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KITÜNTETÉS

"A Megyei Könyvtárért" díjat 2012-ben

TAKÁCS ANNA
kapta, a több évtizeden át, az intézmény érdekében

kifejtett sokoldalú szakmai tevékenységéért.

Szeretettel gratulálunk!

„“A MEGYEI KÖNYVTÁRÉRT“

Következő számunkban interjút közlünk Takács Annával
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A József  Attila Megyei Könyvtár és az InfoKer Számí- TextLib rendszergazda tanfolyam,
tástechnika-alkalmazási Szövetkezet országos rendszer- Tatabánya, 2012. április – május
gazdai tanfolyamot hirdetett TextLib integrált könyvtári 
rendszert használó könyvtárak számára. A képzésre a A Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban, Tatán, 
József  Attila Megyei Könyvtárban négy hétfőn, 2012. ápri- februárban tartott TextLib konferencián elhangzott, hogy 
lis 2-től május 7-ig került sor. Az ország számos pontjáról: milyen hasznos lenne több képzést is tartani azért, hogy a 
Zalaegerszegről, Bicskéről, Marcaliból, Tatáról, Paksról, rendszer által nyújtott lehetőségeket jobban meg lehessen 
Szombathelyről, Székesfehérvárról, Devecserből érkeztek ismerni.
rendszergazdák, akik érdeklődtek Thék György, az Hamarosan meg is jelent a felhívás a levelező listákon, 
InfoKer munkatársa, egy alkalommal pedig kollégánk, miszerint a tatabányai József  Attila Megyei Könyvtár 
Török Csaba, rendszergazda előadása iránt. tanfolyamot szervez. A regisztráció könnyen lezajlott, 
A képzés tematikájában szerepelt a TextLib telepítése, fel- Vitéz Veronika minden kérdésre készségesen válaszolt és 
újítása, üzemeltetése és a rendszergazda feladatai windows- mindenkire odafigyelt a tanfolyam során. A távolabbról 
os vagy linuxos környezetben, szervergépeken illetve a érkezőknek nagy könnyebbséget jelentett, hogy a városban 
munkaállomásokon. az állomások a könyvtár közelében helyezkednek el.
A tanfolyamon szerzett élményeiről Márky Balázs, a Az első alkalommal letöltöttünk és telepítettünk egy kis 
székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár gyakorló TextLib adatbázist, már korábban feltöltött 
munkatársa és Molnár András, a Nyugat-magyarországi adatokkal, megismerkedtünk a rendszer múltjával, 
Egyetem, Savaria Egyetemi Központ mesterképzéses összetevőivel, mentésekkel, a naplózás menetével és 
hallgatója számolnak be az alább olvasható írásokban. jelentőségével. A résztvevők folyamatosan kérdezhettek, 
(Külön köszönet értük! – a szerk.) ha a szóban forgó témával kapcsolatban voltak saját 
Az ingyenes tanfolyamsorozat folytatódik a József  Attila tapasztalataik, módszereik. A tanfolyam oktatója, Thék 
Megyei Könyvtárban.  A következő kurzusra június 18., 25. György igyekezett minden felmerülő kérdésre válaszolni. 
és július 2., 9-én, mind a négy nap 10.00 órától kerül sor. A Dunántúl szinte minden szegletéből érkeztek kollégák 
Jelentkezésre és a további tanfolyamokra történő előzetes (Bicske, Devecser, Marcali, Paks, Székesfehérvár, Tata, 
regisztrációra ezen a címen van lehetőség: Zalaegerszeg), voltak, akik több órát utaztak oda-vissza 
http://www.jamk.hu/jelentkezes_textlib_2012_06/ azért, hogy részt vehessenek a tanfolyamon, és volt 
Főként TextLibet használó könyvtárakból várjuk az új főiskolai hallgató, aki azért jött, mert nagyon érdekelte a 
jelentkezőket! rendszer.
A rendszergazdai tanfolyam az általános programhaszná- A továbbiakban elmélyedtünk az adatbázis kezelésének 
lattal nem foglalkozik, hanem kiindulópontnak tekinti. rejtelmeiben, melynek során parancssoros kifejezéseket is 
Érdeklődni Vitéz Veronikánál a vitez.veronika@jamk.hu e- használtunk, megtudtuk, milyen adatbeviteli mezőkkel 
mail címen vagy a 34/513-674-es telefonszámon lehet. dolgozhatunk, a rekordoknak milyen típusai vannak. 

Vitéz Veronika (JAMK Tatabánya) Kiderült, hogyan is történik az indexelés, miképpen lehet 

Tatabánya
Országos TextLib rendszergazdai képzés

a József  Attila Megyei Könyvtárban

Megyei kö rképnyvtá
Rovatvezető: Világi Orsolya

34/513-674
vilagi.orsolya@jamk.hu
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javítani, törölni a többször bekerült azonos helységneveket, TextLib rendszergazda tanfolyam
alkotókat a kapcsolódó mezőkből is, foglalkoztunk a 
jogosultságok megadásával. Kipróbáltuk, hogyan lehet A rendszergazda tanfolyam alapvetően a TextLib könyvtári 
nyomtatási formátumokat létrehozni. Szó volt a MOKKA- integrált rendszert alkalmazó könyvtárak munkatársai 
ODR rekordfeltöltések kapcsán a Hunmarc formátumú számára hivatott részletesebb információt szolgáltatni a 
fájlok mentéséről. A gyakorlás során megtudtuk, hogyan rendszergazdai feladatokról. A fenti kategóriából 
lehet előre megadott feltételekkel kereséseket lefolytatni, mindössze én jelentettem kivételt, hiszen egyelőre nem 
(például olvasók adataival) akár több lépcsőben. könyvtárban dolgozom, a Nyugat-magyarországi Egye-
A tanfolyamon mindig ott volt a könyvtár rendszergazdája, tem, Savaria Egyetemi Központ, Informatikus könyvtáros 
Török Csaba, aki egy alkalommal külön is tartott előadást szak mesterképzéses hallgatója vagyok. A képzésemhez 
a szerver kezelésének módjáról (már okostelefonról is tartozó gyakorlatok során már több integrált rendszert is 
képes elérni), és megmutatta az eszközöket, amik a TextLib sikerült megismerni, azonban a TextLibet még korábban 
működtetését biztosítják. A TIOP pályázat keretében nem használtam. Könyvtárszakos hallgatóként úgy 
vásárolt laptopok rugalmasan használhatóak, raktári gondolom, hogy a meglévő ismereteket folyamatosan 
munkákhoz is igénybe veszik, és hordozhatóságuk révén a bővíteni kell, hiszen a sokoldalúság és a széles látókör 
tanfolyamhoz is könnyen használni lehetett őket. napjainkban alapvető elvárás a szakmában, ezért döntöt-
A könyvtár hétfőnként zárva tart, ezeken a napokon volt tem a tanfolyamon való részvétel mellett. 
lehetőség tanfolyamot tartani. Közben egy alkalommal Az integrált rendszer mellett a tatabányai megyei könyvtár 
éppen árusítást tartottak az állományból törölt kiadványok- is újdonságot jelentett számomra, hiszen még nem volt 
ból, az olvasók részéről komoly érdeklődés mutatkozott rá szerencsém megismerkedni vele. Maga az intézmény talán 
az egész nap folyamán. Egy másik alkalommal a gyerek- a legjobb, a város legmegfelelőbb részén került kialakításra. 
könyvtár tartott rendezvényt kisgyermekes családoknak, jó Tömegközlekedéssel gyakorlatilag bárhonnan könnyen 
volt látni, ahogy folyamatosan érkeztek babakocsival az elérhető. A könyvtár mellett található park nyugalma pedig 
édesanyák és kisgyermekeik. Az intézményben arculatos külön hangulatot teremt a kultúra fellegvárának, a kissé 
tollakkal, naptárakkal vártak minket, kávé, meleg tea, zordon külseje azonban lenyűgöző belsőt takar. A kedves 
aprósütemény mindig elő volt készítve, a könyvtár olvasókat, érdeklődőket pedig már a bejáratnál egy 
logójával ellátott bögrékkel. A könyvtár berendezése egyre érintőképernyős információs felület fogadja. Számomra 
szebbé válik, nagyon tetszett az ökosarok, az odaillő rendkívül szimpatikus ez a modern megoldás. A könyvtár 
bútorokkal. A tanfolyamon kívül még kíváncsi voltam az jelmondata, „Nyitottak vagyunk” tehát mindenképpen 
időszaki kiadványok kezelésére is, amiről sikerült is minden találó, nyitottak a modern technológia és a felhasználók 
fontosat megtudnom a kollégáktól, akik nagyon segítő- irányába is! Ezt követően már nem is tűnt olyan 
készek voltak. meglepőnek a belső elrendezés. A hatalmas üvegfelületek-
A négy nap lehetővé tette, hogy a TextLib integrált könyv- nek köszönhetően a bejutó természetes fény élettel tölti 
tári rendszer által nyújtott lehetőségekkel megismerked- meg a belső teret. A folyóiratolvasó megyei könyvtárhoz 
jünk, és hasznot ötletekkel gyarapodjunk. Sokat segített méltó állománnyal rendelkezik, a szabadpolcos könyv-
abban, hogy a saját határainkat megismerjük, milyen beállí- állomány esetében pedig ötletes kiemeléseket alkalmaz az 
tásokat végezhetünk el mi magunk a rendszerben és mihez intézmény. Ráadásul a könyvtár számítástechnikai arzenálja 
kell a fejlesztők segítsége. is irigylésre méltó a magyarországi könyvtárak számára. 

