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Üdvözlettel:

dr. Voit Pál
igazgató
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Üdvözlet az Olvasónak!

A korszakunkra jellemző elektronikus információtovábbítás terjedése és a 
gazdaságossági szempontok együttesen indokolták, hogy megújítsuk, 
megváltoztassuk a TékaTéma megjelenését. 

Az utód, a KeMlib nem csak formailag változik, azaz már nem 
nyomtatásban, hanem elektronikus úton jut el olvasójához, hanem 
tartalmában is egyesíti a korábbi Hírlevelünket és a könyvtári eseményekről, 
a könyvtári életről szóló szakmai beszámolókat szűkebb hazánkból és a 
hozzánk közel álló határon túli könyvtárakból.

Szakmaiság, gyorsaság, pontosság. E hármas egység jegyében a megyei 
könyvtár ezennel útjára bocsátja megújult lapját…

Kedves Kolléga!
Írjuk, szerkesszük együtt ezt az online folyóiratot, legyen ez mindannyiunk 
könyvtáros fóruma - mindannyiunk megelégedésére.

Tatabánya, 2011. január



Oroszlánkarom - Kocson - Köszönjük a Vaszary János Általános Iskola 
tanulóinak, valamint felkészítőjüknek, hogy elhozták a 

December másodikán a kocsi Faluházban ünnepi kocsi gyerekeknek az Oroszlánkarom című verses 
versműsorra gyülekeztek a helyi általános iskola műsorukat. A jelenlévő gyerekek körében nagy sikert 
tanulói. arattak a produkciók. További fellépéseikhez sok 
  A délutáni műsor előadói szintén diákok voltak, sikert kívánunk!
mégpedig a tatai Vaszary János Általános Iskola Ezután nagy várakozással nézünk majd a következő,   
növendékei, akik korábban szavalóversenyeken vettek a januári program elé.
részt, és jó eredményt értek el. Az ő repertoárjukból 
állította össze műsorukat Petrozsényi Eszter, a Városi Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)
Könyvtár dolgozója, és kísérte el a gyerekeket a 
fellépésre. Kocson nagy szeretettel, süteménnyel, 
üdítővel várták őket, és a hasonló korú közönség nagy Ünnep a Könyves-szerdán
figyelemmel hangolódott rá a szebbnél-szebb 
irodalmi alkotásokra. Váratlanul gyönyörű karácsonyi ajándék érkezett a 
  A műsorban fellépők megérdemlik, hogy név szerint Móricz Zsigmond Városi Könyvtárba december 8-án. 
felsoroljuk őket: Hornyák Hanna, Járfás Petra, Király Erdélyből érkezett a havasok lábától, s hozta el az 
Mónika, Márkus ottani tájak varázsát és az ottani költők üzenetét. 
Bence, Rozmann Lővey Lilla, aki Szovátáról származik, élete 
Máté, Teszáry Olga küldetésének tartja az otthoni táj és az erdélyi emberek 
mondtak verset és megismertetését az ország más tájain élőkkel. Az 
prózát, Mótyán Erdély-Székelyföld könyvsorozat szerzői immár 
A n d r e a  p e d i g  harmincadik kötetükkel örvendeztetik meg 
gitáron játszott két hallgatóikat. Váradi Péter Pál csodálatos fotói és a 
rövid, romantikus Lővey Lilla által nemcsak értelemmel, hanem mély 
darabot. érzelemmel válogatott versek, melyek a képek között 
Olyan művek is szerepeltek a műsorban, melyeket kapnak helyet, együttesen igazi művészi élményben 
minden iskolás olvashat a könyvében, de ritkán hallott részesítik az olvasót. De ha csak ennyi lett volna az est, 
írásművek is elhangzottak, például a híres Orr - akkor nem sokban különbözne a többi könyves 
monológ Rostand Cyrano-jából. Az előadás vége felé rendezvénytől. Lővey Lilla azonban olyan összekötő 
pedig a humoros műveké lett a főszerep, így vidám szöveget illesztett az elhangzó prózai és verses 
hangulatban távoztak a diákok. megszólalások közé, amely a személyes érzelmek mély 
  A könyvtár vezetője Szabó Andrásné szavait idézem: kifejezője volt, s őszinteségével rabul ejtette a nézőket. 

Megyei kö rképnyvtá
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

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

Ta
ta

b
á
n
ya

Oroszlány

T
a
ta

Eszte
rg

om

K
o
m

á
ro

m

Kisbér
D
or

og

2



Megyei kö rképnyvtá

Az irodalmi részletek tolmácsolója, Soós Andrea hallhattunk itthonról és külföldről.
előadóművész, sötét tónusú hangjával és drámai erejű Megtudtuk, hogyan gyűjtöttek a Grimm testvérek,    
előadásmódjával lenyűgözte a hallgatóságot. Tamási és Benedek apó miként változtatta át a történeteket, 
Áron életét idézték az irodalmi részletek, s ha eddig hogy a gyerekek számára mesét varázsoljon.
„csak” ismertük és szerettük Tamásit, ezen az estén 
lélekben testvérünkké is vált, ahogyan az általa Kovács Marianna felnőtteknek szóló horvát mesével 
ábrázolt székely emberek is. A záró Dsida vers, a indította előadását, melynek ízes nyelvezete, 
Psalmus Hungaricus az est megkoronázásaként sokak szófordulatai, csipkelődő humora a népmese világába 
szemébe csalt könnyeket. röpítette a hallgatóságot.
A szebbnél szebb fotók, melyeket Váradi Péter Pál A népmese szájról szájra szállt, a mesemondók 
vetített az előadás közben, mind megtalálhatók a hozzátettek, itt-ott elvettek belőle, mindig az 
mostani kiadványokban, így nem csoda, hogy az alkalomhoz illően, ezért több változatban él.
előadás végén jóformán nem maradt  megvásárolható Megismertük, felelevenítettük a népmese műfajait, pl.: 
könyv a szerzők asztalán. Megrendítően szép, igazi állat-, tündér-, tréfás, hazugság mese, a népmese-
ünnepet előkészítő, sokáig emlékezetes estét láthatott gyűjtőket, átdolgozókat: Kriza János, Arany László, 
Tata és környékének közönsége. Grimm testvérek, Erdélyi János, Ortutay Gyula.

Megtudtuk, milyen a mese szerkezete, és mitől szép.
Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata) A népmese a beszélt nyelv kultúrája. Megtanulhatunk 

belőle csodás elemeket, hangulatfestő, hangutánzó 
szavakat, szófordulatokat.

Idessüss! Legyél te is csupafül! A mesemondó egy személyben alkotó és előadó, azaz 
a mesék újra alkotója.

Mese mindenkinek! A tatai Móricz Zsigmond Városi Miért kell a gyerekeknek a mese? 
Könyvtár 15 előadásból álló sorozatának első három Mert
előadását az elmúlt évben hallhatták az érdeklődők.      - esélyt ad az önazonosság kialakítására; 
A sorozat célja megismertetni a mesék és a mesélés      - megoldást kínál az élet problémáira;
világával a felnőtteket.      - az egység, összetartozás élményét nyújtja;
A mese-egyetem sorozat előadásai csütörtökönként      - megmutatja, hogy minden rendbe hozható.
hangzottak el, így lett a nevük Csupafül- Csütörtök.

A népmesé t  haszná l juk  
Mi a mese?  terápiás, gyógyító mesének – 
Képzeljék csak el, ha kiállítanánk a mese személyi mondta Pápes Éva,  aki  
igazolványát,  mennyi érdekes adat kerülne bele! beveze tésként  mesé l t  a  
Ezt tekintve az első előadótól, Dr. Gombos Pétertől Pa loznakon  l é t r ehozo t t  
megtudhattuk, milyen régről eredeztetik a mesét. Hol Meseterápia Központról.
találták az első írásos dokumentumot, kik mesélték, ki A mese szimbólumairól, a 
volt a hallgatóság. Miről mesélhettek 3000 évvel szimbólumok vizsgálatairól és 
ezelőtt és ma? vizsgálóiról hallhattunk nagyon 
Végigkísérhettük a mese útját, közben találkoztunk a érdekes és értékes előadást. 
testvérekkel, rokonokkal (monda, rege, legenda, 
mítosz). Számtalan ismert és ismeretlen gyűjtőről Pápes Éva
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Megyei kö rképnyvtá

A mese felépítése a rend világához tartozik, A  Családunk könyvtára
keverednek benne a köznapi és a természetfeletti 
személyek, dolgok és cselekedetek. Tata
A mesehős - több próbatételen keresztül, titkos A Családunk könyvtára című programsorozat 2011. 
beavatás útján, - a felbontott rend visszaállítására január 10-én, ebben az esztendőben első alkalommal 
törekszik, mely különböző segítőkkel a mese végére jelentkezett a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban, 
sikerül. Tatán. A tavalyi évhez hasonló lelkesedéssel, és nagy 
Az előadás végén meseterápiás gyakorlaton vettünk létszámban jelentek meg régi és új olvasóink, hogy 
részt. Ehhez A csillagszemű juhász mesét hívtuk meghallgassák, milyen szolgáltatások várják őket a 
segítségül. Először kedvenc mesefiguránkat könyvtárban, valamint ingyenesen beiratkozzanak a 
választottuk meg, majd a segítőjét, aki lehetett könyvtárba. 
mesebeli vagy valós személy, figura. Abban a A valóban családias légkört az is biztosította, hogy a 
pillanatban, hogy kiválasztottuk, már mindenki a pólyás babától kezdve az éltes korúakig minden 
mesében élt. Egy jelenetet is választottunk korosztály megtalálható volt a programon. A kis 
magunknak. Természetesen minden választást egy csapattal végigjártuk a könyvtár különböző tereit, 
kérdés előzött meg, amit a terapeuta, az előadó tett fel. egészen a felnőtt olvasóteremtől a gyermek 
Mi kedvenc mesefigurád?, Kit választanál?…, és kézikönyvtár ig.  Mindenhol ismer tettem a 
minden választás után elmondtuk, miért pont arra a legfontosabb tudnivalókat (hogyan lehet eligazodni a 
személyre vagy jelenetre  esett a választás. polcokon, hány darab könyv, folyóirat kölcsönözhető 
Nagyon sok érdekes, meglepő, rácsodálkozó és egy alkalommal), illetve válaszoltam a feltett 
továbbgondoló, elemző választ adott a mese. kérdésekre, felvetésekre.  
Kíváncs i ság ga l  vár tuk  a  g yakor la tot ,  és  
megtapasztalhattunk a mese gyógyító erejét.

