafutá-

sáról, a felkészülés rejtelmeiről, a londoni olimpiáról. 

Számára nagyszerű emlék, hogy az olimpiai faluban nemze-

tek találkozhattak egymással. A sporteseményen baráti 

kapcsolatba került a magyar sportolókkal, többek közt mint csapatversenyzőket. Nem hiányozhat a magyar 
Detre Diánával, aki szörfözni is megtanította. Hallhattunk kézilabda válogatottról, a hosszútávúszó Risztov Éváról 
arról is, hogyan indult hat évesen pályafutása, mi minden készült rajz, és persze a kicsik nagy kedvence, az öttusa 
fér bele egy napjába intenzív felkészülése során. Kevés része, a lovaglás sem.
szabadidejében pedig a barátaival találkozik, akikkel közös A november 12-én tartott ünnepélyes eredményhirdetést 
programokat szerveznek.nagy érdeklődés kísérte, nem csak a gyermekek részéről. 

Megyei kö rképnyvtá
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A gyermekek is lehetőséget kaptak a kérdezésre, aktívan 5-6. osztály:

bekapcsolódtak, faggatták a sportolót. Őket leginkább Éva 1. Németh Veronika (Igazgyöngy Művészeti Isk., 

kutyusa és az ajándékba kapott bárányka érdekelte.  A kis Berettyóújfalu)

bárány egyébként a London nevet kapta, mert az olimpia 2. Kiss Alexandra (Fazekas Utcai Tagint., Tata)

nyitónapján született. 3. Savanyu Péter (Fazekas Utcai Tagint., Tata)

Az esemény csúcspontja a pályázati díjátadás volt, amikor Különdíjat nyert: Varga Luca (Kőkúti Ált. Isk., Tata)

Éva szólította a pályázókat, és nyújtotta át az ajándékokat a 

helyezetteknek. Csernoviczki Éva mindenkinek dedikált 

autogramkártyát, így senki nem távozott üres kézzel.  Azok Versek közelről Tatán, a Móricz Zsigmond Városi 
a tanulók, akik a judót örökítették meg rajzban, aláírást Könyvtárban
kaptak vendégünktől a munkájukra. Végezetül a 

gyermekek vastapssal köszönték meg Évának, hogy Ismét találkozhattunk a neves művészekkel, a Balla Zsófia 

elfogadta a meghívást, és egyben gratuláltak az olimpián – Báthori Csaba író-költő házaspárral az Egy csészényi hang 

elért sikeréhez. című sorozat november 13-i előadásán. Ezúttal délután 

Goldschmidt Éva (MZSVK Tata) három órakor kezdődött a rendezvény, a diákságra való 

tekintettel, s meg is töltötték a nézőteret a fiatalok. A műsor 

elején a Menner Bernát Zeneiskola növendékeinek 

muzsikája hangolta rá a megjelenteket a várható költői 

élményre. Az ő bevezető zenélésük után három vers került 

sorra, három olyan költő műve, akik között semmi kapocs 

nincs – látszólag –, ám ezúttal is kiderült a művek behatóbb 

vizsgálata, elemzése során, hogy léteznek olyan rejtett 

kötődések, áthallások, lelki hasonlóságok, melyeket 

felületes szemlélő észre sem vehet. Így feltárva, 

megvilágítva azonban, ahogyan ezen a délutánon történt, 

mindenki számára világossá váltak ezek a rejtett 

erővonalak. Tompa Mihály, Dsida Jenő és Ted Hughes egy-

egy költeménye szólalt meg a két művész tolmácsolásában 

és váltak egymást kiegészítő fontos emberi életérzéseket 

ábrázoló, testvér-művekké. Nemcsak a fiatalok számára 
Helyezettek: volt élvezetes a délután, hanem a szép számmal megjelent 
1-2. osztály: felnőtt hallgatóknak is új, eddig nem ismert értékeket és 

1. Mészáros Péter (Talentum Ált. Isk., Tata) költői finomságokat mutattak fel az előadók. A sorozat 
2. Németh Tirza (Jázmin Utcai Tagint., Tata) következő műsora december 12-én lesz, amikor Tóth 
3. Czinczki Viktória (Kőkúti Ált. Isk., Tata) Zsókát köszönthetjük az irodalmi-kávéház sorozatban.

3-4. osztály: Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)
1. Nagy Krisztofer (Vaszary János Ált. Isk., Tata)

2. Tasnádi Márton (Fazekas Utcai Tagint., Tata)

3. Zoltay Luca Bori (Fazekas Utcai Tagint., Tata)
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Megyei kö rképnyvtá



Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó

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

2012 szeptemberében indult könyvtárunkban a TÁMOP- pedagógus. Minden program kötelező velejárója a 

3.2.4/A-11/1 kódú TUDÁSDEPÓ - EXPRESSZ - bemeneti és kimeneti tesztek készítése, amelyek várhatóan 

A könyvtári hálózat nem formális és informális kép- igazolják majd a fejlesztések sikerességét.

zési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás 

érdekében című, Megyei könyvtár az értő olvasásért 2012 októberétől egy újabb pályázat, a Társadalmi 

elnevezésű projekt. E sikeres pályázatnak köszönhetően 3 Megújulás Operatív Program 3.2.13-12/1. számú, 

programot is elindíthattunk, melynek során közel 200 főt Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli 

képezünk több korosztályban, a szövegértés területén. nevelési feladatok ellátásában - A megyei könyvtár és 

A Böngésszünk együtt! címet viselő programsorozatunk egy az oktatási–nevelési intézmények összefogása a 

