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

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

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

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

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

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

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

Megyei kö rképnyvtá
Rovatvezető: Világi Orsolya

34/513-674
vilagi.orsolya@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



00Héreg jával, a könyvvel. A 14  órakor kezdődő díjkiosztás (melyen 
az egészen aprók is érdekeltek voltak), a rajzpályázat és az 

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

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

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

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

00
helyszínre. 16  órától a Vízimalom teremben négy tatai 

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

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

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

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

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)

Megyei kö rképnyvtá

3



Ritmus a könyvről A diákokat, természetesen elsősorban a helybelieket, 
szeretnénk majd a könyvtár által szervezett Oroszlánkarom 

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

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

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

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

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

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

A József  Attila Megyei Könyvtár ezekről a találkozásokról, melyek alkalmával a tanulás 
régi restanciája, hogy a költészet kölcsönösen zajlott a gyerekek és a népművelő-előadó 
napjának megünnepelésével nem között.
szerepelt a helyi kulturális esemé- „…árnyékodért selyemingem/ázik el…” - Nagy László 
nyek palettáján – erre is utalt dr. Voit Szépasszonyok mondókái Gábrielre című versének egy sorát 
Pál, a Megyei Könyvtár igazgatója, adta címéül a harmadik tételnek az előadóművész. A szere-
amikor megnyitotta Tóth Zsóka lem s az erotika versei kaptak itt helyet. Nagy László mellett 
Versek négy tételben című irodalmi Illyés Gyula és Weöres Sándor költeményei hangzottak el.
estjét, 2012. április 16-án. Rövid bevezető gondolatok után S végül, a gyerekversek bájos hangulata töltötte meg a 
dr. Voit Pál József  Attila József  Attila című versének elmon- levegőt. Nem maradhattak ki a műsorból ezek a művek. 
dásával adta át a szót Pápai Ferencnek, az est moderátorá- Tóth Zsóka vallja, hogy a gyermekeket versközelben tartva 
nak. taníthatjuk meg a szép beszédre, adhatjuk át számukra 
Tóth Zsóka Radnóti-díjas előadóművészt nem kell helyesen a magyar nyelvet.
bemutatni a Tatabánya kulturális életében alkotóként, A negyedik verscsokor mottóját Nemes Nagy Ágnes Hány 
szervezőként vagy közönségként részt vevőknek. A váro- ujja van? című versének egy részlete adta: „Öt ujja van, nem 
sunkban élő, és Budapesten, a Magyar Művelődési Intézet mind olyan”. Zelk Zoltán, Ladik Katalin, és Ratkó József  
és Képzőművészeti Lektorátus munkatársaként dolgozó költeményei peregtek ismerősen egymás után.
népművelő munkája mellett előadóművészi hivatását is 
szívvel lélekkel gyakorolja határokon innen és túl. A költészet napja: a vers ünnepe. Ezen a napon kicsivel 
Az est során elhangzott, négy csokorba kötött versek teljes több költő és költemény talál ránk, s ad számunkra erőt, 
mértékben tükrözték Tóth Zsóka személyét, életét és az útmutatást vagy éppen örömöt és vidámságot. Nagyon jó 
élethez való viszonyát, valamint népművelői elhivatott- egyedül megtapasztalni a vers nyújtotta katarzist, s megint 
ságát. más, amikor az élmény közös. Ekkor a költő, a költemény, 
Az első tételbe az örök, nagy, filozofikus kérdésekkel az előadó és a közönség egymásra hangolódik. A József  
foglalkozó versek kerültek: Illyés Gyula Árpád című Attila Megyei Könyvtárban Tóth Zsóka előadóestjén 
költeményének súlyos gondolatait József  Attila Falu című mindez megtörtént. 
verse oldotta fel. Végül ebben a tételben hallgathattuk meg S mi lehetne a legnagyszerűbb közös élmény, mint az, ha az 
Ratkó József  Az ének megmarad című művét, melynek záró est zárásaként a „kedvenc” vers szólal meg? A műsor elején 
sorai adták az első verscsokor mottóját: „Hanglemez ez a Föld. a közönség szavazhatott arra a költeményre, melyet a 
Ráénekelek én is.” leginkább szeretett volna meghallgatni Tóth Zsóka 
A második versgyűjteményt határon túli költők műveiből tolmácsolásában. 
állította össze Tóth Zsóka: Bettes István, Zs. Nagy Lajos, A Megyei Könyvtár versünnepe Nagy László Ki viszi át a 
Tóth László, Ozsvald Árpád kedves, humoros, gyermeki szerelmet című költeményével ért véget.
világlátással megírt költeményeit tolmácsolta az előadó- Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
művész. A versek hangulatát jól tükrözte a második tétel 
elnevezése, mely Bettes István Velsz a madam módján című 
versének egy sora „…nem vadok idedesz fő a nudalom…”
A versek elhangzása után Pápai Ferenc a versmondó, verset 
kedvelő gyerekekkel való kapcsolatáról faggatta Tóth 
Zsókát. Arról a sokévi munkáról érdeklődött, melynek 
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Olvasók, érdeklődők, azt hiszem valamennyien izgatottan Mostanában nagyon fontos ez a jel, s az általa hordozott 
várták Müller Pétert, sokuk kedvelt íróját, előadóját, üzenet. A jel fő szavai a MÁSOK és az EGYÜTT arra 
spirituális vezetőjét. Várták az újabb tanítást, az élet zűr- utalnak, hogy közösséget kell teremtenünk.
zavarában és nehézségei között oly Életünk során sokféle csoporttal találkozunk. A csoportok 
jóleső, megnyugtató útmutatást. akkor válnak igazi közösséggé, ha „felülről is meg vannak 
2012. április 23-án Müller Péter jött, szentelve”, azaz az emberek közötti szálak a felsőbbrendű 
s a pulpitus némi átrendezése után világban is össze vannak kötve – mondta Müller Péter.
bele is vágott a közepébe: mit ért- Minden közösségnek van zenéje, harmóniája. Minden 
sünk azon, hogy az élet: művészet? tagnak ezt a zenét kell érezni ahhoz, hogy a közösség 
Látszólag távolról megközelítve a működjön. 
témát, először a KEN-élményről Régi időkben a közösségek harmóniáját a közös hitvilág 
beszélt. Arról a villanásnyi tisztán- adta. Nekünk, magyaroknak is volt a régmúltban egy 
látásról, mely bevilágítja az életutat, ősmagyar vallásunk, melytől erőszakos módon kellett 
megmutatja, hogy milyen célból, megválnunk. Ennek lehet a következménye Müller Péter 
miért vagyunk itt a Földön, mi az szerint, hogy e kis országon belül is akkora tud lenni az 
életfeladatunk. Olyan ez, mint ízléskülönbség, hogy mindig vannak közöttünk, akik a 
amikor a harcművészet mestere, a múltba révednek, s vannak, akik a nyugati világ felé húznak, 
KEN tanítványában felidéz egy élményt, egy olyan jövő- hogy mindig van bennünk szabadsághiány. Csak nagyon 
beni képet, ami valójában csak 15 év tanulás után lehet kevesen tudják ebben a többszólamú zenében harmoni-
sajátja. kusan ötvözni a régit és az újat, a sajátot és a mást.
Életünk során mi, valamennyien biztosan átéltük vagy A harmónia titka nem a homogén csoportok létrehozá-
átéljük ezt az élményt, ezt a futó boldogságpillanatot. sában rejlik, hanem abban, hogy a közösséget alkotó 
Müller Péter úgy fogalmazott, hogy már valamennyien sokféle emberben megtaláljuk a közös pontot, a szeretet-
láttuk a mennyországot, találkoztunk Istennel. pontot.
Ez a villanásnyi boldogság segít megfogalmazni és Az előadó Hamvas Béla gondolatait is idézte, aki szerint a 
tudatosítani bennünk életfeladatunkat, általa megtanul- mai ember közösségre alkalmatlan, mivel túl erős az ego 
hatjuk az életünket művészien élni, az „életet szépen személyiségre gyakorolt hatása.
megcsinálni”. Így alkothatjuk meg igazi életművünket: Tudnunk kell azt is, hogy az igazi, jól működő közösségeket 
önmagunkat. a szeretet mellett a megpróbáltatások kovácsolják össze. 
Müller Péter szellemi tanítómesteréről is beszélt, akivel, Ha azzal a megengedő tudattal építjük közösségeinket, 
30 évvel ezelőtt került kapcsolatba. Mesterétől kapott hogy semmi sem tökéletes, akkor képesek leszünk 
sokévi útmutatás, tanulás után született meg a Ji Kingnek, kompromisszumokat kötni, s az életünket művészien élni.
a változások könyvének egyik magyar változata Müller Az est hátralévő részében jutott idő arra is, hogy Müller 
Péter értelmezéseivel, magyarázataival. Péter olvasói kérdésekre válaszoljon, s dedikálja könyveit.
A Ji King: jóskönyv. Alapja a lelki és anyagi világot jellemző, Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya) 
a mindenki életét maghatározó kettősség, a Jin és a Jang, az 
ellentétek bölcs egymásmellettisége. A Jin és a Jang jelek
64 variációja mutatja meg a sorsfeladatot, melyet aktuálisan 
meg kell oldanunk. E 64 variáció közül az előadó egyet 
magyarázott meg, a 13-as jelet, melynek neve: emberi 
közösség.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Voit Pál
igazgató