Aki szeretné megtudni, miként válasszon mesét 
gyermekének, miért jó mesélni, és miért az a kedvenc 
meséje gyermekének és saját magának, amit választott, 
azt szeretettel várjuk a következő előadásokon.
További információk a városi könyvtárban és az 
intézmény honlapján találhatók.

Pöttöm Panna (Mennerné Papp Márta, MZSVK Tata)

A lehetőségek közül nagy sikere volt a napi fél óra 
ingyenes internethasználatnak, és annak a plusz 
szolgáltatásnak, hogy a könyvtárosok szívesen 
segítenek azoknak, akik még gyakorlatlanok a 
számítógép kezelésében. Olvasóink bátran 
fordulhatnak hozzánk, ha e-mail fiókot szeretnének 
létrehozni, vagy egy dokumentumot akarnak csatolni 
levelükhöz, esetleg álláskeresők, és szívesebben 
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adnának be szépen megszerkesztett, gépelt kiegészítő színházi előadásokat fiataloknak.
önéletrajzot, mint kézzel írottat. Ha szükséges, A közelmúltban Mindszenty József  életéről szóló 
elektronikus adatlapok kitöltésében, e-ügyintézésben monodrámát tekinthettek meg az érdeklődő 
is bizalommal fordulhatnak hozzánk tagjaink. Azok, középiskolások Boráros Imre tolmácsolásában Állok 
akik komolyabban érdeklődtek a számítógép-használat Istenért  állok hazáért  címmel.
rejtelmei iránt, a rendezvényen feliratkozhattak a 
könyvtár ingyenes 50 + Net  elnevezésű tanfolyamára, Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
melyet Paulovics Milán kollégánk vezet. 
Bár a gyermekkönyvtárban máskor sincs beiratkozási 
díj, most mégis megnőtt a beiratkozott kicsinyek Rendőrtörténetek a könyvtárban
száma, mivel a praktikum így diktálta. Ha már apa és 
anya könyvtári tag lett, ne maradjon le a legkisebb sem Tatabánya
a családban: vihessen ő is olvasni, mesélni valót! 2011. január 10-én dr. 
Nemcsak új olvasóink voltak hálásak a program M a r t i n k ó  K á r o l y ,  
nyújtotta lehetőségekért, de a könyvtárosok is az nyug a lmazo t t  r endőr  
olvasók figyelméért, együttműködéséért, türelméért, alezredes volt a vendége a 
mert bizony hosszú sorok alakultak ki az információs József  Att i la  Meg yei  
pultnál, hogy mindenki megkaphassa olvasójegyét a Könyvtárnak.
két szorgos olvasószolgálatostól: Petrozsényi Az izgalmas író-olvasó 
Esztertől és Dollmayer Beától. találkozón felelevenedtek a 
Aki kitikkadt a szellemi barangolásban, sorban szerző rendőri pályafutása 
állásban, üdítővel, ásványvízzel, sós és édes során fe lha lmozódott  
süteménnyel csillapíthatta szomját, éhségét a tapasztalatai, élményei, és bemutatásra kerültek 
gyermekkönyvtárban megterített asztaloknál. Martinkó Károly eddig megjelent könyvei.
Nemcsak januárban kaphattak ilyen meleg fogadtatást 
olvasóink, hanem reményeink szerint így lesz ez Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
február 7-én, a programsorozat negyedik állomásán is, 
melyre minden beiratkozni kívánót szeretettel várunk.

Ismét Erkel - ismét siker
Dományi Zsuzsa (MZSVK Tata)

Tata
Az Erkel emlékév műsor-sorozatának második részére 

Állok Istenért, állok hazáért került sor 2011. január 11-én, 17.30-kor a zeneiskola 
Monodráma Mindszenty József  életéről koncerttermében, melyet a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár és a Menner Bernát Zeneiskola közösen 
Kisbér szervezett.
A TÁMOP 3.2.4. pályázat keretében zajló, Könyvtárak a Az előadó, Belicza Júlia, Erkel pályafutásáról, és a 
XXI. században - képzések az élethosszig tartó tanulás külföldi kortársaival való kapcsolatáról szólt. Arról, 
érdekében elnevezésű projekt részeként a kisbéri   Wass hogy szinte előzmény nélkül teremtette meg a nemzeti 
Albert Művelődési Központ és Könyvtár rendszeresen opera műfaját, és szerteágazó zenei munkásságot 
szervez olvasmányélmények feldolgozását segítő, azt folytatott. Nemcsak zeneszerző, de karmester, 

Megyei kö rképnyvtá
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zenepedagógus is volt Himnuszunk szerzője, aki érdeklődésre számot az ilyen rendezvényeken.
pályája kezdetén kiváló koncertező zongoraművész is Az este első hangütéseként Rigó József  felolvasott egy 
volt. Már az első operájával hatalmas sikert aratott, s ez költeményt, mely szinte ars poeticának mondható, 
a sorozat - talán az egyetlen vígoperája, a Sarolta majd két gyönyörű cigánydal következett, előadói 
kivételével - végigkísérte egész pályafutását. Szegvári Ildikó és Rigó Júlia, a költő felesége és lánya 
Oroszlánrésze volt abban, hogy a nemzeti operajátszás voltak. Ezt követően Kontra Attila beszélt kettejük 
felvirágozzon. Külföldön alkotó kortársai mintájára ő találkozásáról, és irodalmi barátságuk kezdeteiről, s 
is beleszőtte nemzeti sajátosságainkat műveibe, rögtön el is hangzott kettő az ő verseiből is.
zenében és hangszerek tekintetében egyaránt. 
Megjelent nála a verbunkos zene és a cimbalom. 
Visszatekintve szinte furcsa, hogy abban a korban, az 
erős cenzúra korában, valahogy mindig sikerült 
elmondania, amit gondolt a szabadságról, hazafiságról 
és a nemzetről...  Ilyen gondolatokat hallgathattunk, s 
az előadó a túlnyomórészt fiatalokból álló 
közönségnek nemcsak szóban, hanem képekkel, 
vetítéssel is gazdagon alátámasztotta előadását. 
Láthattunk részleteket Smetana operájából, az Eladott 
menyasszony-ból és vetített részleteket a Hunyadi László Rigó József
és a Bánk Bán című operákból. Stílusában is frissen,  
lelkesen beszélt, így a középiskolás hallgatótábor Visszatérvén Rigó József  munkáihoz, lánya, Júlia vette 
élénken figyelte minden szavát. kezébe édesapja első kötetét, s abból idézett számos 

szép költeményt. A versekben a nyíltan vállalt cigány-
Az este végén Tóka Szabolcs, a Menner Bernát sors, a mindennapok fájdalmai, a család, az élet apró 
Zeneiskola igazgatója teával, pogácsával vendégelte tényezői és nagy dolgai mind-mind helyet kaptak. A 
meg a közönséget. tömörítés mesteri példáit láthattuk, és meglepő, fanyar 

humorral átszőtt, az öngúny fegyverét felvillantó, 
Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata) személyes hangvételű versek is elhangzottak. A 

költemények elhangzása után gyermekkoráról, tanuló 
éveiről és példaképeiről beszélt a költő, majd ismét 

Könyves-szerda barátja, Kontra Attila kapott szót, aki felidézte 
Költészet a télben indulását, kedves-kedvenc költőit. Ezután Rigó József  

maga olvasta fel legfontosabbnak tartott verseit a 
Tata második kötetéből, és a legújabb szerzeményeiből is 
A Könyves-szerda újabb előadására került sor 2011. válogatott, melyeknek színvonala, érettsége méltó egy 
január 12-én a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban. újabb kötet megjelenésére. 
A meghívottak helyi alkotók voltak: Rigó József, költő Az este méltó zárásaként hangzott el a Gyertya Dédiért 
és barátja Kontra Attila, aki szintén ezt a mesterséget című gyönyörű emlékvers Petrozsényi Eszter 
műveli, bár még csak rövid ideje. tolmácsolásában. 
Sokan voltak kíváncsiak rájuk, s ez bizonyította, hogy 
nemcsak a "messziről jött" előadók tarthatnak nagy Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)

Megyei kö rképnyvtá
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Jaj a legyőzötteknek, avagy terítéken Cserna-  egyik tanítását követi: "Ne azt csináld, amit én, 
Szabó András hanem azt, amit mondok!"  
(Gasztro-irodalmi beszélgetés az íróval) No, de magánéletről igazán kevés szó esik. Jász Attila 

kérdései inkább az írói, újságírói, gasztrokritikusi 
Tatabánya tevékenységét és mindezek előzményeit firtatják. Így 

1 2 megtudhatjuk, hogy többek között ő is (Alföldi 2011. január 17., se nem Fél négy  , se nem Fél hét  , 
Róbert, Börcsök Enikő, Fesztbaum Béla, stb.) a híres hanem délután öt óra van, amikor a József  Attila 

3 szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban koptatta a Megyei Könyvtár megtelik "Májas olvasó"  -kkal, 
padot, bár nem volt drámais, "csak" nyelv tagozatos. érdeklődőkkel. Mindenki megtalálta zöldkárpitos 
1992-ben bekerült a Pázmány Péter Katolikus helyét a széksorokban, így már minden készen áll arra, 
Egyetem Bölcsészettudományi Karára. 1997-óta írásai hogy 2011-ben is folytatódhassanak a Hétfő esték Jász 
napilapokban (Élet és Irodalom, Népszabadság Attilával. A már-már tavaszias meleggel beköszönő 
könyvkritikai rovata), irodalmi (Alföld, Jelenkor, este a megszokott módon egy képzőművész, ezúttal 
Holmi, Bárka, Nappali Ház), gasztronómiai (Magyar Várhelyi Tímea és munkáinak bemutatásával kezdődik, 
Konyha, Gusto, Receptklub stb.) és egyéb (Playboy, melyekből párat a KönyvTÁR/KépTÁR-ban a 
Unit) lapokban jelennek meg. A gasztrovilággal való beszélgetés előtt is szemrevételeztek a könyvtár 
kapcsolata a Magyar Konyhánál kezdődött nagybátyja látogatói. Az Új Forrás főszerkesztője a folyóirat 
főszerkesztősége idején. Kezdetben nem szerelem volt januári számával, valamint néhány haikuval köszönti a 
ez, csak pénzkereseti lehetőség. A többi később jött. festőt és az egybegyűlt közönséget. 
"Minden írónak van valami mániája. … Ezek előbb-utóbb Az idei első találkozás következő "műsorszáma" 
visszacsorognak az irodalomba is. Ráadásul nekem szerencsém Cserna-Szabó András, író, újságíró, aki a 
van, az irodalom és a gasztronómia számos ponton találkoznak. felkonferálását követő rövid moraj, székigazítások és a 
Én nem tartom magam se gasztronómiai szakértőnek, se padlószőnyeg miatt tompa széklábpuffanások 