összetett képzés, melynek során a résztvevők a beszédértés tanulásfejlesztés érdekében címet viselő projekt is 

mellett vizuális fejlesztésen is részt vesznek. A képzést elindult. 

megelőzendő, beszédértésre irányuló GHO szűrést Gyermekkönyvtárunk 2 vetélkedővel, 2 témanappal, 5 

végzett el F. Mikonya Hajnalka logopédus, gyógypeda- témahéttel, és 1 tehetséggondozó heti szakkörrel érdekelt a 

gógus, melynek során 4 óvoda 164 nagycsoportos pályázat megvalósításában.

gyermekéből választotta ki azt a 80 iskolába készülőt, 

akinek a leginkább szüksége van fejlesztésre. A tréning a ź Olvasd velünk!

pályázati feltételeknek megfelelően 15 alkalommal, egyen- ź Mese, mese, mátka,

ként 30 percben kerül megvalósításra. A fejlesztést F. Miko- ź Ráhangoló I.: Csalamádé,

nya Hajnalka, és H. Csapucha Klára fejlesztő óvodapeda- ź Ráhangoló II. – Mesélő hangszerek,

gógus végzi. ź Együtt a múlt nyomában – honismereti tábor,

Játsszunk együtt! elnevezésű drámapedagógiai foglalkozás- ź Varázslatos Magyarország – vándortábor

sorozatunk kapcsán 4 általános iskola 1-1 osztályát foglal- ź Mi micsoda: barangolás a gyermekkönyvtár állományában – 

koztatjuk 10-10 alkalommal, egyenként másfél órában. napközis tábor,

Drámapedagógusunk Kovács Éva, a Szabadtéri Bányá- ź Mendegélő – jutalomtábor,

szati Múzeum munkatársa. ź Muzsika lakik abban – Hangszersimogató 

Olvass velünk! című képzésünk 11 intézmény 8-8 tanulóját ź Angol kisokos

érinti, 15 alkalommal, egyenként 45 percben. A 11 

csoportból 2 középiskolai, 1 SNI-s fiatalokból álló, további Ennek kapcsán 16 intézménnyel (óvodák, általános iskolák, 

8 csoport hagyományos általános iskolák tanulóiból középiskolák, és 1 gyógypedagógiai intézet) kötöttünk 

tevődik össze. A fejlesztéseken BTM-es, és SNI-s tanulókat együttműködési megállapodást.

foglalkoztat Adorjánné Almási Katalin fejlesztő Erősné Suller Ildikó (JAMK, Tatabánya)

A József  Attila Megyei Könyvtár nyertes pályázatainak

gyerekkönyvtári programjairól

8



A bizottság tanácskozik
- Kovács Éva drámapedagógiai foglalkozása

A LÜK mini alaptábla
- használat közben

A pipetta használata a majdani ceruzafogást készíti
elő az apró ujjak számára

Erősen összpontosítva a feladatra
- a Lila Óvoda csemetéi

9



Helyismeret
Honismeret

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu

A könyvtár stratégiai terve 2012-2013 – című dokumen- Pályázat megvalósítása: 2012. november 1. - 2013. má-

tummal és a fenntartó váltással összhangban a helyismereti jus 31. közötti időszakban.  Helyismereti, helytörténeti is-

részleg idén és jövőre is könyvtári foglalkozásokat, órákat meretek átadását célzó interaktív foglalkozások általános 

szervez általános és középiskolások számára. iskolások számára. 7 alkalom, középiskolások számára 7 al-

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy gyűjteményünkre kalom, összesen 14 alkalom a József  Attila Megyei Könyv-

alapozva olyan ismereteket adjunk át az ifjúságság számára, tárban. Részben hátrányos helyzetű tanulók, részben 

amelyek elsajátításával ők jobban megismerik szűkebb érettségi előtt álló-, felnőttoktatásban résztvevők számára.

hazájuk múltját, hagyományait. Ezen „megszűrt”, több Pályázat célja, tartalma: Felzárkóztatás és esélyegyenlőség 

forrásból igazolt ismeretek birtokában az általános iskolai lehetőségeinek kihasználása könyvtári eszközökkel Tata-

korosztályhoz tartozók és a középiskolások is jobban bánya történetének megismertetéséért, a hagyományok át-

kötődnek városunkhoz. Megértik, mit jelent a örökítéséért, a helyi értékek megismertetésért, a rendszer-

„tatabányaiság””, kialakul és erősödik helyi identitásuk, váltás előtt és -után nem sokkal született nemzedékek 

lokálpatrióta felfogásuk. Nemcsak szeretik, de tudják is, identitástudatának erősítéséért.

miért szeretik szűkebb hazájukat. A helyismereti különgyűjtemény információ vagyonának 

Itt közöljük az ennek szolgálatában készült-, nyertes hasznosítása, a könyvtár képzési szerepének erősítése az 

pályázati anyagunkat: élethosszig tartó tanulás érdekében.