Márky Balázs (VMMK, Székesfehérvár) A környezet tehát minden szempontból kiváló volt a 
tanfolyam megrendezésére. Az oktatás összesen 4 hétfői 
napot érintett, április 2-i kezdéssel. A hasznos ismereteket 
az InfoKer Szövetkezet képviseletében, Thék György 
adta át. Az első alkalom magától értetődően rövid 
bemutatkozással vette kezdetét. Ezt követően a TextLib 

Megyei kö rképnyvtá
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integrált rendszer lehetőségeivel és képességeivel Betekintést nyerhettünk a linuxos parancsokba és 
ismerkedtünk meg, először természetesen csak elméletben. könyvtárszerkezetbe, a legfontosabb config fájlokba. 
A rövid TextLib történeti áttekintő után pontos képet További adatbázis manipuláló paranccsal is találkoztunk és 
kaphattunk a rendszer készleteinek tartalmáról a külön- az adatbázis szerkezetét is sikerült teljesen kielemezni. 
böző összefüggésekről és a jogosultságokról. A hardware, Mivel többen is leltározás elé néznek, kiemelt témaként 
software és hálózati rendszerigények mellett a www, foglalkoztunk a felvetéssel. 
MOKKA, z39.50, tlmsg modulokról informálódhattunk. Az utolsó találkozás volt a legösszetettebb, hiszen a már 
Az elméleti alapok után a gyakorlat ösvényére léptünk. Első elsajátított ismeretek alkalmazása mellett rengeteg 
lépésként a telepítés és a felújítás következett. A délután feladatot terveztünk el a munkaállomáson. Kezdésként a 
folyamán az üzemeltetés témaköre került középpontba a különféle alapadatok - könyvtár adatai, dolgozók adatai, 
mentés, a naplózás és az adatbázis ellenőrzés aspektusából. állomány, olvasói kategóriák - beállításával töltöttük az időt. 
A szerver mellett természetesen a munkaállomásokról, Ezek után a rendszereszközök használata és létrehozása 
kliensekről is esett szó. következett, konkrétabban a nyomtatási- és rendezési 
A második alkalommal foglalkoztunk a hibaüzenetekkel, formátum, a statisztikai bontások, projekció. Különféle 
log-fájlokkal és a hibaelhárítással. Szó esett a parancssoros keresőkérdések létrehozásával kiemelten is foglalkoztunk. 
programokról, és közülük eggyel (w-drefch.exe) A TextLib rendszerben lehetőség van a keresőnyelv hasz-
részletesen is foglalkoztunk. Szembesültünk a bibliográfiai nálatára. Ennek segítségével lehet a bonyolult keresőkérdé-
rekordok importja során azzal, hogy az egyes besorolási seket megfogalmazni. A nyelv lehetőséget ad keresésre az 
rekordok sokszorozódnak, éppen ezért ennek a problé- indexeken, halmazok projektálására, szűkítésére, valamint 
mának a gyors és hatékony orvoslásával is megismerked- lehetővé teszi halmazműveletek elvégzését is. Folytattuk a 
tünk. A fent említett programmal töröltük a fölösleges már előző alkalommal megemlített leltározást is, így a 
besorolási rekordokat, és természetesen a rájuk irányuló gyakorlatba is sikerült átültetni a folyamat lépéseit.
hivatkozásokat is, és megtartottuk a legjobbnak válasz- Természetesen négy nap nem teljesen elég egy összetett 
tottakat. Az adatbázisról megszerzett alapvető ismereteink rendszer teljes megismerésére, de az egyes folyamatok 
elmélyítése végett elkezdtük részletesebben vizsgálni az megértéséhez, az integrált rendszer szerkezetének 
adatbázis szerkezetét, pontosabban az adatfájlokat, megismeréséhez kiváló. Minden egyes tanfolyami napra 
rekordtípusokat, kapcsolati típusokat, index típusokat. csak pozitívan tudok visszagondolni, egyrészt a tatabányai 
A harmadik hétfőn a Linux szerver környezetét ismerhet- megyei könyvtár kollégáinak szívélyes vendéglátása, 
tük meg Török Csaba, a tatabányai megyei könyvtár másrészt pedig a jó hangulat okán. Úgy érzem most is 
rendszergazdájának tolmácsolásában. Ennek oka, hogy a rengeteg hasznos információval tudtam gyarapítani a 
jelenlegi, linuxos TextLib szerver kihasználja az operációs meglévő tudásom.
rendszer adta lehetőségeket, mely számos előnnyel jár. Molnár András (NYmE - SEK mesterképzéses hallgató)
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A népdalgyűjtő szerzetes Öko-est: Apokalipszis: már 2012?!

2012. május 14-én Jáki Sándor Teodóz OSB szerzetes Egely György mérnök-feltaláló volt a Megyei Könyvtár és 
volt a vendége a József  Attila Megyei Könyvtárnak. A Nász János vendége május 21-én. Előadásának címét – 
rendezvényt a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége mint kiderült – tévesen jelentettük meg, mert időközben a 
Egyesület Tatabányai csoportjával közösen rendeztük. kérdőjel felkiáltójellé változott. De nem az egyetemes 
A 84 éves, mosolygós szerzetes a nézők között több tanít- világvégéről volt szó, hanem a teljes gazdasági összeom-
ványát is üdvözölte, ugyanis sokáig a győri Czuczor Ger- lásról, kimondottan Magyarország tekintetében. Nem volt 
gely Bencés Gimnáziumban tanította az ének-zene tantár- szívderítő hallgatni. Bizonyos részeivel, sajnos, egyet is 
gyat. Előadásában azonban, mint dalgyűjtőt ismerhettük értettem. Ezek a kiszolgáltatottságról, a kőolajipar szinte 
meg. Teodóz atya ugyanis hosszú évek óta foglalkozik a be- és átláthatatlan hatalmáról szóltak. 
magyar egyházi népénekek gyűjtésével, melyeket Egely György mint feltaláló – egyebek mellett – az ún. 
mindenütt eredeti lelőhelyükön, a teljes magyar nyelvterü- akusztikus oszcillátorban látja a megoldás kulcsát, mellyel 
leten keresett és talált meg. Több száz útján 5000-nél több olcsón, egyszerűen(?), s nem utolsó sorban, környezet-
népéneket gyűjtött, amelyek között számos pótolhatatlan kímélő módon lehet(ne) energiát előállítani.
kincs akad. Mindezidáig azonban nem talált támogatókra, legalábbis 
1978 óta foglalkozik népdalok felkutatásával és lejegyzésé- olyanokra nem, akik finanszíroznák a további kutatást-
vel is. 110 útja vezetett Moldvába, ahol közvetlenül tapasz- fejlesztést.
talhatta meg a csángók magyarságukért folytatott állandó Törekvései szimpatikusak, kutatásaihoz nem értek, 
küzdelmét. Előadásában ezekről a gyűjtésekről mesélt, módszereivel kicsit vitatkoznék.
térképén is megmutatta a lelkes közönségnek az utazásait. Aki bővebb információkra kíváncsi, ajánlom figyelmébe 
Elbeszéléseit csángó és magyar népdalok eléneklésével Egely György honlapját: www.egely.hu.
gazdagította, amibe a közönség is bekapcsolódott. Világi Orsolya (JAMK Tatabánya)

Schlosser Kata (JAMK Tatabánya)

A képre kattintva megnyitható a galéria

Megyei kö rképnyvtá
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* Az irodalomtörténész rámutatott, hogy bár a kötetbe A Pilinszkynek címzett levelek Tatabányára értek
gyűjtött küldemények elsősorban Pilinszkyhez, a költőhöz 
szólnak, a könyv olvastán egyszersmind Pilinszkyhez, az Az idei év egyik legnagyobb irodal-
emberhez is közelebb kerülhetünk. A Levelek Pilinszkynek mi szenzációja az Új Forrás Kiadó 
szerinte regényként is olvasható, amely egyszersmind egy jóvoltából juthat el az olvasóközön-
„baráti, szellemi közösség ujjlenyomatát” is kirajzolja.séghez: a Levelek Pilinszkynek című 
Jász Attila természetesen a könyv sajtó alá rendezőit is könyv a költőhöz írt legfontosabb 
megkérte, hogy beszéljenek a mű koncepciójáról. Hafner küldeményeket állítja időrendbe.
Zoltán, aki az 1997-es, Pilinszky által írt leveleket A kötetet a József  Attila Megyei 
tartalmazó kötetet is szerkesztette, megosztott néhány Könyvtárban mutatták be.
műhelytitkot a közönséggel:Bár az elmúlt évtizedekben számos 
– A teljes Pilinszky-levelezés kiadása körülbelül tíz vaskos kötetet irodalmi témájú kötet jelent meg az Új 
venne igénybe, ezért a most megjelent gyűjteménnyel szükségszerűen Forrás gondozásában, az utóbbi időkben lelassult a 
egy levélválogatást vehet kezébe az olvasó. A szelekció során fontos folyóirat könyvkiadói tevékenysége. Idén azonban  igazi 
szempontunk volt, hogy izgalmas, érdekfeszítő levélváltásokat irodalomtörténeti ritkaság, a Pilinszky Jánosnak írt levelek 
illesszünk kronológiai rendbe, és hogy lehetőleg ne keletkezzenek válogatott gyűjteménye jelent meg Levelek Pilinszkynek 
„zárványok”, vagyis ne maradjanak elvarratlan szálak a kötet címmel. A friss kötet bemutatásán a könyv szerkesztőin, 
végére. Munkánkat nehezítette, hogy például az 1950-es évekből Hafner Zoltánon és Bende Józsefen kívül Tóta Péter 
nagyon kevés küldemény maradt fenn, 1946 előttről pedig szinte Benedek irodalomtörténész, valamint Földes László 
semennyi, mivel a költő addigi levelezése a második világháborúban Hobo is hozzájárult Pilinszky megidézéséhez. Az est 
megsemmisült.házigazdája természetesen Jász Attila, az Új Forrás folyó- 
Bende József, a Vigilia című katolikus irodalmi folyóirat irat főszerkesztője (és a kiadó vezetője) volt.
szerkesztője a francia nyelvű levelek fordításáért felelt a A lassan a helyi irodalmi estek állandó résztvevőjévé avan-
kötetben. Tőle megtudhattuk, hogy a költő 1963-ban járt zsáló Hobo spontán laudációja nyitotta a műsort. A zenész-
először Párizsban, s a különösen nagy külföldi szakmai költő-előadóművész örömét fejezte ki a könyv megjele-
elismertség mellett erős magánéleti szálak is kötötték nésével kapcsolatban:
Franciaországhoz.- Ezekben az ínséges időkben igazán dicséretes vállalkozásnak 