5
szakácsnak, csak egy író vagyok egy testre szabott mániával." közepette beviharzik és úgy foglalja el helyét, mintha a 
Mindemellett Jász Attila kérdésére -miszerint inkább megyei könyvtár régi, beiratkozott olvasója lenne, aki 
írónak vagy gasztronómiai újságírónak érzi-e magát?- a az olvasóteremben már csukott szemmel is 
válasza az, hogy ezt nem kell eldöntenie. Mindkettő és másodpilóta nélkül navigál. Gyors mikrofonpróba: 
egyik sem. Nem étteremkritikusként vagy esszéíróként egy-kettő, hallják ott hátul is? Nos, akkor "Kend oda a 

4 ízleli meg az ételt egy-egy vendéglőben, hanem lávjút, api, oszt hadd szóljon!" 
egyszerű fogyasztóként, hiszen az ízekkel Igen, "láv" az volt az életében, gyümölcse a most 13 
összekapcsolódó érzések emberi (nem írói, nem éves Bandus, aki a köztük lévő kis korkülönbség miatt, 
kritikusi, csak "szimplán" emberi) érzelmek, saját bevallása szerint egyben "barátja és tesója" is,
szívkérdések. Tehát emberként ízlel, íróként írja le a  nevelésében pedig az Alkonyattól pirkadatig című film
tapasztaltakat.  
A továbbiakban a beszélgetés vezérfonalát az író 

1
Cserna-Szabó András egyik kötetének címe (Budapest: Magvető, 2001) kötetei és az ezekkel kapcsolatos élményei jelentik. 

2
Cserna-Szabó András egyik kötetének címe (Budapest: Magvető, Említés esik a Fél négyről (Magvető, 1998.), 

1998)
3
Cserna-Szabó András-Darida Benedek: Jaj a legyőzötteknek, avagy 

süssünk-főzzünk másnaposan. Pécs: Alexandra, 2007.  245. p.
5
Idézet Grecsó Krisztián Egy író testre szabott mániával. Békebeli 

4 uzsonna Cserna-Szabó Andrásnál c. interjújából (Nők Lapja Évszakok, 
Idézet Cserna-Szabó András Fél hét című kötetéből. Budapest: 

2011. január)
Magvető, 2001. 9. p.
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 - sokszor trágár kifejezéseket sem szégyellő - 33 írást 
Nagyhályogonról (Magvető, 2003.), a Levin körútról számláló füzér a másnaposság diszciplínájának 
- hasnovellák, gasztroesszék (Ulpius-ház, 2004.), a alapművének tekinthető, melynek megírását több 
Jaj a legyőzötteknek, avagy süssünk-főzzünk évi kutatómunka e lőzte meg. A szerzők 
másnaposanról (A macskajaj regénye 52 recepttel) - elmondhatják, hogy aki kezébe veszi a kötetet, azt 
Darida Benedekkel közösen (Alexandra, 2007.), a biztos nem hagyja hidegen: vagy nagyon rajong érte, 
Pusziboltról (Magvető, 2008.), valamint a Mérgezett vagy nagyon utálja, de a közömbösség senkire sem 
hajtűkről - esszék (Magvető, 2009.). j e l l e m z ő .  A  f e m i n i s t á k  u t á l j á k  a  n ő k  

másnaposságáról szóló esszé miatt, másoknak 
magával a témával, annak közlésével, a közönséges 
kifejezéssekkel van problémájuk. A szerzőpáros 
mindezt "műprüdériának", sznobériának tartja és 
nem érti, hogy az irodalomban miért ne lehetne szó 
az italról, a másnaposságról, a "feminin és maszkulin 
mámorról", akár "csúnya" szavakba öltve, ha egyszer 
-fussunk végig a művészettörténet nagy alakjain és 
valljuk be-, "pia nélkül nincs művészet". S ha a 
művészet néhol trágárul kifejezőbb, akkor úgy 

Cserna-Szabó András és Jász Attila (Cserna-Szabó édesanyjának legnagyobb bánatára).
Utáljuk vagy rajongunk érte? Mindenki döntse el 

Azonban ezek közül talán a "macskajaj könyv" az, maga! Minden esetre köszönjük Cserna - Szabó 
amiről az író leghosszabban beszél, felelevenítve a Andrásnak azt a gasztrokulturális élvezetet, amit 
szerzőtársával, Darida Benedekkel közösen tett jelenlétével és történeteivel adott a József  Attila 
" á l d o z a t o k a t "  a  " k a t z e n j a m m e r o l ó g i a "  Megyei Könyvtár és az Új Forrás közönségének.
tudományának oltárán. Az elmélet és a tapasztalat Útravalóul pedig néhány hasznos, magyaros, 
találkozásából születik meg ez a nem mindennapi gyakorlati tanács alkoholfogyasztás előtt vagy után, 
("nem teljesen normális") lexikon /receptkönyv/ azaz pár "katzenjammerológiai hungarikum": 
hiánypótló kultúrtörténeti regény (vagy inkább "kovászos uborka (vagy csak a leve), langyos zsír 
határozza meg mindenki belátása szerint), -ajándék kortyolása a szeszelés előtt (ún. "vőfély módszer"), 

7hányószacskóval a kötet végén- a másnaposok fokhagymás joghurt."   Vagy "1. Aszpirin  
bendőjében a pokol tüzének enyhítésére, egyúttal paradicsomlével és hosszú, forró fürdő. 2. Kávé 
elméjének élénkítésére. (Vigyázat! "A szerzők tonikból főzve, narancsdzsúz és méz. 3. Szauna 
felhívják a figyelmet, hogy "a kötetben szereplő sörrel. 4. Víz és C-vitamin. (Vagy) 5. víz és polibé 

8ételek és italok közül némelyik emberi fogyasztásra tabletta."   
alkalmatlan-hogy melyek ezek, az józan ésszel, sőt Vitéz Veronika (JAMK Tatabánya)

6
másnapos fejjel is simán eldönthető."  ) Az írótól 
megtudjuk, hogy a kötetből már a második kiadás 
forog a piacon. És kik viszik a legjobban? Az 
egyedülálló harmincas-negyvenes férfiak? Dehogy. 
Az ötvenes, házas asszonyok. Férjeiknek. A 
kronológiai-történelmi-irodalmi szálon futtatott,     

a Fél hétről (Magvető, 2001.), a Félelem és reszketés 

6
Cserna-Szabó András-Darida Benedek: Jaj a legyőzötteknek, avagy 

süssünk-főzzünk másnaposan. Pécs: Alexandra, 2007. 
7
Cserna-Szabó András-Darida Benedek: Jaj a legyőzötteknek, avagy 

süssünk-főzzünk másnaposan. Pécs: Alexandra, 2007. 14. p.
8
Részlet Temesi Ferenc Aznap a másnapról c. munkájából, A 

másnapzúzók kilnecparancsolatából.
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Megyei kö rképnyvtá

Kettős évforduló
Emlékülés a József  Attila Megyei Könyvtárban A Pázmánhegytől Budapestig

Könyvbemutató a Vitéz Sághy Antal Városi 
Tatabánya Könyvtárban
A Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói 
Alapítvány 20 éve kezdte meg működését, mely az Lábatlan
azóta idő során küldetéséhez méltón hirdette meg 2011. január 19-én nagy érdeklődés övezte A. Bak 
kutatói ösztöndíjait, szervezett tudományos Péter A Pázmányhegytől Budapestig című kötetének 
konferenciákat, támogatta tudományos igényű bemutatóját. 
kiadványok megjelentetését. Az évforduló kapcsán A nyári  lábatlani művésztelepek vezetője 
találkoztak a kuratórium tagjai, támogatói és tanulmánykötetében édesapjáról, a Corvin-díjas 
támogatottjai 2011. január 24-én a József  Attila Megyei festőművészről, P. Bak Jánosról írt tényszerű, mégis 
Könyvtárban. személyes hangvételű összegzést.

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)

Csodák - energiák - varázslatok 
Fényklub a Községi Könyvtárban

2011. február 2-án, 18.30 órakor indította útjára a 
piliscsévi könyvtár a Fényklubot.
A téma minden olyan különleges jelenség, amelyről a 

Az ülésen elsőkét Ifj. Gyüszi László kuratóriumi tag tudomány nem ad magyarázatot. Klubvezető: Déri 
emlékezett az alapítvány névadójára, a 250 éve született Zsuzsánna újságíró, terapeuta.
Kultsár Istvánra, majd dr. Bárdos István, a kuratórium 
titkára mutatta be az évforduló alkalmából megjelent Bendur Istvánné (Községi Könyvtár Piliscsév)
kiadványukat, és a szervezet tevékenységét.
A későbbiekben dr. Horváth István, dr. Fülöp Éva, dr. 
Ravasz Éva és dr. Hegedűs András egykori és regnáló 
kuratóriumi elnökök emlékeztek vissza az elmúlt 20 
évre.
A rendezvény ideje alatt kiállítás nyílt az Alapítvány 
jelentősebb kiadványaiból.

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
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Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó

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

Karácsonyi mesecsokor a Diákotthon lakóinak Mi több, búcsúzóul énekkel köszöntöttük a Mikulást: 
"Hull a hó, hull a hó, mesebeli álom..."- szólt a dal.  