Referencia: 2010-11 között: TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-

NKA: Önálló közgyűjteményi programok és nem formális és 0014.sz. pályázat megvalósítása

informális oktatási programok kialakítására, megvalósítására KEM-Lib 2011.4. sz.17-18.l 

Altéma kódszáma: 3559                                     

Pályázat címe: Ismerd meg hazádat! http://kemlib.jamk.hu/szam/2011_04/index.html

– Szűkebb és tágabb környezetünk, városunk múltjának 

történeti értékeinek megismertetése könyvtári foglalko- Általános Iskola: Játékos városismereti, helytörténeti séta, 

zások keretében, általános és középiskolás célközönség koncentrálás a szűkebb városrész, Tatabánya – Kertváros 

számára. Az életkori sajátosságoknak megfelelően, történetére, nevezetességeire. (Bányász hagyományok, em-

szemléletesen adagolt ismeretek átadása. problémamego- lékművek, köztéri alkotások stb.) A város történelmének 

ldó gondolkodás fejlesztése, önálló tanulás módszereinek legfontosabb eseményeit, összefüggéseit megbeszéljük, 

megismerése. Helytörténeti, helyi identitás növelését előse- majd önállóan kérdésekre válaszolnak. Képek, zenék, 

gítő órák megtartása közgyűjtemény és oktatási intézmé- puzzle, keresztrejtvény, néhány fontosabb könyv, projek-

nyek együttműködésével. tor, számítógép felhasználása az ismeretek átadásához. 

Térkép segítségével földrajzi ismeretek elmélyítése. 
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Helyismereti órák a tatabányaiság,
tatabányai identitás erősítéséért



Összefoglalás: szerzett ismeretek megerősítése, dokumen- idején történtek meghatározó szerepére. Könyv- és 

tumajánlás. dokumentum ajánlás az ismeretek további elmélyítéséhez.

7 alkalom: együttműködő partner: Kertvárosi ÁMK Bolyai 7 alkalom: együttműködő partner: Óvárosi Középiskola és 

János Általános Iskola OM 201301,- Cseh Réka történelem Szakiskola Székhelyintézmény; Mikes Kelemen Felnőtt - 

szakos tanár. A konkrét-, napi ütemezés a tanévek (félévek) .és ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola OM 

és az órarend függvénye. Résztvevők várható száma 031-944, Dohos Imre szaktanár. A konkrét-, napi ütemezés 

minimum 42 fő a tanévek (félévek) és az órarend függvénye. Résztvevők 

várható száma minimum 70 fő

Középiskola: Az iparteleptől a szocialista városig: 

szénbányászat, nehézipar, urbanizáció nagy gazdasági és A pályázat felelőse: Dr. Horváth Géza helyismereti szaktá-

társadalmi változások kora címmel interaktív bemutató jékoztató, a rendezvénysorozat szervezője és előadója, az 

előadások és beszélgetés, prezentációval. Három korszak irodalomjegyzék és tananyagok összeállítója.

bemutatása: 1896-1919, 1920-1945, 1946-1956.  

Lényeges dátumok, összefüggések kiemelése, korabeli Pályázati forma: Összesen 14 részből álló interaktív 

fotókkal, filmhíradó részletekkel történő szemléltetés. A vi- előadás sorozat a pályázati tárgyidőben.

zualitás segíti a szöveg megértését. Rámutatás a Monarchia 

Honismeret
Helyismeret
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Fotó: Világi Orsolya



Egyesületi élet
Rovatvezető: Kissné Anda Klára
34/513-676 kissne.anda.klara@jamk.hu

Megjelent a Verzó 3. száma benne beszámolóval az EDC – hírek
októberi tanácsülésről, a III. Országos Könyvtárútról, az 
Országos Könyvtári Napokról, az Egyesülés az e-könyvekért Az elmúlt hónapban csatlakozott kedvezményadók: 
műhelybeszélgetéséről. 

ź Dalí Cafe: Észak-Magyarország – 10 % kedvezmény
A szervezetek életéből Bazsóné Megyes Klára nyújt tömör 

ź Giga-Turi: Budapesten négy helyen - 15 % kedvezmény 
összefoglalót. Gerencsér Judit a Jogi Könyvtárak 

(Silver: 30 %) Nemzetközi Szövetsége (IALL) éves konferenciájáról 
ź Három Vendéglős Söröző-Étterem: Közép-Magyaror- számol be. 

szág – 5 % kedvezmény (Silver: 10 %) Bemutatkozik az MKE Pest Megyei Szervezete és a 
ź Mannatural Ételmanufaktúra: Közép-Magarország - Magyar Elektronikus Könyvtár.

Az augusztus 20-án átadott szakmai kitüntetések díja-6 % kedvezmény (Silver: 12 %)
zottjait és a Füzéki István Emlékérem díj idei kitüntetettjét ź Okay Italia Pizzéria: Budapesten négy helyen - 10 % 
Demecs Éva sorolta fel. kedvezmény
Bemutatkozik Mándli Gyula, a nagymarosi Városi Könyv-

ź R2-Media: Nyugat-Dunántúl – 5 % kedvezmény
tár és Művelődési Ház vezetője.
Ismét hírét vehetjük az aktuális hazai és külföldi pályáza-

Az összes elfogadó partner megtekinthető az Euro toknak, álláslehetőségeknek, a figyelemre érdemes 
Discount Club weboldalán http://www.edc.hu/kereso , szakcikkeknek és a soron következő konferenciáknak. 
akár régió szerinti bontásban is. Külön kereshetők az Megjelent egy novemberben induló információmenedzs-

ment tanfolyam felhívása, míg a Színes hírek rovat inkább üzlethálózattal rendelkező elfogadó partnerek
érdekességeket kínál. (http://www.edc.hu/halozatok), illetve az országos 

térképen (http://www.edc.hu/teljesterkep.php) a 
Mindenki figyelmébe ajánljuk!kedvezményadók pontos elhelyezkedése.