tekinthető egy ilyen ritka kincs kiadása. Pilinszky a legkedvesebb A tartalmas bemutató estet Hobo zárta, aki utószóként 
költőim közé tartozik, művei mindig sokat jelentettek a számomra. további részleteket adott elő Pilinszky-műsorából. A 
Ezért különösen nagy örömöt jelent nekem, hogy a tavaly óta műsoron Levelek Pilinszkynek budapesti bemutatására május 24-én a 
lévő Pilinszky-estem, a Vidnyánszky Attila rendezte „Látja Isten, Fugában fog sor kerülni, ahol Jász Attila Törőcsik 
hogy állok a napon” máris több tucat előadást ért meg. Marival és Kocsis Zoltánnal beszélget Pilinszkyhez 
Hobo az említett Pilinszky-műsorából adott elő részleteket. fűződő viszonyukról.
A rövid, de annál kifejezőbb felvezetés után Monostori Reichert Gábor
Imre, az Új Forrás korábbi főszerkesztője beszélt Pilinszky 
és a lap kapcsolatáról, majd Tóta Péter Benedek, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem tanára mondta el gondolatait, 
szakmai észrevételeit a levelezésgyűjteménnyel kapcsolat-
ban.

Megyei kö rképnyvtá

*Az írás eredetileg a kemma.hu-n jelent meg
és az ő engedélyükkel közöljük (a szerk.)

7

http://www.kemma.hu


Tata - Móricz Zsigmond Városi Könyvtár A következő állomásokon kellett játékos feladatokat 
megoldaniuk:

Tata apraja-nagyja · Magyary-szobor
· Öveges-szobor

Tata híres polgáraira emlékezett április 16-án és 17-én a · Mikoviny szobor
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében fel- · Bláthy-szobor
nőtt és gyermek egyaránt. · Fischer-ház

A Kiállítóteremben e két napon a · Menner-ház
Csodák Palotája vándorkiállítása · Fellner-szobor
várta a látogatókat emlékeztetve 
minket arra, hogy a fizika is lehet A több mint 2 órás vetélkedő nagy kihívás volt, de közben 
érdekes, ahogyan azt már Öveges azért jutott idő éneklésre, fizikai kísérletre, sőt, még 
professzor is megmondta, aki szintén kacsatojás-mentésre is. A résztvevőket süteménnyel és 
tatai kötődésű volt. üdítővel vendégeltük meg, mindenki kapott az alkalomra 
Hétfő délután Farkasházy Tivadar egyedileg készíttetett pólót és természetesen az első három 
volt vendégünk, aki ükapjáról, helyezett díjazására is sor került a verseny végeztével.
Farkaházy Fischer Mórról, a híres Április 16-17-én a méltán népszerű Csodák Palotája 
porcelánygyárosról mesélt. látványos fizikai kísérlet-bemutatóval és játékos kiállítással 

Kedden a város iskolái számára rendeztünk helytörténeti érkezett hozzánk. Apropója, hogy az említett intézmény 
vetélkedőt, ahol a csapatok városi emlékhelyeket látogattak sok ötletet merített Öveges professzor ötleteiből, aki 
végig. sokáig tanított Tatán.
Április 16-án, hétfőn Farkasházy Tivadar, újságíró-humo- A két nap alatt több százan tekintették meg a helyszínt. 
rista volt vendégünk, aki az egykori herendi porcelángyár- Érkeztek szervezett csoportok a város általános- és 
tás megalapítójáról, a tatai születésű Farkasházy Fischer középiskoláiból, de a délutánok során sokan betértek 
Mórról mesélt. Az előadás során előkerültek régi fényké- szabadidejükben is.
pek, családi levelek és oklevelek. A nagyszámú közönség Paulovics Milán (MZSVK Tata)
másfél órán keresztül hallgatta a történeteket, utána pedig 
kérdésekkel bombázták az előadót.
Április 17-én a "Tata nagyjai - helytörténeti vándorvetél-
kedő" került megrendezésre, ahol a város három általános 
iskolájának 28 tanulója versenyzett 7 csapatba szerveződve, 
hogy bebizonyítsa: ők tudnak a legtöbbet Tata híres 
polgárairól.

Megyei kö rképnyvtá
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Egyéb fejlesztések:· Mese-Egyetem – 15 alkalom

· Oroszlánkarom – 22 alkalom
· Elektronikus katalógus fejlesztése· Mindenki Mesekönyve – 6 alkalom
· Retrospektív konverzió – több, mint 60 000 · Olvasta? - Olvas Tata! – 9 alkalom

rekord· Könyves Szerda – 18 alkalom
· Könyvtárhasználati szoftver elkészítése· Ovis kölcsönzés – 26 alkalom
· Könyvtár on-line! Weboldal-fejlesztés· Könyvtárhasználati vetélkedő – 27 alkalom
· Szakdolgozat-kutatás – 2 alkalommal, a · A családunk könyvtára – 10 alkalom

továbbiakban folyamatosan· 50+NET – 53 alkalom
· Népfőiskolai bibliográfia – 113 db· Zengő Könyvtár – 5 alkalom
· Korrigenda – 41 szócikk· Emlékévek – 11 alkalom (Bláthy '150 Emlékév, 

Erkel '200 Emlékév, Liszt '200 Emlékév, Miénk a 
Kiadvány:

tér)

· Évfordulók – 6 alkalom (Tata Könyvtárai, Tata · Kreativitás és innováció: Bláthy Ottó 
Kincsei, Tata Nagyjai)

születésének 150. évfordulójára. (Tatai 
· Családi Olvasás Éve – 2 alkalom Patrióta/1.)
· Jogi Estek – 4 alkalom

00· Szkennertippek – 4 alkalom A projekt ünnepélyes lezárására 2012. április 27. 14  órakor 
· TextLib konferencia került sor.
· Továbbképzések – 17 alkalom

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár  TÁMOP-3.2.4/08/012009-0047
„Olvasáskultúra és informális képzés fejlesztése – könyvtárak az élethosszig tartó tanulásért Tata és környékén” 

ímű pályázatának megvalósult projektjei 2010. május 31. és 2012. április 30. között.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Megyei kö rképnyvtá
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2012. május 8-án az eszter- Ezen kívül hallhattunk tőle az első nagy kísérletezőről, 
gomi Helischer József  Városi Menes fáraóról (i.e. 3000), aki a legkülönbözőbb szerek és 
Könyvtárban Zacher Gábor dózisok emberi szervezetre gyakorolt hatását, rabszolgáin 
– a televízió képernyőjéről is végzett kísérletei nyomán írta le.
ismert – toxikológus „A va- Beszélt arról is, hogy a történelem és a hétköznapok „nagy 
rázsgombától a kémiai terroriz- méregkeverői” elsősorban a nők voltak (fizikai erő 
musig, a toxikológia 10.000 éves hiányában)… s arról is, hogy a felesége már csak egyedül 
kultúrtörténete” címmel tartott nézi az ún. kórházi sorozatokat, mert a hozzáértő (és főleg 
előadást. hozzászóló!) toxikológus társaságában élvezhetetlenné 
A „konkurencia” (csodaszép válnak. Ahogy számára is élvezhetetlenek a világirodalom 
tavaszi idő) ellenére is nagyon egyik legkiemelkedőbb szerzőjének, Shakespeare-nek a 
sokan voltak kíváncsiak az művei, mivel toxikológiai szempontból teljesen hiteltelenek 
előadásra. Zacher Gábor (de jó, hogy ez engem nem zavar, de teljesen átérzem mégis 
rögtön az elején leszögezte, a helyzetét!). Nem úgy a Harry Potter-kötetek, melyekben 
nem drogprevencióról lesz J.K. Rowling „bájitaltanból” (is) remekel, s még olyan 
szó, hanem „végre szakmázni fog”. S valóban: két órán finomságokkal is „jellemzi” a varázslókat és boszorká-
keresztül – amit észre sem lehetett venni – a „méregkeverés nyokat, mint a pálcájuk fája. Harry Potteré magyalból van, 
nemes tudományáról” beszélt, az őskorból indulva, napja- mely ugyan nagy dózisban lehet akár halálos is, de Őt, Akit 
ink hihetetlenül ravasz (és nagyon alattomos) bűnözőihez Nem Nevezünk Nevén, egy tiszafa pálca választotta, mely a 
érkezve. lehető legmérgezőbb.
Tette mindezt nagy szakértelemmel, s – nem túlzok – Végezetül pedig kórházi munkájáról beszélt – most sem 
szenvedéllyel, olyan kultúrtörténeti csemegéket tárva a túlzok – csillogó szemmel és méltán büszkén. Mi is legyünk 
hallgatóság elé, mint például Benvenuto Cellini vagy azok! Ez a kórházi osztály az első volt a világon, ami 