Tata
Karácsonyi mesecsokrot nyújtott át a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában 
Zalka Csenge Virág mesemondó 2010. december 13-

án. A fiatal hölgy 
B u d a p e s t r ő l  
l á t o g a t o t t  e l  
könyvtárunkba, 
hogy meséivel 
g y ö n y ö r ű  
p i l l a n a t o k a t  
va r áz so l jon  a  
hallgatóságnak.   
Csenge hosszasan 
és várakozással 

A gyermekek végül nagy tapssal jutalmazták telve készült a napra, hiszen nem akármilyen 
vendégünk előadását. S mivel a lurkók aktív közönséget kellett elbűvölnie. Már látatlanban érezte, 
közreműködői voltak az eseménynek, szaloncukorral hogy a tatai KEMÖ Diákotthonból érkező gyermekek 
köszöntük meg nekik, hogy elfogadták meghívásunkat szemében ott csillog majd a hála és a szeretet.
a József  Attila Megyei Könyvtár által is támogatott S valóban... az otthon lakói csakhamar megtöltötték a 
rendezvényre.gyermekkönyvtár olvasótermét, és izgatottan várták, 

vajon milyen meséket hallanak. A gyermekek 
Goldschmidt Éva (MZSVK Tata)kívánhattak is, legtöbben az állatos mesére szavaztak, 

  így nem maradhatott el a sárkányokról szóló vitéz 
A Megyei Könyvtár TÁMOP-os rendezvényeimese, no és a kislányok javaslatára a hercegnős mese 

sem. Csenge a nyakában függő kis 
Könyvtárunk jelentős összeget nyert a "Komárom-v a r á z s k ö n y v e c s k é j é n e k  
Esztergom megye meghatározó gyűjteményű segítségével - tél lévén - a mélyen 
könyvtára inak összefogása  szolgá l ta tása ik  alvó jegesmedvéről mesélt el egy 
fejlesztésére, az olvasás népszerűsítésére, az ismeretek t ö r t é n e t e t .  K a r á c s o n y  
terjesztésére az élethosszig tartó tanulás jegyében, köze l ed t éve l  a  k i s  J é zus  
képzett könyvtári szakemberek közreműködésével" születéséről is mondott mesét az 
elnevezésű pályázatával. Ennek köszönhetően a előadó, és persze a nagy szakállú 
gyerekkönyvtárban is számos olvasásnépszerűsítő télapó sem maradt ki a csokorból. 
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program indult 2010 szeptemberében. Alapellátó Szolgálatával együttműködve, a védőnők 
Sajátos nevelési igényű olvasóinkhoz Levente Péter juttatják el a kisgyermekes szülőknek Tatabányán és 
látogat el havonta egy alkalommal  A mese gyógyító ereje kistérségében.   
címmel tart foglalkozást, s bűvöli el az érintett A projekt számos programot és előadást is kínál a 
gyerekeket. témában. Az elmúlt félév során jó néhány előadót 
A Helen Doron Nyelviskola irányítása alatt 16 óvodás láthattak-hallhattak az érdeklődők. A projekt 
ismerkedik az angol nyelvvel - heti rendszerességgel, nyitórendezvényén Bocsák Veronika és Nagy Attila 
Játékos angol könyves környezetben  címmel. olvasáskutatóval találkozhattunk. Czeizel Endre 
Boldogasszony havától Karácsony haváig a címe a Kenézné or vosgenet ikus Dorogon tar tott  e lőadást  
Benyeczkó Ilona irányítása alatt  működő Gyermekáldás, gyermekvállalás témában. Ringató címmel 
hagyományőrző foglalkozássorozatnak, zömében Solti Emese és Hodos Szilvia jóvoltából számos 
hátrányos helyzetű kisiskolások számára. apróságot és szüleiket láttuk vendégül egy-egy 
Horváth Viktória, az Alkotni Jó! munkatársa óvodás foglalkozás erejéig. Gyereksimogató címmel indult útjára 
korú gyerekekkel foglalkozik havonta két alkalommal irodalmi sorozatunk, első vendégünk Tóth Krisztina 
Mesekuckó  című foglalkozásán. írónő volt.
Könyvtáron kívüli programjainknak köszönhetően 
több mint 70 gyermek jutott el a győri Xantus János 
Állatkertbe az állatok világnapja alkalmából, illetve 
mintegy 80 gyermeket utaztattunk Nagykarácsonyba, 
az ünnepek közeledtével.   
A sikeres pályázat eredményeképpen indulhatott be a 6 
éven aluli korosztály olvasásra nevelését célzó 
Olvasásra születni programsorozatunk is. Ennek 
keretében ún. Babacsomagot készítettünk, amit 
minden 2009. január 1. és 2011. december 31. között 
született/születendő gyermek megkap. A csomag 
tartalmaz egy tájékoztató füzetet, melyben a szülők 

Dr. Voit Pál köszönti hasznos tanácsokat kaphatnak arról, hogy miért fontos 
az Olvasásra születni projekt nyitórendezvényének vendégeita meseolvasás, a felolvasás: hogyan alakul a 6 éven aluli 

gyerekek irodalmi érdeklődése; mire érdemes figyelni a 
Az új félév programterve is sok jóval bővelkedik. felolvasás során? (Bocsák Veronika olvasáskutató 
Újabb két Ringató  foglalkozásra kerül sor, ezen kívül tollából). Tartalmaz ezen felül egy babakönyvet Megy a 
két Kerekítő foglalkozás (mindkét cím ölbeli játékok kicsi láb címmel, ami kortárs költők 
tanítását takarja), illetve egy Zenebölcsi  is lesz Zsolnainé verseit tartalmazza a legkisebb 
Palotás Anna vezetésével. korosztály számára. A csomagban 
(A programokra előzetes bejelentkezés szükséges a található magasságmérő-szalag 
3 4 / 5 1 3 - 6 8 2 - e s  t e l e f o n s z á m o n ,  v a g y  a  ajánlólistát tartalmaz, hogy mely 
gyerekkonyvtar@jamk.hu e-mail címen). d o k u m e n t u m o k a t  é r d e m e s  

olvasni/beszerezni a gyerekeknek.
A csomagokat a Tatabánya Megyei 
Jogú Város Egészségügyi és Szociális 
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Remélhetőleg számos érdeklődőt vonz majd Vekerdy 
Tamás pszichológus e témát érintő előadása is, amely 
2011. április 18-án 17.00 órai kezdettel kerül 
megrendezésre. Címe: Mesétől a nyugalomig, nyugalomtól a 
biztonságig. Vígasztalás, gyógyítás-történetek.

Munkaközösségi programot is szervezünk a hazai 
gyermekkönyv és -folyóirat témában Sándor Csilla 
Mária meghívott  e lőadóval ,  a  Csodaceruza  
főszerkesztőjével. 

(Gyereksimogató programunk szervezés alatt…)

Erősné Suller Ildikó (JAMK Tatabánya)
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A családunk könyvtára

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár rendhagyó könyvtárbemutatóra várja 
az érdeklődőket. A látogatók megismerhetik a könyvtár szolgáltatásait, 
lehetőségeit. A programon ingyenes könyvtári beiratkozást biztosítanak, 
melyhez napi fél óra ingyenes internet használat jár.

A program végén a könyvtár vendéglátással kedveskedik olvasóinak!
Helyszín: Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Tata, Váralja u. 4.
Kapcsolattartó: Dományi Zsuzsa Tel. 34/380-281.

Időpont: 2011. február 7. (hétfő) 17.00-18.00-ig.

 
A program a TÁMOP 3.2.4 jelű pályázat 
támogatásával valósul meg.

Könyves-szerda Tatán

2011. február 9-én 17.00 órától a tatai Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár olvasótermében 

Lackfi János költő lesz a vendég, aki az író-olvasó 
találkozó után dedikálja könyvét

 

A program az „Olvasáskultúra és informális képzés fejlesztése – 
könyvtárak az élethosszig tartó tanulásért Tata és környékén” 
című TÁMOP 3.2.4 jelű pályázat támogatásával valósul meg.

Valentin napi felolvasó est 
Piliscséven

A Kálmánfi Béla Művelődési 
Ház és Könyvtár szeretettel 
meghív minden érdeklődőt 
2011. február 16-án, szerdán 

18.00 órakor az olvasóteremben 
tartandó Válogatás a magyar 

irodalom szerelmi lírájából  című 
felolvasó estre. Kedvenc 

verseiket felolvassák: Bognár 
Eszter, Dudás Andrea, Demeter 

Attila.
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Rendezvények
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

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



Könyvvásár

2011. február 21-én, hétfőn 9.00 és 17.00 óra között a József Attila Megyei Könyvtár megvételre kínálja 
az állományából kivont fölöspéldányait.

A könyveket 150 forintos, selejtezett folyóiratainkat 50 és 500 forint közötti áron vásárolhatják meg az 
érdeklődők.

 

Rendezvények

Dresch Mihály a JAMK-ban A 2002-ben megjelent Hungarian Bebop (BMC Records) 
igazán nagy nemzetközi visszhangot keltett,

2011. február 7-én, 17.00 órakor zenés beszélgetésre hívja a felvételéhez egy valódi legendát, Archie Sheppet 
az érdeklődőket a József Attila Megyei Könyvtár. sikerült megnyerni. „Dresch a magyar népzene és a jazz 
Vendégünk lesz Dresch Mihály szaxofonos .  termékeny fúziójának egyik legmeghatározóbb létrehozója“ - 
Bemutatásra kerül az Új Forrás februári lapszáma is. John Fordham (The Guardian). 
Házigazda: Jász Attila, az Új Forrás főszerkesztője. 2004 óta Lukács Miklós játszik a zenekarban cimbalmon. 