Összeállította: Kissné Anda Klára

 ( )
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Fórum az elektronikus tanítási módokról Habár sokféle jellegű elektronikus tananyag található a 

hazai képzési és továbbképzési kínálatban, de egységes 

2012. november 16-án nagyon hasznos és értékes konfe- minőségbiztosítási rendszer egyelőre nincs az oktatási 

rencián vettem részt Budapesten, a Gábor Dénes Főisko- tartalmakra és folyamatokra. Szükséges-e a minőségbizto-

lán. A XIII. eLearning Fórum megszervezéséért köszönet sítás a tartalomfejlesztésben? Milyen szempontok alapján 

és elismerés illeti a Gábor Dénes Főiskolát és a Magyar értékelendő a kvalitás? A kerekasztal-beszélgetés résztve-

Távoktatási Alapítványt, továbbá a Magyar Tartalomipari vői nagyon szerteágazóan látták ezt a kérdést. A minőség 

Szövetséget és az MTA SZTAKI-t, valamint a SZÁMALK igen szubjektív kategória. Az egyetlen dolog, amely 

Oktatási és Informatikai Zrt-t. általánosan elfogadottnak tűnt, hogy a felhasználói (piaci) 

Reménytelen vállalkozás lenne összefoglalni az egész na- igények alapvetően meghatározzák a kínálatot. Merényi 

pos programon elhangzottakat. Az idei és korábbi fóru- Ádám a Microsofttól úgy látta, a felhasználók számára csak 

mok előadói és témái részletesen megismerhetők a másodlagos kérdés, hogy akkreditált-e az általa igénybe vett 

http://elearningforum.hu/ oldal alapján. e-learning tananyag.  Ezzel nyilvánvalóan a minőségbizto-

Idén az alábbi főbb témakörök voltak: sítás szerepének jelentőségéről is véleményt nyilvánított. 

Hadházy Tibor, a Digitális Tananyag Minősítő Bizottság 

ź Társadalmi igények és esélyteremtés a munkavállalók számára; képviselőjeként a hazai tervekről beszélt. A technológia 

ź Minőségbiztosítási utak, megoldások az e-learningben; kitűnő és sokoldalú, a módszertan és a tananyag kiválasz-

ź Az e-learning környezet megújítása. tása azonban szintén kulcsfontosságú az eredményes tanu-

láshoz. A közeljövőben szeretnének önálló rendeletet 

Az előadások során az online tanulási módszerek három- kidolgozni az e-learningről. Ennek első lépcsője egy fogal-

féle módja is terítékre került. Hallhattunk a Moodle oktatási mi alapvetés készítése.

keretrendszerben alkalmazható új lehetőségekről, a felhő Köpeczi Bócz Tamás a Corvinus Egyetemről egy érdekes 

alapú szolgáltatások felhasználásáról, illetve a közösségi ellentmondásra világított rá: Magyarországon a digitális 

portálok adta távoktatási lehetőségekről, amely egyaránt írástudásra építve számtalan szolgáltatás vehető már igény-

kiterjeszthető a közoktatás, a felsőoktatás és a szakképzés, be. Az oktatás folyamatán belül azonban erős lemaradás 

valamint a felnőttképzés területére. tapasztalható ehhez képest az online megoldásokban.

KLIKK-el-IT
Rovatvezető: Vitéz Veronika

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

Kedves Olvasók!

Novemberi Klikkünk a már megszokott havi IT-újdonságok mellett az e-tananyagokkal, e-learninggel foglalkozik. A hír-, könyv-, 

videóválogatást kiegészíti Szilassi Andrea a XIII. eLearning Fórum tapasztalatairól írott beszámolója.

Hasznos olvasgatást kívánok!

Vitéz Veronika, rovatgazda
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Kaszai Pál moderátortól - aki a Gábor Dénes Főiskola PC-ket. Ennek megfelelően a cég az IPadek, IPodok és a 

tanára - három gondolatot emelnék ki. Elindult egy vonat MacBookok további fejlesztésére fókuszál. 

az e-learningben. Aki nem száll fel erre, az lemarad. Az új  Mind a Microsoft, mind az Apple egyaránt támogatja az 

technológiák felszabadítják a tanulást, és javíthatják a online tanulásban az egyéni és csoportos együttműködést, 

hatékonyságot. A tananyagfejlesztésnél azonban a illetve az okostelefonok és tabletek bevonását a tanulási 

módszertani és az informatikai rész külön szakterület, ezt is folyamatba.

figyelembe kell venni. A délutáni szekcióülésen az eLearning környezet 

A Moodle típusú oktatási rendszer széles körben elterjedt megújulása témakörben elsőként Ollé János, az ELTE 

hazánkban és határainkon túl is. Vágvölgyi Csaba a 2-es PPK adjunktusa beszélt virtuális, háromdimenziós oktatási 

verzióban alkalmazható tanulási folyamat irányításáról és a környezetek felhasználásáról az andragógia mesterképzés-

hallgatói teljesítmények követéséről szólt, illetve egy másik ben. Elemezte a virtuális környezet alkalmazásának elő-

szekció előadásában az online tartalmak morális nyeit és hátrányait. A legfontosabb előny a tértől való 

felhasználási gyakorlatáról, valamint az oly gyakori függetlenség adottsága, valamint az a lehetőség, hogy egy 

plagizálásról beszélt a résztvevőknek. Papp Gyula a virtuális világban szimulálható sokféle élethelyzet, 

Moodle-ba integrált, illetve az azzal együttműködő külső cselekedet és környezet - következmények nélkül. 