Vincent Van Gogh utólag is jól kifejezetten mérgezett betegekkel foglalkozott, s a mai 
diagnosztizálható betegségei és mér- napig ide járnak tanulni és tapasztalatot gyűjteni még a 
gezései, melyek hatással voltak művé- fejlettebb országok orvosai és orvostanhallgatói is.
szetükre, sőt konkrét műalkotá-saikra: Világi Orsolya
Cellinit a szifilisz okozta megalománia (JAMK, az esztergomi HJVK rendezvényeinek lelkes látogatója)
miatt környezete meg akarta mérgez-
ni. Tették ezt az akkor divatos méreg-
nek számító higannyal, ami egyben a 
szifilisz ellenszere is volt. Az adagot 
bizonyos értelemben elmérték, így 
Cellini meggyógyult. Firenzében lát-
ható a „Perseus” c. alkotása: maga a 
szobor a megalomán fázisban készült, 
míg a talapzat már „igazi” Cellini alko-
tás. Van Gogh némely (sárga-zöld túl-
súlyú) festményét pedig a digitalis nö-
vény alkoholos tinktúrájának köszön-
hetjük, mellyel epilepsziáját kezelték.

Amiben Rowling profi és Shakespeare amatőr, avagy
Miért nem élvezhetők a kórházi sorozatok egy toxikológus társaságában?

Megyei kö rképnyvtá

Esztergom
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Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó

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

Így készültünk az ünnepre

A hagyományokhoz híven húsvéti kézműves foglalkozásra 2012. április 16-án az eszter-
vártuk a gyermekeket és szüleiket gyermekkönyvtárunkba gomi Helischer József  
2012. április 4-én, délután. A kicsik már a foglalkozást Városi Könyvtár vendége 
megelőzően hangosan tervezgették, mely húsvéti figura volt Agócs Gergely, felvidéki 
elkészítése lenne igazán kedvükre való. származású népzenész, me-
Olykor a bőség zavarában valóban gondolkodniuk kellett, semondó. Magával hozta 
vajon nyuszis ceruzatartót vagy hímzőfonallal körültekert kecskedudáját is, és muzsiká-
tojást készítsenek-e először. A munka közben a gyermekek jával, meséjével mosolyt 
jókat beszélgettek egymással, többek között a húsvéti varázsolt a jelen lévő gyere-
szokásokról, arról, hogyan készülnek otthon a jeles napra, kek és szülők arcára.
de arra a kérdésre is valamennyien Agócs Gergely 1969-ben 
tudták a választ, hogy vallási született Felvidéken, gyerek-
szemszögből mit ünneplünk kora nagy részét Füleken 
húsvétkor. A jó hangulatot fokozta töltötte. Már tizenhat évesen 
a televíziós stáb érkezése. A fiatalok népzenét gyűjtött. A kassai Csámborgó zenekarban kezdett 
közül volt, aki boldogan vállalko- el zenélni  24 éves korában megkapta a „Népművészet Ifjú 
zott az interjúra. Mestere” címet. Az MTA Zenetudományi Intézetében 

népzenekutatóként dolgozott. Az éneklés mellett számos Nemcsak a gyermekek, de szüleik is bekapcsolódtak a 
hangszeren játszik: dudán, furulyán, tárogatón, klarinéton. munkálatokba, vágtak, ragasztottak. Olyan gyerkőc is 
Jelenleg a Fonó zenekarban zenél, előadóesteket tart, akadt, aki a nagymamával érkezett, és mondogatta neki: 
folklóranyagot gyűjt, népművészeti táborokban tanít. mama, de azt is, meg azt is… készítsük el! A foglalkozás 
„Tenmagad is, mindég arra nézzél, amerre lépni akarsz, mert végére csak úgy sorakoztak a pom-pom nyuszik, a csíkos 
különben arra fogsz haladni, az mely irányba vigyáz tekinteted. tojások az asztalon. No, és a meglepetés sem maradt el: 
Mindenkor örülök, ha látom, hogy az okbúl kellek valakinek, mert minden résztvevőt csokitojással lepett meg a „húsvéti 
gyarapíthatom azt ez ő lelkében, eszméltethetem ez ő elméjében. Mert nyuszi”.
a tömeg mindenkor csak bódulni akar, s kápráztatni önnön magát. Végezetül pedig a belsőleg átalakult gyermekkönyvtárban a 
A művészetnek viszont nem csak gyönyörködtetni, de eszméltetnie is könyvek böngészése, kölcsönzése kötötte le a kicsik és 
kell a szépre szomjúhozókat. De még így is, bizonyos, hogy csak azok nagyok figyelmét, majd nagy örömmel tértek haza, ahol 
lehetnek lelkükben igazán hatalmasak, kik inkább tízszer bizonyára folytatták a húsvéti készülődést.
kételkednek saját szavuk igazában, hogy önmagukra eszméljenek, Goldschmidt Éva (MZSVK Tata)
mintsem hogy egyszer parancsot osztanának, hogy könnyítsenek saját 
háborgó elméjökön.” – Agócs Gergely hitvallása.
Zimonyi Zsanett (Helischer József  Városi Könyvtár, Esztergom)

Agócs Gergely Esztergomban

.
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A gyerekek nagyon szeretik az állatokat és szívesen olvas- között majdnem minden iskola képviseltette magát.
nak róluk szóló  könyveket. Ez adta az ötletet, hogy a követ- A játék hozzájárult a gyerekek könyvtárhasználati ismerete-
kező levelezős játékom főszereplői kedves állathősök inek  bővítéséhez, ráirányította a figyelmet a meseregények 
legyenek. csodálatos világára és a csapatszellem fontosságára.
Így találtam rá Bálint Ágnes aranybarna Frakkjára, A verseny ünnepélyes lezárásaként egy előadásra hívtam 
Kányádi Sándor világlátott egérkéjére és Görgey Gábor minden kitartóan dolgozó csapattagot. 
lovagias hőscincérére, Hektorra. Tóth Gábor a kiváló előadó, aki maga is állattartó és állatai 
A játék felhívása hasonló volt a korábbi évekéhez: 3.-4. nagy ismerője. Saját kedvencei segítségével mutatta be az 
osztályos tanulók jelentkezését vártam, 3 fős csapatokban, alkalmazkodás mestereit: az egeret, a patkányt, a görényt, a 
természetesen nem csak Dorogról, hanem a környék isko- nyestet, a borzot, a rókát és a kutyát.
láiból is. Folyamatosan, havonta kapták a feladatlapokat a Gyerekek és a felnőttek egyaránt nagyon élvezték az 
diákok, amelyben a kiválasztott állathős kalandjait kellett előadást, ami nem csak szórakoztató, hanem látványos is 
feldolgozni. volt!
A feladatok összeállításánál ügyeltem arra, hogy a kérdések Köszönöm minden csapatnak a kitartó munkát, a felkészítő 
tartalmukban és formájukban változatosak legyenek. Így pedagógusoknak és a könyvtáros kollégáknak a biztatást! 
többek között volt szövegfeldolgozás, levélírás, rajzolás, Nagyon lelkes tanulókat ismertem meg mind a helyi 
számítógépes katalógushasználat, betűrendberakás, iskolákból, mind Leányvárról és Tokodról.
szómagyarázat, lexikonban való keresés. Örültem a kérésnek, hogy máskor is legyen ilyen játék, ami 
A februártól-májusig tartó játéksorozat végére rendkívül hónapokig izgalomban tartja a gyerekeket miközben új 
szoros verseny alakult ki: a 32 induló csapatból 30-an mesékkel ismerkedhetnek meg.
küldték vissza mind a három forduló megoldásait. A városi Gurinné Pintér Gabriella (AJVK Dorog)
és a vidéki diákok egyaránt jól szerepeltek, s a legjobbak 

Arany János Városi Könyvtár - Dorog
Hős Állatok – Állathősök 

Egy levelezős játék eredményeiről

A verseny végeredménye:

1. Macskacicók (Zrínyi) 239 pont
2. Macskahajkurászók Egyesülete (Leányvár) 238 pont
3. Rágcsálómesterek (Leányvár) 234 pont
4. Könyvhörik (Zrínyi) 232 pont
5. Három nyulak (Eötvös) 231 pont

Csizmás Kandúr (Eötvös) 231 pont
6. Süsü sihederek (Eötvös 230 pont
7. Háromfejű sárkány (Petőfi) 228 pont
8. Macskaarisztokraták (Leányvár) 225 pont
9. Némo nyomában (Zrínyi) 222 pont
10. Keresztes malackák (Zrínyi) 220 pont