Még ugyanezen év tavaszán jelent meg a zenekar 
Egyenes zene című lemeze, amelyet a Jazzwise magazin 

A KönyvTár KépTár-ban Szabó Tamás szobrász kimagaslónak minősített. A Dresch Quartet tagjai - 
rajzaiból nyílik kiállítás. Archie Shepp mellett - a műfaj olyan kimagasló 

alakjaival dolgoztak együtt, mint John Tchicai, Roscoe 
Dresch Mihály, Liszt Ferenc-díjas szaxofonos 1955. július Mitchell, Chico Freeman, David Murray és Dewey 
10-én született Budapesten. Tizenhét évesen kezdett el Redman. 
komolyabban muzsikálni, akkor döntött úgy, hogy a „A népzene éppúgy életképes és ugyanúgy érzéseket fejez ki, 
zenére teszi az életét. Amikor tizennyolc éves korában a mint a dzsessz. Sokféle szinten lehet hozzá közelíteni. Egy régi 
rádióban meghallotta Johnny Griffin kvartettjét játszani, dallamot vagy egy dzsesszimprovizációt a saját keretein belül 

egyaránt mívesen próbálom meg eljátszani. A népzenét és a tudta, hangszere csakis a szaxofon lehet. Előbb a jazz 
dzsesszt csak az különbözteti meg egymástól, hogy milyen konzervatórium előkészítőjébe vették fel, onnan ment át 
szellemi töltéssel játszom. Nem akarok semmit sem később a jazz tanszakra, ahol 1979-ben végzett. 
belemagyarázni, ez adja magát. A gyimesi zenének például 1984-ben alakította meg első saját zenekarát. A 
eleve sajátságos története van. Régies ízű. Nem vagyok kilencvenes évek közepéig ennek többször is változott a 
népzenekutató, de úgy érzem, a gyökerei a honfoglalás előtti felállása: a Sóhajkeserű és a Gondolatok a régiekről 
időkre nyúlnak vissza. Emellett személyes élményekhez is albumokon Grencsó István (fúvós hangszerek), Benkő 
kötődik, jártam arra, láttam a tájat, ismerem az embereket. Róbert (bőgő) és Baló István (dob) hallható, a Zeng a lélek 
Ezek az élmények óhatatlanul megmozdulnak az emberben. címűn Geröly Tamás dobolt és Lajkó Félix hegedült, 
Sonny Rollins darabjai egészen más érzéseket és élményeket majd Lajkót Kovács Ferenc (hegedű, trombita) váltotta - 
indítanak meg bennem, másként hatnak rám, más hozzájuk a így készült a Folyondár, a Túl a vízen és a Révészem, 
viszonyom. Ezek a zenék mégis békésen megférnek bennem. révészem... 
Egész életemben arra törekedtem, hogy érzékeltessem: az ember Aztán 1998 tavaszán újra átalakult a zenekar. A dobok 
egyszerre szeretheti a legtisztább dzsesszmuzsikát és az eredeti mögé visszatért Baló István, míg a bőgő Szandai Mátyás 
népzenét. Egyszerre lehet korszerű és magyar. Mindenkinek kezébe került. Az újjászületett kvartett első lemeze, a 
megvan a maga története, élményvilága, ami belétapadt, Riding the Wind Angliában jelent meg, a nemzetközi 
beleégett a mindennapjai során. Ezeket a zenéket az életem sajtó, többek között a Down Beat nagyon jó kritikát írt 
részeként élem meg." róla. 2001-ben jelenik meg a Szép csendesen már a BMC 

Records kiadásában. 
(Egy Dresch Mihály-interjúból)

14



  Január 19-én Tatán, a Helyőrségi Klubban, a Magyar Kultúra tankönyvi, vagy lexikon szövegekre. A falu 20. százada első 
Napjához kapcsolódó rendezvény keretében mutatták be Dr. felének megrendítő krónikája érzékletesen láttatja az események 
Bártfai Ilona és Motil László címben jelzett könyvét. A szerzőkön sodrában, a két vérzivatarban "csetlő-botló, a kiszolgáltatott, az 
kívül részt vett az eseményen Csabán Béla, a község esendő, vagy épp a felülkerekedő a mindig küzdő egyes 
polgármestere, Sóvágó Gyuláné, nyugalmazott középiskolai embert…" 
tanár, a házigazda intézmény képviselője, szép számú tardosi és   Dr. Bártfai Ilona hozzászólásában megköszönte mindazt a sok 
más érdeklődő. segítséget, amit a 160, a műben szereplő személy családjától az 
  A termet zsúfolásig megtöltő, jobbára az idősebb nemzedék anyaggyűjtés során kaptak. Nagy értéknek nevezte, hogy sok 
képviselőit a Helyőrségi Klub vezetője köszöntötte, majd Csabán falusi közreműködésével állt össze a könyv. Köszönet illeti,
Béla polgármester mondta el bevezető gondolatait. Ennek során  -mondta- a szakértelmükkel segítőket is. Tegyük hozzá az ő 
hangsúlyozta: minden közösség számára legyen nagyon fontos a kitartó munkája és szakértelme nélkül sem jöhetett volna létre ez a 
hagyományőrzés. Tudnunk kell kik vagyunk, aminek mementó. Közben derült ki, hogy egyéb, új dokumentumok is 
megismeréséhez a múlt idők emlékezete is hozzásegít. vannak, ami majd megalapozza egy új,  bővített kiadás igényét.
  A hagyományőrzés kulcsfigurája Tardoson Motil László, akinek   A könyv által ébresztett gondolatok, kötetlen beszélgetés, 
nevéhez a társszerzőkkel megírt Tardos Helytörténeti Füzetek személyes élmények, dedikálás zárta a tartalmas könyvbemutató 
sorozat hét kötete és sok egyéb, a faluért, a közért végzett munka délutánt.
fűződik. Laci bácsi, - a falu díszpolgára -,  életében mindig 
mindent mozdított: ha kellett labdarúgó, majd edző volt, ha 
kellett kiállítást rendezett a helyi történéseket megörökítő 
fotókból, mindig példát mutatott lokálpatriotizmusból, a 
Tardosért tenni akarásból és tenni tudásból. Legújabb munkája, - 
a polgármester szerint is - túlmutat a falu határain. Mert bár 
elsősorban a tardosiak számára fontos a kötet mondanivalója, ám 
dr. Bártfai Ilona kiváló szerkesztői munkája nyomán a gyűjtött 
anyagból történelemtanári alapossággal és érzelemmel megírt, 
élvezetesen olvasható könyv lett, ami a magyar érzésvilágot is 
tükrözi.
  Motil László személyes hangvételű vallomásában az őt inspiráló 
körülményekről, az ötlettől e kötete megvalósításáig terjedő útról, 
a könyv néhány kulisszatitkáról szólt.
  A Tardos hősei és áldozatai című könyvet részletesen Sóvágó 
Gyuláné, a szerzőtárs dr. Bártfai Ilona kolléga- és barátnője 
mutatta be a közönségnek. Beszélt a szerző korábbi műveiről, 
elsősorban említette a Tata katonái című kötetet, ami mintegy 
megelőlegezte az e könyv gondozására, szerkesztésére, 
szövegezésére szóló felkérést. Az ajánló részletesen bemutatta a 
könyv szerkezetét, beosztását. Beszélt a felhasznált források 
személyes jellegéről, ami által az olvasó többé soha nem gondol 
úgy e megrázó és tragikus történelmi eseményekre, mint 

Dr. Horváth Géza (JAMK Tatabánya)

Tardos hősei és áldozatai a két világháborúban
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Rovatvezető: Dr. Horváth Géza

34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu

Könyvajánló

2010-ben ünnepeltük templomunk és iskolánk 150 forrásanyagok akár a sorok között, de a kötet végén is 
éves jubileumi évfordulóját. Erre az alkalomra, a megtalálhatók.
jubileumi év zárására jelent meg Szabó József  és A könyvet - nagy örömünkre - még karácsony előtt, 

december 21-én bemutathattuk a táti kultúrház és Kátai Ferenc: Adalékok Tát történetéhez - (2010) 
könyvtárban, így még sok táti polgár karácsonyfája alá című kötete, mely az eddig megjelent kiadványok utáni 
kerülhetett belőle. ötödik történelmi olvasókönyv. A két intézmény 
A kötet Tát Nagyközség Önkormányzata kiadásában jubileumára tekintettel került ismételt és bővített 
jelent meg, melyet Szenes Lajos községünk feldolgozásra a több mint nyolcszáz éves múlt. 
polgármestere és a szerzők ajánlottak a jelenlévők (Az eddig ismert helytörténet kutatók, akikről tudunk, és 
figyelmébe. A baráti hangulatú könyvbemutatón munkáik: Koch Róbert plébános: Adalékok Tát község 
nagyvonalakban felelevenítettük községünk történetéhez 1936, Kátai Ferenc: Tát története 1981, Kátai 
történetét. Kivetítő segítségével régi fényképeken is Ferenc Tát története a kezdetektől 2000-ig, Horváth István: A 
nyomon követhettük az eseményeket, még néhány régi Tát-Kertvárosi Általános Iskola 50 éve 2009, Kardos Mihály 
táti nóta is felcsendült közben.plébános: Kiegészítés Tát plébániájának történetéhez 2009).  

A mostani könyv alapja az eddig megjelent táti könyvek 
A tátiak nevében köszönet a szép ajándékért!és szakdolgozatok mellett a frissebb és bővebb, Szabó 

József  által gyűjtött újabb kutatások, együtt szemlélve 
Pappné Adolf  Erzsébetmutatja be az egyház és az iskola életét, hisz századok 

folyamán a kettő nem került szétválasztásra. A közölt 

Karácsonyi ajándék lett az új táti könyv

943.9
Sz 16
Szabó József
   Adalékok Tát történetéhez - 2010 : az eddig megjelent kiadványok 
utáni ötödik történelmi olvasókönyv / Szabó József, Kátai Ferenc ; 
[szerk.Szenes Lajos]. - Tát : Tát. Önkormányzat, 2010. - 493 p. : ill., 
részben színes ; 24 cm
   Mellékletben: Tát rövid története magyar, német és
angol nyelven. - Bibliogr.: p. 439-441.
   ISBN 978-963-06-9746-0 fűzött : 1000,-
*Esztergomi kistérség. Tát
943.911.5Tát
908.439.115Tát
   Tft.: Kátai Ferenc (1947)
   Mt.: Szenes Lajos (szerk.)
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Tanfolyamok, pályázatok, friss információk

Képzések, tanfolyamok Pályázatok

Elkészült a Könyvtári Intézet 2011-es képzési terv. A Cédrus Művészeti Alapítvány (Budapest) nyílt 
Elérhető honlapjukon, a következő címen: pályázatot hirdet szépirodalmi alkotások (versek, 
http://www.ki.oszk.hu/107/request.php?596 novellák, elbeszélések, kisregények, drámák, mesék, 

esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk, naplók, 
vallomások, dokumentum-összeállítások stb.) 
létrehozására vagy idegen nyelvből fordítására. Alkotói 
elgondolásokat is fogadnak. Ezek megvalósítását és a 
beküldött művek javának közzétételét az alapítvány az 

Kis ízelítő a kínálatból: általa kiadott Napút folyóirat 2012-2013. évi 
évfolyamában pályázati alapból ösztönzi.