tananyag-tárházakat mutatta be. Elhangzott korábban, a Előadásában érintette azt is, hogyan használja immár évek 

plenáris beszélgetés során az is, hogy a közeljövőben egyre óta az oktatásban a Facebook közösségi hálózatot. Minden 

nagyobb választék áll majd rendelkezésre a nyílt kurzusnak önálló csoportot hoz létre, ahol a résztvevőkkel 

hozzáférésű, oktatásban is alkalmazható tananyagokból, dokumentumokat, videókat, személyes megjegyzéseket 

amely elsősorban az UNESCO-nak köszönhető. oszthat meg.  A közösségi portál az együtt cselekvés és 

Merényi Ádám, a Microsoft képviselője egy felhő alapú együttműködés színterévé vált számukra. Órát tarthat 

távoktatási program közoktatáson belüli alkalmazásáról, a online, szavazásokat is tarthat lájkolással. A közösség előtt 

OneNote-ról beszélt. Ez az online és offline verzióval is zajlik minden esemény, amelyekre bármelyikük azonnal 

rendelkező szoftver sokféle módon támogatja a tanulást. reagálhat.

Ezekből egyet kiemelve, gyors, barátságos és sokoldalú Habók Lilla „Online és offline virtuális közösségek tanu-

visszajelzést biztosít tanár és diák között a szoftver által lási környezete” címmel a könyvolvasó közösségekkel 

nyújtott komplex lehetőségekkel. A nemrég piacra dobott kapcsolatos kutatásairól beszélt. Röviden említést tett a 

Office 365 (és elődje) ugyancsak alkalmas kollaboratív hazai könyvtárak olvasóköreiről és a strandkönyvtárakról 

tanulásra. Beszélt arról is, hogy a Microsoft világméretű is, de alapvetően a Moly, Rukkola és a Könyvkolónia online 

hálózatában is e-learning, valamint videó konferenciák olvasási portálokat mutatta be. E közösségek nemcsak vir-

útján zajlanak a dolgozók rendszeres, havi továbbképzései. tuálisan léteznek, a könyvcsere valódi kapcsolatokat is 

Gulyás István az Apple cég képviseletében érkezett. eredményez. Szó esett külföldi példákról is: a Bookstack Is-

Az Apple sokféle elektronikus tananyag fejlesztésében vett le és Bookhenge  online könyvközösségekről. Itt a könyv-

részt már.  Jelenleg 800 intézménynél alkalmazzák oktatási ajánlatok mellett heti szinten programokat is szerveznek, 

megoldásait.  Példaként hozta fel egy biológia könyv pl. felolvasásokat, szerepjátékokat, beszélgetéseket, és 

interaktív verzióját, amely a cég honlapjáról megtekinthető, virtuális könyvklubokat.

ingyen letölthető.  Az Apple tartalomfejlesztései során a  Czirfusz Dóra az „Online közösségi portál mint tanulási 

felhasználóbarát környezetet és az egyszerű szerkesztői környezet” kapcsán osztotta meg felmérésének eredmé-

felületet preferálja. Víziójuk szerint 2014-re jóval többen nyét a résztvevőkkel. Néhány gondolat megfigyeléseiből: 

használnak majd mobil eszközöket internetezésre, mint  Vannak olyan diákok, akiknek az online térben számtalan 
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ismerőse, barátja van, a valóságban azonban alig. Ez Ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy az online közösségi 

fordítva ugyanígy van. A lányoknál nagyjából egyforma ez órák alkalmával megoszlik a diákok figyelme a sokféle 

az arány. A jobb tanulmányi átlaggal rendelkezőknek párhuzamos hatás következményeként.

kevesebb az ismerősük a közösségi portálon, és kevesebb Az eLearning Fórum kiemelkedő eseménye volt még a 

időt is töltenek ott. A humán beállítottságú személyeknek Hutter Ottó-díj átadása is, amelyet ezúttal Ollé Jánosnak 

több az ismerőse, mint a reál irányultságúaknak. Beszélt szavazott meg a szakmai zsűri. Ezt a díjat 2006 óta minden 

arról is, miért hasznos csoportokat létrehozni a évben az a személy kaphatja, aki az eLearning módszertan 

Facebookon? Egyebek mellett serkenti a közös terjesztése, fejlesztése és alkalmazása területén a szakma 

gondolkozást, partneribbé válik a tanár-diák viszony, nincs elismerésére számot tartó munkásságot folytatott.

többé elfelejtett házi feladat, és könnyebb a segítségnyújtás Szilassi Andrea (Városi Könyvtár Tatabánya)

a tanár és diák részéről egyaránt. 

E-tananyagot fejlesztenek az Kötelező képzések – élvezhetően e-learninggel

ELTE informatikai karán Blogunkban új cikksorozatot indí-

Tananyagfejlesztés a legmoder- tunk, melynek keretében egy-egy 

nebb infokommunikációs eszkö- konkrét, általunk készített tananya-

zökkel. gon keresztül fogjuk bemutatni, 

Dátum: 2012. 11. 15. hogy milyen megoldásokat miért 

alkalmaztunk a tananyag elkészíté-

Hibrid megoldás egy régi problémára se során.

Vizsgázhatunk otthonról, egy lap- Dátum: 2012. 11. 07.

top és egy csésze kávé társaságában. 

A tanárunkkal a Facebookon vagy Néhány olvasni- és néznivaló a témával kapcsolatban:

e-mailben vitatunk meg egy-egy ho- Nagy Zoltán János: Konferencia – és rendezvényszervezés 

mályos tankönyvi fejezetet, a közös a Moodle keretrendszer segítségével.

feladatot Skype-on beszéljük meg a 

csoporttársainkkal. Néha még az egyetemre is beugrunk – Kulcsár Zsolt: Az integratív e-learning felé

úgy, ahogy „régen”. Utánajártunk, mi az a blended learning.