12



Május 20-án, idén először – hagyományteremtő szándék- tásának megnyitójával kezdtük, majd a tatabányai 
kal - került megrendezésre a József  Attila Könyvtárban óvodások körében (is) méltán népszerű Katáng együttes 
a gyermekek ünnepe. Kissé korai időpontunkkal elébe kí- szórakoztatta a nagyérdeműt. Végül, de nem utolsósorban 
vántunk menni a városi rendezvényeknek, hogy a gyere- a Ziránó bábszínház lépett színre Pulcinella című műsorá-
keknek duplán jusson a jóból – úgy tűnik, megérte! val. A nyitva tartás ideje alatt arcfestéssel és lufihajtogatás-
A nap folyamán több, mint 250 derűs és elégedett vendég sal vártuk a kiskorúakat, szüleiknek pedig kedvezményes 
fordult meg nálunk. beiratkozási lehetőséget kínáltunk.
Programjaink sorát Rónáné Falus Júlia gyermek- Erősné Suller Ildikó (JAMK Tatabánya)
pszichológus Gyermekarcok – Gyermeksorsok című fotókiállí-

József  Attila Megyei Könyvtár

A képekre kattintva megnyílik az események galériája
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Helyismeret
Honismeret

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

2011-ben jelent meg a Dorogi Füzetek 41. kötete, az Tóth János (1917-2002) mogyoródi címzetes apát, 
emlékírásokat tartalmazó „Jövevények és vándorok vagyunk…” érdemes budavári esperes, érseki tanácsos, plébános, 
című kiadvány. Nem ez az első kötet a Dorogi Füzetek teológiai tanár. 1940-ben Bécsben szentelték pappá. 
sorában, amely emlékiratokat tartalmaz. 1994-ben adták ki Legelső állomáshelye Dorog, ahol először káplán, majd 

2 plébános. 2003-ban jelent meg A kegyelem virágszőnyege Gáthy Zoltán építészmérnök emlékiratait.  1998-ban 
címmel visszaemlékezése. Az itt bemutatott kötetben jelentek meg Kövecs Imre és Csiffáry Nándor emlékiratai a 

3 ennek az írásának szerepelnek válogatott, dorogi II. világháború dorogi hónapjairól,  s szintén ebben az 
vonatkozású részletei.évben adták ki Hopp Ferenc dorogi ornitológus 

4 Tóth János írásában képet kaphatunk pályakezdésének visszaemlékezéseit.
nehézségeiről. Érzékletesen ábrázolja az akkor sváb falu Az itt bemutatott kötet emlékiratainak szerzőit az fűzi 
viszonyait, de betekintést nyerhetünk a bányatisztek, a helyi össze, hogy bár nem dorogi születésűek, életük egy része a 
értelmiség, a bányatiszti kaszinó, valamint az esztergomi városhoz kötődött. Vannak, akik csak rövid időszakot töltöttek 
főegyházmegye életébe is. itt, s vannak, akik örökre itt maradtak. „Jövevények és 
Kövecs Imre (1930-) tanár, zeneszerző, karvezető. vándorok” ők, de nem jöttmentek! Ahogy a szerkesztő, 
Tokodon született, de ifjúságát már Dorogon töltötte Kovács Lajos rámutat, a 20. század elején, a bányászat 
családjával. Gyermekkori emlékei után megelevenednek fellendülésével a települést az ország egészéből ide érkezők 
fiatalkorának iskolás élményei is. Írásában képet kaphatunk népesítik be. S „a kis falucska gyors fejlődésével hamarosan 
arról, hogyan élték meg a környéken a fiatalok a második kisebbségbe kerülnek az „őslakosok”, így alig van értelme 
világháborús éveket. Később betekintést nyerhetünk abba, az amúgy erőteljes jellegzetességnek, a jöttmentek 
milyen élete volt egy párton kívüli, megbízhatatlannak ítélt emlegetésének.”
dolgozónak a szocializmus éveiben. A szerző visszaemléke-A fekete-fehér fényképekkel gazdagon illusztrált kiadvány 
zéseiben külön fejezetet szentel Hajdu Sándor bányász-pedig „ebből a korból idéz meg egymástól eltérő, gyakran 

5költőnek,  akinek versei közül néhányat meg is zenésített.egymással feleselő, mégis egymáshoz kötődő sorsokat”. 
Most pedig lássuk a kötet szerzőit!

„Jövevények és vándorok vagyunk…”
1Dorog és a tudományok 3.

(Könyvismertetés)

1 Dorogi Füzetek 15. – Dorog: Dorog Város Barátainak Egyesülete, 1998. "Jövevények és vándorok vagyunk" : emlékírások, Dorog Város 
– 124 p.Barátainak Egyesülete (2011); 127 p., ill.
4 Tárgyidő: "19/20" (Dorogi füzetek ; 41.) ; Dorog és a tudományok 3. ; Szép élet a katonaélet...: napló avagy egy karpaszományos közlegény 

Borbély László: Karbidgyártás Magyarországon ; Borbély László: keservei "gyöngyélete" alatt... / Hopp Ferenc. – Dorogi Füzetek 16. – 
Germánium-előállítás a szénfeldolgozás melléktermékeiből : Dorog: Dorog Város Barátainak Egyesülete, 1998. – 66 p.

5dokumentumregények, Dorog Város Barátainak Egyesülete (2012); 200 Hajdu Sándor költő, 56-os közéleti személyiség. Bányászcsaládból 
p., ill. (Dorogi füzetek ; 42.) származott, maga is bányászként kezdte pályafutását. Balesete folytán 
2Emlékiratok: dorogi évek / Gáthy Zoltán. – Dorogi Füzetek 8. – Dorog: megbénult, csak két botra dőlve tudott járni. Rokkantként nagy 
Dorog Város Barátainak Egyesülete, 1994. – 36 p. műveltségre tett szert, nyelveket tanult, tudását a bányászok és 
3 gyermekeik segítésére használta fel, ezért nagy tisztelet övezte Dorogon. A 96-os német lövész hadosztály története 1944-1945 | Emlékiratok a 

Bányász és költő című verseskötete 1943-ban jelent meg.II. világháború dorogi hónapjairól / Kövecs Imre, dr. Csiffáry Nándor. – 

14



Csermák Jánosné (1926-2009) gyermekszínészként A kötet utolsó szerzője, Krajcsír Piroska, Dzsotjánné 
kezdte pályafutását. A mindenki által csak Cseri néninek (1952-) tanár, műfordító, szerkesztő.
hívott Csermák Jánosné Bolyai Kató néven 1933-1938 Férje és tanulmányai révén az örmény irodalom és törté-
között Lakner Artúr gyermekszínházának volt növendéke. nelem ismerője, irodalmi alkotások fordítója, a Dorogi Ör-

7Színházi előadásokban és filmekben szerepelt, együtt mény Kisebbségi Önkormányzat alapító tagja és elnöke.  
játszott Turay Idával, Páger Antallal, Tolnay Klárival, A kötetben szereplő írásait magánkiadású kötetéből 

6
Dayka Margittal.  1943-ban, 17 évesen férjhez ment válogatták. Krajcsír Piroska írásában a kisújszállási anyai 
Dorogra. A városba költözés után a helyi színjátszó kör nagyszülők életét mutatja be. Emlékeit átitatja a nagyszülők 
tagja lett, de ahogy ő fogalmaz, a gyerekszínészkedéssel s a rokonság iránt érzett szeretet. Visszaemlékezéseiből 
foglalkozó néhány év csak egy kis epizód volt hosszú kirajzolódik az akkori paraszti élet az Alföldön, annak 
életében. minden nehézségével és szépségével együtt.
Rövid életrajzi írásában Cseri néni bemutatja munkával és 
színészkedéssel eltöltött gyermekkorát, Dorogra *
költözésének, az új élet kezdésének körülményeit a háborús 
években. Nagy szeretettel ír azokról a dolgos évtizedekről, A karbidgyártásról és a germánium-előállításról szól a 
melyeket a dorogi kultúrotthon presszójának és egyéb Dorogi Füzetek 42., 2012-ben megjelent kiadványa. A mű a 
vendéglátóhelyeknek a vezetésével töltött. harmadik kötete a Dorog és a tudományok alcímet viselő 
Gáspár Sándor (1916-2011) életrajzi írásában egy sorozatnak, amely a település ipar- és tudománytörténetét 
festőművész nem mindennapi életútja bontakozik ki. A dolgozza fel. A „Dokumentumregény” alcímet is viselő 
szerző gyermekkorának egy részét Annavölgyön tölti, majd 2012-es kiadványt Dr. Borbély László és Sandy Endre 
családjával Dorogra költöznek. 1949-1954 között elvégzi a állította össze a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. 
Képzőművészeti Főiskolát, ahol Kisfaludy Stróbl munkatársainak közreműködésével. A kötet alapjául 
Zsigmond mellett a szobrászkodásba is belekóstol. szolgáló dokumentumgyűjtemény a szerzők szerint egy 
Bányászattörténettel kapcsolatos festményeit Dorog rendszerező munka „mellékterméke”, s ezáltal – Kovács 
városának ajándékozta. Élete utolsó éveiben ismét Lajos szerkesztő utószava szerint – a Dorogi Füzetek 
Dorogra költözött. kiadványsorozatának egy meglepetés kötete.
A kiadványban szereplő életrajzi írása Gáspár Sándor Mind a karbidgyártásról, mind a germánium előállításáról 
szavaival nem életrajzi regény, élete folyásából csak annyit szóló fejezet egy olyan gyártási technológia üzemtörténetét 
csatol művész pályája ismertetése mellé, amennyi szorosan ismerteti, amelyet már nem használnak a városban, az 
hozzá tartozik. Ennek megfelelően megismerhetjük üzemek azonban a dorogi múlt részét képezik. A 
mindazokat a barátait és mestereit, akik élete minden karbidgyártás Dorogon 1971-ben állt le újfajta gyártási 
szakaszában segítik művészetének kibontakozását. technológiák megjelenése miatt. A germánium előállítása 
Emlékiratából kitűnik, hogy katonaélete és hadifogsága pedig a termelés gazdaságtalansága miatt fejeződött be.
alatt is végig rajzol és fest, hadifogolyként is sokat A kiadvány egyik nagy erénye, hogy fényképeket, eredeti 
foglalkoztatják. Hazatérése után képeinek fő témája a dokumentumok (levelek, jegyzőkönyvek, újságcikkek) 
dorogi szénmedence bányászainak élete lett. A kötet másolatait is tartalmazza, ezáltal a témát még érdekesebbé, 
borítóját kívül-belül Gáspár Sándor egy-egy festménye még életszerűbbé téve az olvasó számára. A kötet első 
díszíti. fejezetének mellékleteként olvashatjuk például annak a 