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám AL- A folyóirat arculatához illő, megfelelő esztétikai értéket 
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) képviselő, nyomtatásban közzé nem tett eredeti 
2011 tavaszára meghirdeti 60 órás akkreditált alkotásokat várnak. Bemutatkozó levelet és a 
továbbképzési programját "Olasz szaknyelvi pályamunkák esetleges megelőző elektronikus 
tanfolyam könyvtárosok részére" (PLB 0663) címmel. közzétételéről tájékoztatást kérnek. A pályázatban 
A tanfolyam időpontja: 2011. február 28., március 7., szerepelnie kell a pályázó telefonszámának, postai 
21., 28., április 4., 11. címének,  ha van, akkor email címének is.
Jelentkezési határidő: 2011. február 14. Az alkotások beadása (elektronikus vagy gépelt 
Részvételi díj: 55.000,- Ft változatban) 2011. november 1-jéig folyamatos.
További információ: Gaálné Kalydy Dóra; tel: +36-1- A könyvnyi terjedelmű pályamunkákat lehetőségei 
2243-876; szerint a Napkút Kiadó gondozza.
e-mail: gaald@oszk.hu Az alapítvány év végén nívódíjat ad a legjobb 

munká(k)nak. Eredményhirdetés: 2012 eleje.
A pályázathoz jelentkezési lap nem tartozik, nevezési 
díj nincs. Megkötés nélkül bárki pályázhat, aki magyar 
nyelven alkot, magyarországiak és határon túliak 
egyaránt. Egy pályázó több munkával is jelentkezhet, 
akár több műfajban is. Terjedelmi korlát nincs. 
Bővebb információ: www.napkut.hu. 
A pályamunkákat személyesen a kiadóban, a 
napkut@gmail.com címen vagy postán fogadnak el. 
Postacím: 1014 Budapest,  Szentháromság tér 6. 
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A felhasználóképzés nem új dolog a megyei könyvtár korosztály jelentkezett, mint korábban, a kezdő 
életében sem. Pályázat útján vagy önszorgalomból tanfolyamokra. Sokan közülük éppen nálunk 
évek óta végezzük ezt a tevékenységet is. Most a sajátították el az alapokat. Ahogy akkor, most is nagyon 
TÁMOP keretein belül 400 fő képzését vállaltuk - örülünk ennek, természetesen, de fájlaljuk a célzott 
három félévre elosztva. Az elsőn vagyunk túl, így korosztály távolmaradását. 
esedékes a tapasztalatok megosztása, szélesebb A tanfolyam előkészületekor - egyebek mellett - 
körben. szerkesztet tünk eg y eg yüttes  je lentkezés i  
A pályázatban ún. haladó szintű felhasználóképzést lap/kérdőívet. A kérdőív kiértékelésekor jól látható 
vállaltunk. Ez több szempontból logikus és ésszerű, de volt, hogy az általunk célzott korosztályból jelentkezők 
a legfőbb célja az, hogy elérjük és segíthessük azt az jellemzően álláskeresők, akik szükségét érzik a 
igen széles - aktív, dolgozói - réteget, akiknek az magabiztos számítógép- és internethasználatnak. 
iskolarendszerben még nem volt részük ilyen jellegű Igény mutatkozott például az önéletrajz-írás 
képzésben s a későbbiekben sem tettek szert tanulására. A nyugdíjasok is gyakran konkrét 
komolyabb számítógépes-internetes tudásra. elképzelésekkel jelentkeztek. S akadtak olyanok is, akik 
Sajnos - talán éppen azért, mert aktív, dolgozói rétegről - bár tudták, hogy haladó tanfolyamról van szó - 
van szó - nem maradéktalanul sikerült őket teljesen kezdőnek bizonyultak. Nagy igény mutatkozik 
megszólítani. Annak ellenére sem, hogy hétköznap a kezdő szintű tanfolyamokra, de a pályázatban nem 
délutánonként és hétvégi napokon tartjuk a ezt vállaltuk.
foglalkozásokat.  Továbbra is főként a nyugdíjas 

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk

Internethasználói képzés a József  Attila Megyei Könyvtárban
a TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0014. sz. pályázat keretében

Néhány adat a kiértékelt kérdőívek alapján:
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Tapasztalatunk szerint a tematika megfelelt a hallgatók  Az elégedettségi vizsgálatoknál egyértelműen látszik, 
elvárásainak, sőt időnként azon túlmutatott. Arról is hogy a hallgatók szívesen vennének részt további 
bizonyosságot szerezhettünk több ízben, hogy képzéseken is.
hasznosítják az itt tanultakat. Az első félév a hallgatók visszajelzéseit alapul véve 
A tematikától pedig némiképpen eltértünk azon hasznosnak és eredményesnek értékelhető. Bízunk 
esetekben, amikor valamilyen konkrét igény benne, hogy nem lesz ez másként az előttünk álló egy 
jelentkezett. Pl.: közösségi oldalak biztonsági évben sem. S abban is bízunk, hogy a célzott 
beállításai. korosztályt sikerül hatékonyabban mozgósítanunk.
A tanfolyam nyolc órája sajnos időnként kevésnek 
bizonyul - az igényekhez viszonyítva. Világi Orsolya (JAMK Tatabánya)

E-közigazgatás: Fájlok online tárolása:
w kormányzati, önkormányzati portálok

w http://http://www.inda.huw APEH, ONYF
w http://docs.google.comw okmányiroda
w http://picasaweb.google.com

Online szolgáltatások: w http://office.live.com
w e-bank w http://www.mammutmail.com
w távszámla, díjnet

Keresőrendszerek
w szabadszavas
w tematikus
w könyvtári

A tanfolyam tematikája:
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építés
Chat-elés



Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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Az én kedvenc könyvem - pályázat 

Az én kedvenc könyvem címmel hirdet háromrészes 
pályázatot a Share Your Art. 

 A következő pályázatokra várják a jelentkezéseket:
-  ajánlócikk a kedvenc könyvedhez; 
-  fanfiction a kedvenc könyvedhez; 
-  valamint illusztráció a kedvenc könyvedhez. 

A beérkezett alkotásokat közönségszavazásra 
bocsátják.

Pályázási határidő: 2011. március 10. 
Bővebb információ: sya.hu/myfavoritebook.php



Merre tart a szakma?
Rovatvezető: Sutáné Csulik Andrea

34/513-673
csulik.andrea@jamk.hu

A Magyar Elektronikus Könyvtár (www.mek.oszk.hu) Szabadon hozzáférhető zsidó sajtótörténeti adatbázis 
egy új szolgáltatással bővül, a referensz-link feloldóval. magyar anyaggal: 
A szolgáltatás lényege az, hogy a MEK-ben lévő A  http://www.jpress.org.il/view-hebrew.asp 
könyvekre nem csak a jól bevált MEK azonosítón címen elérhető adatbázisban jelenleg 13 ország 20 
alapuló stabil linkekekkel lehet hivatkozni, hanem ha folyóiratának, köztük az Egyenlőség című magyar nyelvű 
azok rendelkeznek valamilyen bevált egyéb hetilapnak a számai találhatók meg összesen több mint 
azonosítóval, akkor ezek alapján képzett linkekkel is. 400 ezer oldal terjedelemben. A héber, angol és francia 
Jelenleg három sémát támogatunk: az ISBN, RMK és nyelven működő honlapra felkerültek a legkorábbi 
RMMy azonosítókat, ezek közül csak az ISBN van héber nyelvű napilap, az 1886 és 1888 között 
feltöltve, vagyis a MEK-ben lévő valamennyi, a Szentpéterváron megjelenő Hayom, valamint a 
katalógusban regisztrált ISBN szám (kb. 4300) Jerusalem Post előfutárának számító Palestine Post  számai 
linkelhető. Az RMNy/RMK esetén csak egy kötet is. Az újságok teljes szövege kereshető. A Történelmi 
érhető el ezen a módon, viszont azon belül több mint Zsidó Sajtó elnevezésű projekt az Izraeli Nemzeti 
200 esetben egészen oldal-szintig lehet linkelni. A Könyvtár  és  a  Tel -av iv i  Eg yetem közös 
fej lesztés cél ja az, hogy ha valaki külső kezdeményezése. A  Háárec  cikke szerint a digitalizáció 
dokumentumban szeretne egy MEK-dokumentumot, előtt a lapokat mikrofilmeken és nyomtatott formában 
vagy oldalt linkelni, akkor azt "kanonikus" módon őrizték a világ különböző archívumaiban. Az Egyenlőség 
tehesse, ahhoz hasonlóan, ahogy egyébként egy című magyar nyelvű hetilap 1882 és 1938 között jelent 
tanulmányban hivatkozna egy RMNy oldalszámra. meg Magyarországon. Az adatbázisban egyelőre csak 

az 1892-es és az 1898-as évad számai találhatók meg, 
összesen 2011 oldal terjedelemben.

A 2007-ben indult  Histór ia  Tudósnaptár  
(http://www.kfki.hu/physics/historia/) 2011 
januárjától újabb szolgáltatással bővül. A honlapon az 

Emlékeztetők mellett megjelenik az Előzetes. 
Erre kattintva megkapjuk azoknak a 
tudósoknak a névsorát, akiknek a 
következő 30 nap folyamán kerek születési 
vagy halálozási évfordulójuk lesz, tehát 
akiknek szócikke a következő 30 nap 

valamelyikén a História Tudósnaptárban megjelenik.
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Rovatvezető: Vitéz Veronika

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

mazsolák

Beköszönő

A Komárom - Esztergom megyei könyvtárosok új köntösbe öltözött online folyóiratában útnak indítjuk az 
"IT mazsolák" rovatot, amelyben interaktív módon színes, havi információtechnológiai híreket kap internetes 
forrásokból az olvasó. Igyekszünk a hónap legérdekesebb, közérdekű és közérthető cikkeit összegyűjteni a 
legkülönbözőbb informatikai, számítástechnikai, könyvtári témakörökből, s így hasznára válni az informatikus 
könyvtárosoknak, könyvtárosoknak, számítógép-használóknak,  témák iránt érdeklődőknek.
Minden olvasót arra buzdítunk, hogy ha érdekes, kollégákat is érintő, könyvtári informatikával, 
információtechnológiával, számítástechnikával kapcsolatos újdonságokat talál, ossza meg velünk, s építsük közösen a 
(WIK)IT mazsolákat! Minden hónap 20-ig várjuk az ajánlott cikkeket a vitez.veronika@jamk.hu címre.