Dátum: 2012. 11. 14. Czeglédi László: E-learning könyvtári megvalósítások

E-learning, eszköz a vállalati oktatásszervezés Czeglédi László: E-learning könyvtár: a fogalom és a meg-

egyszerűsítésére valósítás

A Personal Hungary kiállítás kapcsán a 

vállalati képzésmenedzsment informati- Czeglédi László: E-learning alapú oktatást támogató e-

kai támogatásáról beszélgettünk Mészá- könyvtári szolgáltatások

ros Tamással, a CNW Zrt. értékesítési 

igazgatójával. Czeglédi László: E-learning alapú oktatást támogató e-

Dátum: 2012. 11. 13. könyvtári szolgáltatások
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http://itcafe.hu/hir/elte_e-tananyag_e-learning.html
http://eduline.hu/felsooktatas/2012/11/14/Blended_learning_OPZRHX
http://techcorner.hu/computerworld/e-learning-eszkoz-a-vallalati-oktatasszervezes-
http://elearning.co.hu/e-learninges-kotelezo-kepzesek-elvezhetoen
http://moodlemoot.hu/file.php/6/books/Nagy_Zoltan_Szakdolgozat.pdf
http://www.crescendo.hu/files/konyvek/kulcsar-zsolt-az-integrativ-e-learning-fele.pdf
http://www.ektf.hu/~lczegledi/kutatas/elearning_megvalositasok_flash/htm/00.htm
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4766&issue_id=485
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4766&issue_id=485
http://www.ektf.hu/~lczegledi/kutatas/elearning_megvalositasok_flash/htm/00.htm


Egyebek: Közösen keres a Yahoo! és a Facebook?

A brit The Sunday Telegraph 

Nyílt forráskódú szoftvert az e-közigazgatásba! értesülései szerint nagy horderejű 

A KIM által létrehozott Szabad együttműködésről tárgyaltak a 

Szoftver Kompetencia Központ Yahoo! és a Facebook vezetői – írja 

koordinálja azokat a projekteket, a Business Insider online kiadása.

melyek keretében 2013-ban több Dátum: 2012. 11. 19.

mint 200 millió forintot költenek 

nyílt forráskódú alkalmazások Novemberi frissítések a Windows rendszerekhez

bevezetésére a közigazgatásban. Kiszivárogott némi információ a 

Dátum: 2012. 11. 27. november 13-án kedden érkező 

Microsoft frissítésekről.

Új weboldal a legnépszerűbb tíz között Dátum: 2012. 11. 10.

Az itthon továbbra is csak szűk 

körben ismert Tumblr az USA-ban 

bekerült a tíz leglátogatottabb 

oldal közé.

Dátum: 2012. 11. 27.

Parányi, de 64 GB adatot tárolhatunk rajta

A Kingston legújabb memóriakártyája 

méretét meghazudtolóan hatalmas adattá-

roló kapacitással bír.

Dátum: 2012. 11. 22.
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http://moodlemoot.hu/file.php/6/books/Nagy_Zoltan_Szakdolgozat.pdf
http://www.crescendo.hu/files/konyvek/kulcsar-zsolt-az-integrativ-e-learning-fele.pdf
http://itcafe.hu/hir/elte_e-tananyag_e-learning.html
http://eduline.hu/felsooktatas/2012/11/14/Blended_learning_OPZRHX
http://techcorner.hu/computerworld/e-learning-eszkoz-a-vallalati-oktatasszervezes-


Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlé- 3.1.Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 

sének 242/2012.(XI.29.) határozata 1-jei hatállyal, megköszönve dr. Voit Pál eddigi munkáját, 

József  Attila Megyei Könyvtár átadás-átvételi megállapo- vezetői megbízását visszavonja, indoklásként az összevont 

dása intézmény megváltozott feladataihoz új szakmai elképze-

lések meglétét jelöli meg. 

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. decem- Határidő: 2013. január 1.

ber 31-vel beolvadással megszűnteti a Városi Könyvtárat. Felelős: Schmidt Csaba polgármester

Jogutódjaként megjelöli a 2013. január 1-jétől fenntartásába Oktatási és Közművelődési Iroda

kerülő Komárom–Esztergom Megyei József  Attila Könyv-

tárat, amelynek nevét egyidejűleg „József  Attila Megyei és 3.2.Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános 

Városi Könyvtár”-ra módosítja. A Városi Könyvtár meg- pályázatot ír ki a József  Attila Megyei és Városi Könyvtár 

szüntető okiratát a 1. sz. melléklet, a József  Attila Megyei és igazgatói álláshelyének betöltése érdekében. 

Városi Könyvtár módosító okiratát a 2. sz. melléklet, egysé- Felhatalmazza az Oktatási és Közművelődési Irodát, hogy a 

ges szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 3. sz. melléklet 4. sz. mellékelt szerinti pályázati kiírást a jogszabályi előírá-

szerint elfogadja. sok szerint tegye közzé. A pályázat sikeres és eredményes 

Határidő: azonnal lebonyolításáig az intézményvezetői feladatok ellátásával a 

Felelős: Schmidt Csaba polgármester Közgyűlés megbízza dr. Voit Pál urat. 

Oktatási és Közművelődési Iroda Határidő: 2013. január 1.