6 7Dorogi lexikon / szerk. Solymár Judit, Kovács Lajos, Brassói László. Dorogi lexikon / szerk. Solymár Judit, Kovács Lajos, Brassói László. 
– Dorog: Dorog. Önkormányzat: Dorog Város Barátainak Egyesülete, – Dorog: Dorog. Önkormányzat: Dorog Város Barátainak Egyesülete, 
2000. – 51. p. 2000. – 77-78. p.
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Riedler Miksának (Max Riedler) az életrajzát, akinek a Mindkét kötet méltó folytatása a Dorogi Füzetek 
nevéhez a magyar karbidgyártás megszervezése sorozatnak. Nyugodt szívvel ajánlom őket mindenkinek, 
kapcsolódik. Riedler Miksa a felsőgallai karbidgyár üzembe akit érdekel Dorog és környékének 20. századi története, 
helyezése után a dorogi karbidgyár vezetője és fejlesztője legyen szó akár a várost benépesítő emberekről, vagy az ő 
volt nyugdíjba vonulásáig, új otthonra is Dorogon lelt. megélhetésüket biztosító gyárakról, üzemekről.
A kötet második részének mellékletét a gyártáshoz Csarnai Katinka Eszter (Arany János Városi Könyvtár, Dorog)
kapcsolódó dokumentumok mellett két tanulmány is 
képezi a germánium ipari jelentőségéről, illetve a 
szénbázisú germániumgyártás hazai lehetőségeiről.
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Az MKE elnöksége május 9-ére hívta össze idei első Új kutatási módszerek kidolgozására, a „tudósok” új 
küldöttközgyűlését. Az Országos Széchényi Könyvtárban generációjára van szükség. Már bevonható egy eljárásba a 
a szervezetek testületi és egyéni küldötteit Kiss Gábor, az hangsajátosságok alapján is igazságügyi szakértő. A 
MKE alelnöke (igazgató, Deák Ferenc Megyei Könyvtár) hangstressz-vizsgálat éppúgy elfogadott és eredményes, 
köszöntötte. mint a poligráfos. 
Amíg az Alapszabály szerinti formalitások zajlottak, Ránki A személyes élményekkel tűzdelt érdekes előadást szívesen 
Sára (PhD hallgató, SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszéke) hallgattuk volna még tovább is, de a küldöttközgyűlés 
az internetes bűnözésről beszélt. Az igazságügyi határozatképességének megállapítása és a napirend 
nyelvészet új diszciplina, Magyarországon mindössze elfogadása után megkezdődött a „munka”.
hárman vagy négyen foglalkoznak vele. 
Hogy hogyan kapcsolódik ez a téma a könyvtárakhoz? Az 
internethasználat miatt, és mert aki az internetet használja 
bűnözésre közvetítő vagy közvetlen eszközként, már olyan 
helyen használja azt, ahol az IP cím alapján nem 
beazonosítható. Főként a gyerekek vannak veszélyben. A 
világháló táptalaja a gyermekprostitúciónak, lehetőségeit 
kiaknázzák a pedofilok, de akár a felügyelet nélkül „csetelő” 
tudatlan gyerekek teremthetnek alkalmat így otthonuk 
kifosztására. Idesorolhatók a szélsőséges csoportok 
megjelenése és tevékenységei is.
Hogyan fülelhetők le nyelvészeti módszerekkel az 
interneten bűnözők? A szövegekből megállapítható, hogy 
egy vagy több anyanyelvű-e a szerzője, hogy az intelligen-
ciája arányban van-e nyelvi érzékével és iskolázottságával. 

Az MKE 2011. évi közhasznúsági jelentését, amelynek 
(A börtönlakók például néha már jobbak, mint az ügyészek, 

része a pénzügyi beszámoló is, előzetesen elküldték az 
vagy gondoljunk az autisták képességeire.) A nyelvi 

MKE szerveinek. Így Bakos Klára, az MKE elnöke csak 
profilrajzolás során kiderül nőről vagy férfiről van-e szó? 

szóbeli kiegészítést fűzött hozzá. 
Az álnevek jellemzőek, senki nem tud elvonatkoztatni 

A költségvetési beszámoló most végre formailag is olyan 
magától, de a cigányoknál például ellentétes jelentéstartal-

lett, mint az elvárt. Bakos Klára három területet emelt ki. 
múak (pl. „zsíros” a sovány). Plágiumvádaknál segít a 

A szervezeti élettel kapcsolatban megemlítette, hogy a 
szövegvizsgálatban akár a személyre jellemző toldalékolás. 

társadalom, a könyvtárak és a kultúrában dolgozók számára 
A nyelvi profilalkotásnak számos eleme van.

egyaránt változó környezetben nem volt könnyű évünk. 
A megfigyelés a világhálón új és nehéz feladat. Hangadat-

2011-ben szinte minden szervezetnél és az elnökségben is 
bázist, álnév (nicknév) adatbázist kell építeni hozzá.

tisztújítás volt. Ismertette az elnökségen belüli munka-
A világháló szövegei alapján, a kulcsszavas hálózatfigyelés 

megosztást. Az egyesületi tagok bevonásával bővült a 
lehetősége miatt bűnügyi kategória szótárt kell készíteni.