Addig is hasznos mazsolázást kíván:Vitéz Veronika rovatgazda

1. Letölthető a Firefox 4 beta 9. helyet! Ennek ma már semmi akadálya, böngészőket, 
Februárra várható a Firefox 4. Addig is letölthető a üzleti programokat, játékok tucatjait futtathatjuk 
kilencedik béta változat. azok telepítése nélkül.
Forrás: Forrás: 
http://techline.hu/hirek/20110115_ff4_beta_9.aspx http://techline.hu/kiprobaltuk/20110112_spoon.asp
#rss ---techline.hu x#rss ---techline.hu
Dátum: 2011. 01. 15. Dátum: 2011. 01. 13.

2. Mi lassítja le valójában a Windowst? 4. A legjobb helyek a weben, hogy választ kapj 
Kérdések, válaszok és tanácsok házirendszerünk kérdéseidre
karbantartására, gyorsítására. Az internet világában lassan megszokottá válik, hogy 
Forrás: szinte nincs olyan kérdés vagy téma, amire és amiben 
http://techline.hu/tudastar/20110112_mitol_lassu_ ne kaphatnánk választ a hálóról. Nem árt azonban 
a_gepem.aspx#rss ---techline.hu tudni, hogy hol keressük a válaszokat.
Dátum: 2011. 01. 13. Forrás: 

http://techline.hu/it_vilag/20110110_qanda_kerdes
3. Használja a legjobb programokat telepítés ek_valaszok.aspx#rss ---techline.hu
nélkül! Dátum: 2011. 01. 11.
Milyen jó is lenne úgy kipróbálni, futtatni 
programokat, hogy azok ne a gépünkön foglalnák a 
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5. Digitalizálni kell a kulturális örökséget Forrás: http://hirek.prim.hu/cikk/80435/ ---
Az uniós tagállamoknak valamennyi köztulajdonban hirek.prim.hu
álló mesterművet 2016-ig az Europeana kulturális Dátum: 2011. 01. 15.
portál rendelkezésére kellene bocsátaniuk - 
indítványozza az a jelentés, amelyet egy szakértői 10. Könyv lesz a Google szkennelményeiből
csoport készített az Európai Bizottság megbízásából. A Google megvásárolta az eBook Technologies-t
Forrás: Forrás: http://hirek.prim.hu/cikk/80432/ ---
http://www.kreativ.hu/cikk/digitalizalni_kell_a_kult hirek.prim.hu
uralis_orokseget ---www.kreativ.hu Dátum: 2011. 01. 15.
Dátum: 2011. 01. 10.

11. Töltsön le mindent új PC-jére néhány 
6. Találjuk meg a könyveket a könyvtárban a kattintással!
kiterjesztett valóság segítségével! Ne zsúfolja tele PC-jét mindenféle segéddel és 
Egy 2003-mas demo verzió. (Tud valaki újabb varázslóval, segítünk kiválasztani azokat az ingyenes 
fejlesztésről?) szoftvereket, amelyekre valóban szüksége lesz! 
Forrás: Forrás: 
http://www.youtube.com/watch?v=52wOclbqiBE -- http://www.origo.hu/techbazis/szamitogep/201012
-www.youtube.com 23-toltson-le-mindent-uj-pcjere-nehany-

kattintassal.html ---www.origo.hu/techbazis
7. Közösségi oldal indult színházkedvelőknek Dátum: 2010. 12. 23.
A  Színházkolónia  kiváló fóruma lehet a színházba 
járók véleménycseréjének, ajánlóinak, amik 12. A médialejátszás jövője
hozzásegíthetnek egy-egy színdarab kiválasztásához. Alaposan megváltoztak a médialejátszókkal 
Forrás: kapcsolatos igények. A felhasználók elfordultak a 
http://www.mmonline.hu/cikk/kozossegi_oldal_ind nehezen kezelhető lemezes médiumoktól, mivel egy 
ult_szinhazkedveloknek ---mmonline.hu nagyobb váltásnak nézünk elébe. A kulcsszó ismét 
Dátum: 2011. 01. 14. nem más, mint az Internet.

Forrás: http://pcworld.hu/a-medialejatszas-jovoje-
8. Nő a közösségi hálók munkaerő-piaci szerepe 20110112.html ---pcworld.hu
A közösségi hálók egyre nagyobb szerepet játszanak Dátum: 2011. 01. 12.
az álláskeresésben.
Forrás: 13. Google Earth és Street View rejtélyek 
http://www.mfor.hu/cikkek/No_a_kozossegi_halok nyomában
_munkaero_piaci_szerepe.html Nem kellenek ide sajtófotósok vagy paparazzók, a 
Dátum: 2011. 01. 18. puszta véletlen folytán jó helyen és jó időben 

születhetnek rejtélyes, időnként nehezen megfejthető 
9. 200 oldalas könyv szkennelése 15 perc alatt -- felvételek.
digitális könyvfaló Forrás: http://pcworld.hu/google-earth-es-street-
Az Ion Audio cég olyan új eszközt fejlesztett, mely view-rejtelyek-nyomaban-20110120.html ---
15 perc alatt képes digitalizálni egy 200 oldalas pcworld.hu
könyvet. Dátum: 2011. 01. 20.

IT mazsolák
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14. Tinédzserkorba lépett a Wikipédia 16. 0, 9 másodpercenként egy új vírus születik
Tíz évvel ezelőtt egy "helló világ" üzenettel elindult a 2010-ben megduplázódott a kártevők száma, 
Wikipédia, amelyet igazából csak piszkozat-gyártásra amelyek közül egyre több a közösségi oldalakra 
akartak használni. specializálódik.
Forrás: http://nonstopuzlet.hu/tinedzser-korba- Forrás: http://nonstopuzlet.hu/09-
lepett-a-wikipedia-20110116.html ---nonstopuzlet.hu masodpercenkent-egy-uj-virus-szuletik-
Dátum: 2011. 01. 16. 20110120.html ---nonstopuzlet.hu

Dátum: 2011. 01. 20.
15. Megjelent a Drupal-7
Elérhető az EU elnökségi honlapot is működtető 
ingyenes Drupal rendszer új főverziója.
Forrás: http://nonstopuzlet.hu/megjelent-a-drupal-
7--20110111.html ---nonstopuzlet.hu
Dátum: 2011. 01. 11.

IT mazsolák

17. NIIF desktop konferencia szolgáltatás
"Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy - tagintézményei számára - az 

NIIF 
Intézet elindította desktop videokonferencia szolgáltatását, amely 

remélhetőleg rugalmasan és egyszerűen fogja támogatni a kutatás, az 
oktatás és a közgyűjtemények napi munkáját." (idézet Kovács András 

leveléből)
Forrás: https://vvc.niif.hu/node/111 ---hírként olvashattunk róla a 

KATALIST levelezőlistán
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Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

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

Személyi hírek

Bemutatkoznak fiatal kollégáink

A 2010. év végén két új munkatárssal bővült a József  Attila Megyei Könyvtár kollektívája.
Fábián Ildikó az informatikai csoportot erősíti, Márku Mónika pedig a tájékoztató 

csoport új helytörténeti szaktájékoztatója. 
Ismerkedjenek meg Önök is velük!

M é g  n e m  i s m e r j ü k  e g y m á s t ,  e z é r t  befejezését követően abban a szerencsés helyzetben 
engedjék/engedjétek meg, hogy néhány mondattal voltam, hogy még azon év szeptemberében állást 
bemutatkozzam önöknek/nektek. kaptam az ELTE Egyetemi Könyvtárban, mint 

tájékoztató könyvtáros.
Márku Mónikának hívnak. 1985-ben születtem Itt elméleti tudásom szakmai tapasztalatokkal is 
Tatabányán, s jelenleg is itt élek. Szülővárosomban bővült. Az Egyetemi Könyvtárból áthelyezéssel 
végeztem mind az általános, mind a gimnáziumi kerültem a József  Attila Megyei Könyvtárba 2010. 
tanulmányaimat. Már középiskolás koromtól gyakran december közepén helytörténeti szaktájékoztatónak.
megfordultam a megyei könyvtárban, egyrészt saját 
szórakozásom céljából, hiszen szerettem, és sokat 2007 óta tagja vagyok a Magyar Könyvtárosok 
olvastam, másrészt a különböző iskolai feladatokra és Egyesületének, és 2010-ben csatlakoztam a Publika 
versenyekre való felkészülések alkalmából. Mindig Magyar Könyvtári Körhöz. Szabadidőmben szeretek 
szerettem a könyvtár hangulatát, azt a csendet, kirándulni, kerékpározni, sütni, főzni. Kedvelem a 
nyugalmat, misztikumot és a könyvek illatát, ami a logikai játékokat és a baráti összejöveteleket is. 
könyvespolcok között bolyongva-olvasva körülölelt. Kedvenc íróm Jane Austen, könyvem pedig Alex 
Megfogott ez a légkör, s így nem volt nehéz Haleytől a  Gyökerek.
eldöntenem mivel szeretnék foglalkozni az érettségit 
követően. Mivel a szívem másik csücske a történelem Remélem, sikeresen tudunk majd együttműködni a 
(volt), ideális tanulási teret kínált az egri Eszterházy jövőben, és minél többször fogunk találkozni 
Károly Főiskola informatikus könyvtáros - történelem személyesen is!
(egyetemi) szakja, ahol tanulmányaimat folytattam 
2003 és 2008 között. Felsőfokú tanulmányaim Üdvözlettel és szeretettel: Márku Mónika

Kedves Kollégák, Kedves Olvasók!
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Személyi hírek

Bemutatkoznak fiatal kollégáink

Fábián Ildikó vagyok, őshonos tatabányai lakos.
A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán (azóta már a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria 
Egyetemi Központja nevet viseli) sikerült 2009-ben diplomáznom informatikus-könyvtáros szakon, és 
az oklevelembe beleírták a jól csengő szakirányt is: információbróker- és menedzser.
A szakmai gyakorlataimból két alkalmat  a József  Attila Megyei Könyvtárban töltöttem el, így amikor a 
jószerencse segítségével megkaptam ezt az állást, már szinte "hazajöttem".
Remélem, az itt végzett munkám mindenki számára hasznos lesz, és méltó tagja leszek eme kis 
kollektívának.