Felelős: Schmidt Csaba polgármester

2. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. Oktatási és Közművelődési Iroda

december 31-i hatállyal, megköszönve Gyüszi László 

eddigi munkáját, magasabb vezetői megbízását visszavonja. 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Schmidt Csaba polgármester

Oktatási és Közművelődési Iroda

Tatabányai Közlöny 13. sz. - 2012. november 30.
(kivonat)

A rovatban ezúttal egyetlen „friss információ“ szerepel csak: Tatabánya város november 29-i - rendkívüli - közgyűlésén
határozatot hozott a Komárom-Esztergom Megyei József  Attila Könyvtár és a tatabányai Városi Könyvtár összevonásáról,
és városi fenntartásba vételéről. Alább olvasható a Tatabányai Közlöny 13. számának vonatkozó kivonata, a bővebb infor-
mációkat tartalmazó előterjesztés pedig letölthető a megyei könyvtár honlapjáról.

Rovatvezető: Világi Orsolya

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

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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4. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése a Komá- 5. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése a József  Attila 

rom- Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központtal Megyei és Városi Könyvtár engedélyezett álláskeretét 40,75 

kötendő átadás- átvételi megállapodásban foglaltakkal főben határozza meg az előterjesztésben foglaltak szerint.

egyetért és felhatalmazza Schmidt Csaba polgármester urat Határidő: 2013. január 1.

az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező átadás-átvételi Felelős: Schmidt Csaba polgármester

megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Schmidt Csaba polgármester

Gál Csaba gazdálkodási irodavezető

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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Rendezvények
Rovatvezető: Világi Orsolya

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

József  Attila Megyei Könyvtár - Tatabánya Móricz Zsigmond Városi Könyvtár - Tata

Szeretettel hívjuk és várjuk
302012. december 15-én (szombaton), 17  órára

Bencsik János
Tatabánya országgyűlési képviselője

"Mi történik most a Földdel és mi történhet az Emberiséggel?"
c. előadására.

Az est házigazdája Nász János.
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Helischer József  Városi Könyvtár - Esztergom

Rendezvények

20

Közel negyven híres magyar író, költő dedikált könyveiből 
nyílt kiállítás a Helischer József  Városi Könyvtárban.
A saját kézzel aláírt, autogrammal ellátott dokumentumok 
közül talán Móricz Zsigmond neve a legismertebb, de 
láthatjuk Illyés Gyula, Vas István, Kodolányi János, Török 
Sophie, Szabó Magda, Csurka István, Sütő András, Nemes 
Nagy Ágnes, Sánta Ferenc, Gyurkovics Tibor, Csoóri 
Sándor, Károlyi Amy és még számos nagy író könyvét.
Az irodalomtörténeti kiállítás – ami egy olvasó gyűjtemé-
nyét tartalmazza - december végéig látható.



Rendezvények
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Festőművész, a Magyar Alkotóművészek Országos 2012-ig 50 alkotótáborban, 197 közös tárlaton vett részt, 
Egyesületének, az Országos   Képző- és Iparművészeti ahol több díjat nyert. 1987-től 42 hazai és 6 külföldi 
Társaságnak, a Honvéd Kulturális Egyesületnek tagja. kiállítása volt - fontosabbak: Tata: Kőkúti Iskola 1995, 
Több képzőművész kör tagjaként dolgozott. 1949-től Helyőrségi Klub 1998; Vár 2009; Református Gimnázium 
Tatán Nagy János, 1953-tól a tatabányai Bányász 2011; Tatabánya: Kortárs Galéria 1997, 2001; Népház 
Képzőművész Körben Szlávik Lajos és Krajcsirovits 2011; Győr: Széchenyi Művelődési Központ 2001; 
Henrik, 1955-1959-ig a Győri Vagon- és Gépgyár Esztergom: Zodiákus Klub 1989, Sugár Galéria 2005, 
Képzőművész Körében Tóvári Tóth István a mestere. Aquasziget Fürdő Galéria 2008; Budapest: Operaház 1998, 
A Győri Bencés Gimnáziumban Dr. Bánhegyi Jób és Gellért szálló 2000, Stefánia Galéria 2004, Béke szálló 
Kemény Dózsa rektor, az ÉKME Építészmérnöki Karán 2005, Polgárok Háza 2008; Zürich (CH) 1989; Offenbach 
Boross Géza festőművész és Dr. Pogány Frigyes am Main (D) 1992, 1997; Bécs 1994; Backnang (D) 1997, 
művészettörténész nagy hatást gyakorolt emberi és 2004.
művészi fejlődésére. Művei hazánkon kívül megtalálhatók Ausztriában, 
1966-tól építészmérnökként a kivitelezés minden idejét Franciaországban, Hollandiában, Németországban, 
leköti. 1982-től ismét a Bányász Képzőművész Körben Svájcban, az USA-ban, és a Külügyminisztérium 
dolgozik, majd 2002-től Krajcsirovits Henriktől átveszi a külképviseletein.
szakkör vezetését. 1994-től tagja – jelenleg művészeti 
vezetője – a tatai Helyőrségi Klubban működő 
Eszperantista Képzőművészek Körének is.