Civil szövetség lesz az MKE: beszámoló a 2012. évi küldöttközgyűlésről

Egyesületi élet
Rovatvezető: Kissné Anda Klára
34/513-676 kissne.anda.klara@jamk.hu
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munkacsoportok száma: a stratégiai az IKSZ-szel közösen az IKSZ programjait is, és tudjuk, hogy a pénz 
működik, a PR munkacsoport régi hiány és igény, az alap- meghatározza a munkatervet.
zabállyal foglalkozó a jogszabályi változások miatt bír Együttműködések? Döbbenetes, hogy mi folyik a 
kiemelt jelentőséggel, és gondolkodnak még a fejlesztési- könyvtári szolgáltató rendszerben. A stabilitást alapjaiban 
ben, amit az informatikai feladatok, az állandó fejlődés rengette meg a megyei közigazgatási rendszert befolyásoló 
tenne szükségessé. A munkacsoportokban nem feltétlenül jogalkotás. az egyesület és az IKSZ rengeteg koncepció 
a tisztségviselők végeznek munkát, érezzük, hogy a munka kialakításában vett részt. Ameddig lehetett, a levéltárak és a 
tágabb körben folyik, kérik, várják a bekapcsolódást az múzeumok koncepciójához való csatlakozása terén is 
egyesületi tagoktól. együttműködtek. Az egész átalakulási folyamat hajtó-
Új szekcióként megalakult a Tudományos és Szakkönyv- motorja az IKSZ, legkiválóbb ismerője Ramháb Mária, akit 
tári, illetve a Jogi Szekció. Ez is azt jelzi, hogy van még Bakos Klára ez ügyben külön tájékoztatásra kért a napirend 
tartalék és van igény a tartalmas munkára, nem igazolódott, végén.  
hogy a Műszaki vagy a Társadalomtudományi Szekciótól Együttműködéssel jött létre a Márai Program, a 2011., évi 
vonnának el tagokat. A Jogi Szekció az EISZ adatbázis népszámlálásban a KSH-nak és az IKSZ-nek volt partnere 
megmaradásáért, további működéséért sokat tett. az MKE,miközben a nagyobb könyvtáraktól is partnersé-
Az MKE régóta foglalkozott már az alapítvány létrehozá- get kértek.
sának gondolatával is. 2011-ben ez is révbe ért. Átalakult az NKA és a kuratóriumai. A közgyűjteményi 
Az INKA (Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Ala- kollégium összetételében nem kis mértékben egyeztetett az 
pítvány, ZMNE) mögöttes intézménye megszűnt. Az okta- egyesület.
tási profilú alapítvány a befogadására kérte az MKE-t, Az is megerősítést nyert, hogy nagyon fontos a vélemények 
2012-től már az egyesülethez tartozik. ütköztetése, kibeszélése, más fórumokon is terítékre tenni a 
A Tanács munkájára az elnökség mindvégig támaszkod- véleménykülönbségeket, hogy mire az állami szintig jut egy 
hatott: tanácsolt, javasolt, kritizált. ügy, ne járassa le magát a szakma.
A létszámviszonyok nem változtak. Körülbelül 1900-2000 Ha együttműködésekről beszélünk, a határon túliakat sem 
tagja van az egyesületnek. Ezt a létszámot 2012-ben már hagyhatjuk ki. Egy hónapig fogadtuk a Kárpát-medencei 
most elértük (de nem tudjuk, mennyire köszönhető ez fiatal könyvtárosokat ösztöndíjas programban. Ez új irány.
csupán a múzeumi kedvezménynek). A nemzetközi és diplomáciai kapcsolatok képviselője 
Bakos Klára úgy ítélte meg, hogy az egyesület kiegyensúlyo- Barátné dr. Hajdu Ágnes (főisk. tanár, Felnőttképzési 
zott munkát végez, van kapacitás a tagságban. Jó arány, Intézet, SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar). A 
hogy a 34 szervezetből csak öt nem küldött beszámolót. képviselet (IFLA, EBLIDA) mellett aktív résztvevője a 
A szervezeti élet legyen rugalmas, befogadó és kritikus, ami munkának, a Tudásmenedzsment munkacsoport vezetője.
megerősítheti, reakcióra késztetheti. Összegzésként elhangzott, hogy átfogó koncepció 
2011. évi rendezvényeket a következő szavakkal jellemez- alapján, át- és kibeszélve, mindenki részéről sok-sok munka 
te: számos, népes, sokféle. Hogy a központi rendezvények zajlott és zajlik. Ez pedig az egyesületet nyitottsága mellett 
közül miért a vándorgyűlés a fő rendezvény, azzal magya- még tovább fokozható. Fontos a válságkezelés, az egyesület 
rázható, hogy a megfogalmazott stratégiai elemek, a sarka- felkészült. Minden jobbító szándékú kritika az egyesületet, 
latos kérdések, a szakmai ügyek fórumaként ez ad trendet a a könyvtárügyet és a munkát célozza. Mindenkinek, a 
munkánknak. Ezen túl, a vándorgyűlés nem „belterjes” tagságnak, a szervezeteknek, a tanácsnak és az elnökségnek 
rendezvény, a felhasználóknál éri el az igazi célját: is köszönet a munkájáért!
konferenciákon, tanfolyamokon forgatjuk vissza rájuk az A pénzügyi beszámoló kiegészítéseként Bakos Klára 
elhangzottakat. elmondta, hogy a 2011. évi helyzetet már új gazdaságfilo-
Fontos tréningsorozat volt az „MKE akadémia”, öt zófia jellemezte. Ismérvei az előrelátás, egyensúly, stabilitás 
témában készített fel. és átláthatóság. Meghatározó szerepe van az egyesületnek a 
A rendezvények alakításában az egyesület figyelembe vette jelenlegi magyar közéletben, ezt tudni kell megőrizni. 
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Ehhez kevés a jellemzően tagdíjakból (a központba!) Papírforma szerint a pénzügyi egyenleg rendben van, 
befolyt 1.852 ezer forint. Ami ezt kiegészíti: az évente mégis mutatkozik némi – kezelhető mértékű – hiány.
kapott költségvetési támogatás az NCA-tól és a NEFMI- A 2012. évi, az egyesület eddigi legkomolyabb, 
től (450 ezer forint), az adó 1 %-ának felajánlásai, valamint legátláthatóbb költségvetése. A szervezetek gazdálkodá-
a pályázati tevékenységnek köszönhetően 2011-ben 14.570 sának kialakításában is egységes szisztéma kialakítására kell 
ezer forint. Ez az összesen kb. húszmillió forint törekedni, összhangban a civil törvénnyel. (Az EB tervezi 
összhangban a célkitűzésekkel, a feladatokkal nem tud ugyanígy a szervezetekét is áttekinteni.) 
több programot – pedig rengeteget lehetne – támogatni. Vitára nem került sor, a küldöttközgyűlés a beszámolókat 
Elmondható, hogy a 2010. évi hiányokat az egyesület egyhangúlag elfogadta. 
ledolgozta. A jogszabályok szem előtt tartásával új Ezután dr. Redl Károly alelnök (tájékoztatási igazgató, 
gazdálkodás, tisztességes működés jellemzi. A gazdálkodás OGYK), az Alapszabály-módosító munkabizottság veze-
mögött munkaterv van, a munkának és a gazdálkodásnak tője terjesztette elő a 2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról 
egálban kell lennie. alapján szükséges módosító indítványokat. Ezek három 
A Tanács munkájáról röviden Bazsóné Megyes Klára, a csoportját kellett megvitatni, a képviselők kétharmados 
Tanács elnöke (nyug. igazgató, Csuka Zoltán Városi aránya e döntések meghozatalához megvolt.
Könyvtár) számolt be. Megválasztása óta, megújulva Az Alapszabályban szükséges szóhasználat (pl. a 
dolgozik. Feladata, hogy a szervezeteket és a tagságot az közhasznúsági tv. most közhasznúsági melléklet), a 
elnökséggel összekösse, kapcsolatot tartson és vélemé- székhely címének változása nem képezhette vita tárgyát.
nyezzen szervezetenként egy képviselővel. Az elmúlt négy Az MKE nevét azért kell változtatni, mert a civil tv. szerint, 
ülés mindegyikén elhangzott a főtitkári beszámoló, az legalább két jogi személyiségű tag esetén az egyesületek 
aktuális ügyek mellett terítékre került az egyes szerveztek különös jogi formája, a szövetségként kell működni. Az 
munkája is. MKE nevének tehát tartalmaznia kell a „szövetség” 
Fontos a szervezeti élet megerősítése, a pontos admi- kifejezést.  Több javaslat is érkezett. A küldöttközgyűlés – 
nisztráció, a rögzített feladatokról önmagunknak is nem titkolt praktikus okokból is - a Magyar Könyvtáro-
beszámolni. sok Egyesülete Civil Szövetség névváltozatot fogadta el. 
Megköszönte a könyvfesztivál anyagi hátterének meg- Rövidített névként az MKE marad használatban. A döntés 
teremtését, a PR munkabizottság bábáskodását, felhívta a azért volt fontos, hogy a mielőbbi bejegyzés után az 
figyelmet a hamarosan útjára induló hírlevélre, a díjak (Fitz, egyesület ne maradjon ki a pályázati lehetőségekből, amit 
MKE) gondozására a közelgő határidők miatt. már új néven, az új kiírásoknak megfelelően, 
Bazsóné Megyes Klára nem ritkán egyéni levelekkel, szövetségeknek jelentetnek meg. 
keményen számon kért. A szorosabb kapcsolati háló, a tőle Némi vita alakult ki annak megszavazása során, hogy a 
kapott szempontrendszer, személyes odafigyelése sokat megválasztott tisztségviselők hány tisztséget tölthessenek 
jelentett az elért eredmények terén. be egyidejűleg az MKE-ben. A lojalitás miatt egyértelmű 
Az Ellenőrző Bizottság jelentése harmadik napirendi volt, hogy az EB elnöke és tagjai nem vállalhatnak egyéb 
pontként szünet nélkül követte az előzőeket. A beszámo- tisztséget. Az is elképzelhetetlen, hogy az elnök és a főtitkár 
lókat dr. Horváth Sándor Domonkos, az EB elnöke (igaz- más posztot is betölthessen. Nem szavaztuk meg viszont 
gató, Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár) értékelte. ebbe a körbe a Tanács elnökét, hiszen ő tanácsi képviselő-
Az EB kizárólag az egyesülethez és a tagsághoz lojális ként a saját szervezetében már pozícionál.
szervként felügyelte és vizsgálta felül a gazdálkodást, az Felvetődtek egyéb jogi és fogalmi kifogások is, melyről az a 
arányokat. Néhány segítő javaslatának eredményeképpen döntés született, hogy az őszi küldöttközgyűlés 
az MKE költségvetése formailag, a felhasználás szempont- részletesebben vitatja majd az Alapszabály kérdéseit, a 
jából átláthatóbb, a könyvelőváltással fegyelmezettebb lesz. bizottság addig is dolgozik, finomít. Néhány szervezet 
Szükséges például az induló tőke, veszteség stb. fogalmak esetében ez is változást hoz majd, saját SZMSZ-eikben 
tisztázása. szabályozhatnak további kérdéseket.
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És még mindig nem álltunk fel. Napirenden túl, Bakos Új támogatási forma a könyvkiadás támogatása (beszolgál-
Klára kérésére Ramháb Mária, az IKSZ alelnöke (igazgató, tatott könyv a Márai helyett).
Katona József  Megyei Könyvtár) tájékoztatott tömören a Figyelem! Ne a volt veszteségeken keseregjünk, hanem 
mindannyiunkat foglalkoztató változásokról és kérdé- hogy többet ne veszítsünk!  
sekről. Az egyesület, azaz immár a Szövetség 2012. évi munka-
Most ugyan elsősorban a megyei könyvtárak a főszereplők, terve és a gazdálkodás fő irányai is ezt igyekeznek 
de láthatóan egyetlen könyvtártípus sem marad érintetle- elősegíteni.
nül. A Nemzetgazdasági Minisztérium a Közigazgatási és Több évtized után ősszel újra megrendeznék az Országos 
Igazságügyi Minisztériummal szorosan együttműködve Könyvtárügyi Konferenciát, amely az IKSZ-szel közösen a 
tartja kézben a könyvtárügyet.  Az önkormányzati tör- magyar könyvtárügyről, annak jövőjéről átfogóan szólna. 
vénnyel változott a feladatfinanszírozás (most dől el). A győri vándorgyűlés a változó környezet vonatkozásában 
Egyetlen könyvtárban sem mellékes, hogy jut dokumen- veti fel a kibeszélendő feladatokat. Leszögezhetjük, hogy 
tum a lakossághoz; mennyi dokumentum és mennyi könyvtárainknak helyben most mindenképpen fontos a 
könyvtáros jut oda, ahova kell; jut-e külön forrás az partnerség.
összevont épületek fenntartására; a dokumentum ellátás Idén ismét tervez az MKE „akadémiá”-t.
minden szolgáltatást érint majd. Tavalyi kezdeményezésként, de idén a változások nyomon 
ANEFMI kezdeményezésére és a szakmai szervezetek követésével és folyamatos reflektálással az IKSZ-szel 
támogatásával a megyei könyvtárak fenntartója most a együtt megkezdődhet a stratégiakészítés a NEFMI-nél.
MIK. Nem lehet már elszakadni más kulturális intézmé- A jogszerűség miatt 2012-ben meg kell kezdeni az össz-
nyektől (levéltárak, múzeumok), de talán már a szociális költségvetés (szervezetekével közös) elkészítésének kidol-
intézményektől sem. Szeptember 30-áig új minisztérium áll gozását. Már a most összeállított költségvetést is eszerint 
fel, az intézményeket át kell venni. kell majd egységesíteni.
A megyei jogúság feladatot jelent. Az önkormányzat állami A Magyar Könyvtárosok Egyesülete „civil szövetség”-ként 
támogatású intézményt vesz át. Akik még nem szenvedték sem hagyja veszni a szakmát! Az eddigi lendülettel, 
el az intézmény összevonást (megyei és városi könyvtárak), tartalékainkkal és kitartással álljunk mellé!
ott nehezebben élik most meg. A térségi feladatokat nem Kissné Anda Klára titkár (MKE KEMSZ) 
adjuk fel! Ez prioritás. Év végér nem maradhat nyitott 
kérdés.  
Van olyan helyzet, amikor közgyűjteményeknek sem lehet 
kéz a kézben tovább lépni, mert közgyűjteményenként más 
a szerep: a múzeumok tulajdonára garancia az állam, a 
könyvtárak helyben nyújtanak szolgáltatást, ezért vagyo-
nuk a megyéé. 
Az NKA-nál négy helyen pályázhatunk egy kollégium 
helyett. Van helyünk a könyvkiadásban (szakmaiként), a 
folyóiratok között, a közgyűjteményi a „klasszikus” könyv-
tári és a szépirodalmiban is van esély. A lényeg, hogy ne 
könyvtári, hanem közgyűjteményi fogalomkörnek megfe-
lelő legyen a pályázat. Csökkent az esély az egyházi 
könyvtárak bekerülésével.
Eddig a szolgáltató helyekre komoly finanszírozás jutott, 
de nem ért oda. Most a feladatfinanszírozásban mutatkozik 
a törekvés.
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Jó hangulatú osztálykirándulások emlékét idézik föl szendvicseknek és a nem kevésbé finom lélekmelegítőnek 
bennem az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szerveze- nekilátni. Teli hassal hallgattuk a busz motorjának duruzso-
tének kirándulásai. A tavalyi sikeres, esztergomi kiruccanás ló hangját. Már éppen elszenderedtünk, amikor megérkez-
után már többen vártuk az új úti célt. tünk a kirándulás következő állomására, a keszthelyi 
Ezúttal Sümeg, Keszthely és Zámoly voltak a főbb állomá- Festetics-kastélyba. Noha talán valamennyien jártunk már 
sok. 2012. május 7-én tehát a szükséges kellékekkel – enni- ott, bizton állíthatom, hogy olyan idegenvezetésben, me-
és innivalóval, süteménnyel, pogácsával, napszemüveggel lyet dr. Leinhard Miklós, a múzeum munkatársa nyújtott 
és naptejjel – felszerelkezve vágtunk neki az útnak. nekünk, korábban nem volt részünk. Sajátos humorával, 
Az már kora reggel kiderült, hogy beborult. Az időjárás történelmi anekdotáival tette felejthetetlenné az egyébként 
bizony nem volt kegyes hozzánk, egész nap kisebb- is érdekes múzeumlátogatást. Vígan csoszogtunk hát 
nagyobb intenzitással esett az eső, vagyis a naptejet teremről teremre az intarziás parkettát védő papucsokban, 
legfeljebb a kávénkba tölthettük volna, más hasznát nem s kacarásztunk a Festetics-kastély lakóiról, látogatóiról és 
nagyon láttuk. Mindez azonban nem törte meg a jó értékes berendezési tárgyairól szóló rendhagyó történe-
hangulatot. A harsányan zöldellő tájban az esőfátyolon lemórán.
keresztül is lehetett gyönyörködni. Mégis bizakodtunk, Végül felmásztunk a toronyba is, ahol végre a Balaton 
hogy Sümegre érve megváltozik az időjárás. S várakozá- türkiz csíkja is láthatóvá vált.
sainknak megfelelően tényleg tapasztalható volt a változás: 
az eső még jobban rákezdett, és kiegészült némi széllel.
Kis csapatunk egyik fele ekkor jobbnak látta a várlátogatást 
felcserélni némi gasztronómiai élvezettel. A „legelvetemül-
tebbek” azonban felsétáltak a csúszós macskaköveken a 
várhoz. Érdemes volt megtenni a kiadós sétát. Noha nem 
láthattuk az egyébként minden nap megtekinthető 
várjátékot, érdekességekben így sem volt hiány. Gyermek-
nagyságú kardok, súlyos páncélöltözetek, öles buzogányok 
látványa idézte fel bennem Arany János Toldit bemutató 
sorait: „Hárman nem birnátok súlyos buzogányát, / 
Parittyaköveit, öklelő kopjáját; / Elhülnétek, látva rettenetes 
pajzsát, / és, kit a csizmáján viselt, sarkantyúját.” Újra buszra szálltunk, s hazafelé vettük az irányt. A Balaton 
Más termekben viaszbábuk szemléltették a középkori északi partján haladva nézegettük a tó szépségét, a 
kínzóeszközök használatát, és az egykori konyha és pékség Szigligeti vár romjait, a szoknyás Badacsony párás tetejét, 
hangulatából is kaphattunk ízelítőt. Egy helyiségben apró az álmos falvak, az üres strandok hétfői, esős nyugalmát. 
ólomkatonák harcoltak egymással, felidézve a legkülönbö- Csakhamar mindannyian elaludtunk. 
zőbb korok katonai viseletét és harcászati eszközeit. Zámolyon azonban újra megálltunk, hogy a helyi Pedró 
Micsoda csatazaj, fegyverropogás lehet ezekben a vitrinek- söröző és étteremben teszteljük, valóban olyan ízletes-e a 
ben, amikor leszáll az este, s a múzeum bezár. (Aki nem konyhája, mint ahogyan hírlik. Nos, a válaszom egyértel-
látta az Éjszaka a múzeumban című filmet, annak jó szívvel műen: igen! Az ételek nagyon finomak és kiadósak a 
ajánlom! Megtekintése után már világossá válik, mire Pedróban. A helyi serfőzde folyékony kenyerét is érdemes 
akartam előző mondatomban célozni.) megkóstolni. Hogy a hazaiak se maradjanak ki teljesen a 
Szó mi szó, a vár esőbe burkolózó arcát mutatta, s bizony, jóból, az étterem melletti italmérésben többen vásároltunk 
ezt a látványt nem sok turista élheti át! Rajtunk kívül is csak egy-két üveggel ebből a lágysága ellenére igen erős sörből.
egy-kettő lézengett. No de a jóból is megárt a sok, azért Mire végeztünk a vacsorával a Nap is kisütött. Rendes volt 
kellemes volt végre a meleg buszba visszamászni, az ízletes tőle, hogy a mai napon megtett kb. 400 kilométer utolsó 