vezető szakfelügyelő

Dr. Horváth Géza
szakfelügyelő
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Település neve Szakfelügyelet időpontja Utóvizsgálat időpontja

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

Könyvtári szakfelügyelet Komárom-Esztergom megye
(Összefoglaló)
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40. Kömlőd 2004 2008
41. Környe 2002 2006
42. Lábatlan 2002 2006
43. Leányvár 2002 2009
44. Máriahalom 2004 2012
45. Mocsa 2003 2010
46. Mogyorósbánya 2005 2012
47. Nagyigmánd 2002 2010
48. Nagysáp 2004 2012
49. Naszály 2002 2010
50. Neszmély 2003 2008
51. Nyergesújfalu 2003 2006
52. Oroszlány 2005 2007
53. Piliscsév 2003 2008
54. Pilismarót 2002 2008
55. Réde 2002 2008
56. Sárisáp 2003 2012
57. Súr 2003 2012
58. Süttő 2003 2008
59. Szákszend 2003 2012
60. Szárliget 2005 2012
61. Szomód 2003 2012
62. Szomor 2005 2012
63. Tardos 2003 2012
64. Tarján 2003 2006
65. Tárkány 2004 2012
66. Tát 2003 2008
67. Tata 2005 2007
68. Tatabánya 2006 2012
69. Tokod 2003 2008
70. Tokodaltáró 2004 2008
71. Úny 2003 2004
72. Várgesztes 2005 2012
73. Vérteskethely 2004 2012
74. Vértessomló 2004 2006
75. Vértesszőlős 2003 2012
76. Vértestolna 2004 2012
 
Tatabánya 2012. március 27.
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