Rochlitz György

A fénykép forrása: Tata város honlapja



- válogatás -
Hírünk az országban

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu

- Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Suzuki Zrt.-vel ESZTERGOM ld. 15., 17.
kötött stratégiai megállapodás aláírásakor felvetette 1. ÚJ Suzuki-modelltől várnak fellendülést Esztergom-
Esztergom és az M1-es autópályát összekötő út ban. = Napi Gazdaság, nov. 5. p. 3.
megépítésének tervét.- Esztergom, Magyar Suzuki Zrt. 2013-ban 180 ezer 
8. MEGÚJULT a Budapest-Esztergom vasútvonal. Ill. = autó gyártásával számol és egy új modell bevezetésétől 
Innotéka, 11. sz. p. 33.várják ezt az eredményt.
- 2014 nyár végére, 56 milliárd forintból készül el a teljes 2. BOROS Jenő: Magyar Suzuki. Egy műszak a 
rekonstrukció, melyet az Európai Bizottság is húszéves gyárban. Találkozás a régi szereldében = 
elfogadott.Népszabadság, nov. 7. p. 17.
9. A VIII. Nemzetközi Ősrégészeti és Embertani - Magyar Suzuki Zrt.
Kongresszus (1876) levelezése mint honismeretünk 3. CSERI Péter: Önkormányzati adósság. Hadijelentés 
kiaknázatlan forrása. Ill. = Honismeret, 4. sz. p. 26-31.Szent István totális csődben lévő városából. A megbé-
- Prohászka Péter régész, történész Esztergomban.nult Esztergom. Ill. = Népszabadság, nov.13. p. 6.

- Esztergom önkormányzatának adósságáról, a közálla-
KOMÁROM

potok lehetetlenségéről a városban.
10. MÁR a római kori sírköveket is lopják. Ill. [Hír] = 

4. MATKOVICH Ilona: Marista szerzetesek Esztergom-
Magyar Hírlap, nov. 13. p. 12.

ban. Ill. = Magyar Narancs, nov. 15. p. 17-19.
- Muzeális értékű római kori sírkövet loptak egy 

- A szerzetesek Esztergom cigánytelepén közösségi 
Komárom melletti szántóföldről ismeretlen elkövetők.

házat működtetnek. A roma integrációt segítik.
11. BŐVÍTETTE gyárát Komáromban a Kayser = 

5. CSERI Péter: Ismerős az M11. Orbán teljesítené be 
Népszava, nov.23. p. 4.

Meggyes álmát? Ill. = Népszabadság, nov. 23. p.4.
- 3200 m2-es üzemcsarnokot adott át Komáromban a 

- Az M6-os autópályát az M1-esen keresztül Esztergo-
Kayser Automative Hungária Kft., ezzel 50 új 

mon át Zsolnáig tervezett gyorsforgalmi út tervéről 
munkahelyet teremtett.

Tétényi Éva polgármester és helyi képviselők vélemé-
nye. LÁBATLAN
6. SZALAI Csaba: Büszkeségünk a magyar Suzuki. 12. ÚJRAINDUL a Piszkei Papírgyár. Ill. = Napi Gazda-
Hazánk természetesen azokkal a vállalatokkal köt ság, nov. 15. p. 7.
stratégiai megállapodást, amelyek nemzeti érdekeinket - Az új tulajdonos a budapesti székhelyű Piszkei Zöld 
is szem előtt tartják. Ill. = Magyar Hírlap, nov.23. p. 9. Papír Kft. az újraindítást tervezi.
- Együttműködési megállapodást kötött nov. 21-én a ma-

MAJKgyar kormány az esztergomi székhelyű Magyar Suzuki 
13. EZERÉVES a Kamalduli remete rend. Némaságban, Rt.-vel.
völgyben és hegyoldalon. Ill. = Élet és Tudomány, okt. 7. KAPITÁNY Szabó Attila: Régi terv, felmelegítve. 
26. p. 1350-1353.Sok év telhet még el az M1-es összekötés megépüléséig. 
- A majki Kamalduli rend történetéről.A Suzuki egy utat is megér. Ill. = Népszabadság, nov. 23. 

p.4.
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18. MONOSTORI Imre: Szempontok Vekerdi László TATABÁNYA
Németh László-képének értelmezéséhez = Forrás, 9. sz. 14. GYORSÍTJÁK az autóüvegek gyártását Tatabá-
p. 46-52.nyán. = Napi Gazdaság, nov. 9-10. p. 4.
- Monostori Imre Tatabányán élő irodalomtörténész.- AGC Glass tatabányai üzeme új beruházással és 
19. REICHERT Gábor: A Felelet második kötetének eljárással 2013-ra 20-25%-kal növelik a gyártókapa-
korai recepciója = Literatura, 2. sz. p. 198-212.citást.
- Reichert Gábor Tatabányán élő kritikus.15. ÚJABB két hónap a Klubrádiónak [Hír] = Népszava, 

nov. p. 2.
VÁRGESZTES

- A Klubrádió tatabányai és esztergomi frekvenciáin 
20. KIS falu kis iskolája. „Az osztály létszáma hét...vagy 

nincs sugárzás.
nyolc?”  Ill. = Nők Lapja, nov. 21. p. 24-26.

16. HASZNOSÍTJÁK a Cifra Palotát Tatabányán. = 
- Várgesztes alsó tagozattal rendelkező iskolájáról.

Napi Gazdaság, nov. 23-24. p. 9.
- 2014-re a Cserkesz Factory Ingatlanforgalmazó és VÉRTESSZENTKERESZT
Hasznosító Kft. egészségházzá és szállodává alakítja az 21.NAGY László: A Vértesszentkereszti apátság. Ill. = 
épületet. Erdészeti lapok, 10. sz. p. 335-336.
17. JÓL döntött a Klubrádió. [Hír]. = Magyar Nemzet, - Az Apátság történetéről, kulturális értékéről.
nov. 29. p. 2.
- A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szerint jogos, 
hogy Tatabánya és Esztergom vétel körzetében nem 
hallható a Klubrádió.
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