Fábián Ildikó
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DOROG
7. BORSODI Attila: Tétényi felszámolná Esztergom 

1. WEHNER Tibor: Stremeny Géza szobrászművész vezetését. Ill. = Magyar Nemzet, jan. 25. 4. l.
kiállítása = Kortárs, 1. sz. 80-82. l. - Az Alkotmánybíróság segítségével oszlatná fel a 
- Dorogi Galéria 2010. október képviselő testületet Tétényi Éva polgármester.

ESZTERGOM 8. ÖTVEN éves az Esztergomi Vasas Horgász 
Egyesület = Magyar Horgász, 1 sz. 7. l.

2. BOROS Jenő: Új autó Esztergomból. Egy - Esztergomi Vasas Horgász Egyesület; jubileumi ülés, 
kategóriával feljebb lép a japán márka = az egyesület története, bemutatása (időpont nélkül).
Népszabadság, jan. 7. 12. l.
- Magyar Suzuki Zrt., Urbán László vezérigazgató KOCS
helyettes, modellfejlesztési program. 9. Dr. BERKÉNÉ Dr. Sajti Ilona, Dr. Berke Imre: 

Bélyegsuli. Ill. = Bélyegvilág,1 sz. 26. l.
3. LENGYEL Tibor: Esztergom: városi vagyon - A Tata melletti Kocs község, Mátyás király, a kocsizás  
kiszervezve. Nem eladó az UD-s vállalkozás Pintér volt kezdetei Magyarországon, Kocs térképével.
cégének = Népszava, jan. 11. 13. l.
- Esztergom, Strigonium Holding Zrt. városi KOMÁROM
vagyonkezelő cég, önkormányzat.

10. VINICZAI Sándor: A fagyban edzett kombájn. Ill. = 
4. ÚJ választás Esztergomban. = Magyar Nemzet, jan. Mmg. Piac, január 20. l.
21. 2. l. - Komárom; Composite Kft., dr. Tóth László a 
- Esztergom, Tétényi Éva független polgármester a mezőgazdasági termelő és szolgáltató vállalkozás 
képviselő testület felmentését, és mielőbbi előrehozott vezetője beszél a cégről, eszközeikről (összefoglalás).
választásokat szorgalmaz.

11. BORSODI Attila: Földrengéskrónika = Magyar 
5. HAJBA Ferenc: Népgyűlés az ellehetetlenített Nemzet, jan. 31. 4. l.
városban. Tétényi Éva: Oszlassa fel magát az - Komárom, földrengés, Magyarországon az eddigi 
esztergomi testület! = Népszabadság, jan. 21. 5. l. legnagyobb 6,3-as erősségű rengés Komáromban 
- Népgyűlés, Tétényi Éva polgármester. pusztított 1763. június 28-án.

6. MAROSI Lajos: A statisztika világa. Ill. = Élet és 
Tudomány, jan. 21. 89. l. 12. ERŐS földrengés Komáromban. Senki nem sérült 
- Esztergom; Szent Adalbert Keresztény Képzési meg, anyagi károkat okozott az 1985 óta legerősebb 
Központ: statisztikusok világnapja, Központi Statisztikai mozgás. = Népszabadság, jan. 31. 1, 4. l.
Hivatal, Magyar Statisztikai Társaság, Magyar - Oroszlány, 2011.01.29. 18 óra 41 perc, 4,7-es 
Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottsága földrengés.
szervezte "A világ statisztikája - a statisztika világa" 
című ünnepi konferencia (2010. [X.]? 14-15.).

27

- válogatás -
Hírünk az országban

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

2011. JANUÁR



NASZÁLY 21. LESZÁK Tamás: Erőműfejlesztéseket állított le az 
MVM. Ill. = Napi Gazdaság, jan.17. 3. l.

13. BORSODI Attila: Nyomozás a naszályi műemlék - Vértesi Erőmű Zrt.
ügyében. Ill. = Magyar Nemzet, jan. 8. 14. l.
- Naszály, hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik nyomozás 22. SEREG László: Huszonöt év óta nem volt ekkora 
a Balogh-Esterházy kastély értékesítése kapcsán, földrengés. 4,7-es erősségű földmozgást mértek 
Maszlavér István polgármester, Maszlavér Imre a tatai Oroszlányban. Ill. = Magyar Hírlap, jan. 31. 1., 2. l.
földhivatal volt vezetője. - 2011. január 29-én, szombat este hét óra előtt 4,2-4,8-

as erősségű földrengést mértek, epicentruma 
OROSZLÁNY Oroszlány térségében volt.

14. D. L.: Újabb haladék a Vértesi Erőműnek = Magyar 23. MEGREMEGETT a föld: falak repedtek meg a 
Nemzet, jan. 8. 11. l. Dunántúlon, de senki nem sérült meg. Közepes erős-
- Harminc nappal meghosszabbították a Vértesi Erőmű ségű földmozgás. Ill. = Magyar Nemzet, jan..31. 1.,4. l.
Zrt. fizetési haladékát. - Földrengés, 2011. január 29-én 18 óra 41 perckor 4,8-

es erősségű földrengés epicentruma Oroszlánytól 
15. CSŐDVÉDELEMBEN marad a Vértesi Erőmű [Hír]. néhány kilométerre volt.
= Népszabadság. - 69. évf. 6. sz. jan. 8. 9. l.
- Vértesi Erőmű Zrt., fizetési haladék. TATA

16. MARADJON a csődvédelem a Vértesi Erőműnél = 24. KOVÁCS Zsigmond: Furcsa szerzemények. Ill. = 
Magyar Hírlap, jan. 8. 10. l. Autó-Motor, jan.19. 64-65. l.
- Hozzájárultak a harmincnapos fizetési haladék - Tata, Boldogasszonypuszta; Galambos Lajos 
meghosszabbításához a Vértesi Erőmű Zrt. hitelezői az különleges járműgyűjteményéről; életrajzi adatokkal.
egyezségi tárgyaláson. Ez időszak alatt biztosítható a 
bérek fizetése és az egyezség a hitelezőkkel. TATABÁNYA

17. CSŐDVÉDELEMBEN marad a Vértesi Erőmű = 25. GERMUSKA Pál: Aknamunka = Heti 
Napi Gazdaság, jan. 10. 4. l. Világgazdaság, jan. 22. 38-40. l.
- Vértesi Erőmű Zrt., újabb 30 napig csődvédelemben - Az 1950. december 30-i, 81 ember halálát okozó 
maradhat. sújtólégrobbanást követően szabotázspert indítottak, a 

szándékos károkozást nem tudták bizonyítani.
18. DÉKÁNY Lóránt: Felszámolásra is kész az MVM 
Vértesen = Magyar Nemzet, jan. 15. 13. l. 26. ÚJ igazgató a Bridgestonnál = Napi Gazdaság, jan. 
- Vértesi Erőmű Zrt., amennyiben a Vértesi Erőművel 21-22. 5. l.
szemben folyamatban lévő csődeljárás-ban hitelezői - Tatabánya, Bridgestone Tatabánya Termelő Kft., 
egyezség nem jön létre, a bíróság elrendeli a Karato Kenji személyében új vezetőt neveztek ki.
felszámolást.

27. VAJNA Erzsébet: Kétmilliós közbeszerzési bírságot 
19. VÉRTESI Erőmű: maradandó csődvédelem = Heti kapott Tatabánya = Napi Gazdaság, jan. 27. 8. l.
Világgazdaság, jan. 15. 78. l. - A Közbeszerzési Döntőbizottság megállapította, hogy 
- Vértesi Erőmű Zrt., a kivitelezők hozzájárultak a a tatabányai önkormányzat a Vértes Agora 
csődvédelem meghosszabbításához. megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárásban 

érvénytelen ajánlatot hirdetett ki győztesnek.
20. MARNITZ István: Beruházásokat fújt le az MVM. Az 
indoka veszteségcsökkentés = Népszabadság, jan.17. 28. VAJNA Erzsébet: Új ipartelep épült Tatabányán = 
12. l. Napi Gazdaság, jan. 28-29. 24. l.
-Vértesi Erőmű Zrt. felszámolás, csődeljárás. - Tatabánya, a Raltech Kft. Új ipartelepet épített a 

városban, a 3000 négyzetméteres csarnokban 
fémmegmunkálással foglalkoznak majd.
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A kulturális statisztikai adatszolgáltatásról

Már elérhető a http://kultstat.okm.gov.hu oldalról a 2010. évi statisztikai adatlap, mely regisztráció nélkül is 
letölthető. Az aktuális kötelező adatszolgáltatást lehetőség szerint ezen a rendszeren kellene teljesíteni. 
A József  Attila Megyei Könyvtár jogosultságánál fogva a feltöltött elektronikus adatlapokat ellenőrzi és 
jóváhagyja.

EBSCO adatbázisok otthonról

(EBSCO logo) A József  Attila Megyei Könyvtár 
beiratkozott olvasói számára már otthonról is 
elérhetők az EBSCO adatbázisai!
Ezekben teljes szövegű szakcikkeket találhat 
általános, üzleti, egészségügyi, pedagógiai, öko-, 
könyvtári és egyéb tudományos témakörökben. Az 
adatbázis-gyűjtemény használata segítség lehet az 
egyes témákban kutatók, szakdolgozók, de a 
hobbyból érdeklődők számára is.
További információkat az EBSCO-ról és 
ada tbáz i s a i ró l  ezen  a  l i nken  t a l á lha t :  
http://www.jamk.hu/?q=ebsco
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