Hurrá, kirándulunk!
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harminc kilométeres szakaszán – melyet végig a buszban Kellemesen elfáradva szálltunk le a buszról Tatabányán.
töltöttünk -, kikukkantott a felhők mögül. Végül csak Jó volt kirándulni, együtt lenni egy kicsit a könyvtár falain 
előkerültek azok a napszemüvegek! Az órára pillantva kívül. 

*elégedetten nyugtáztuk, hogy időben haza fogunk érni. Legközelebb is jövünk! Köszönjük Klári!
Még lesz idő ráncba szedni a családot is! Így lesz teljesen Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
kerek a nap.

*A kirándulást szervezte Kissné Anda Klára,
az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének titkára.
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Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 3. Háromszéki-Virág Fruzsina (Szent István 
(www.mkekemsz.hu ) és a Tatabányai Városi Könyvtár Egyetem Könyvtára, Gödöllő): Böngészőbe 
(www.vktatabanya.hu ) közös programjára legközelebb integrálható pluginok a gyors és hatékony infor-

00 mációkeresés érdekében.2012. június 12-én (kedd) 10  órától kerül sor. A már meg-
4. Monguz KFT (Szeged): Elektronikus könyvtárak szokott helyszínen, a Városi Könyvtárban Szilassi Andrea 

építése JaDox szoftverrel. a következő programmal várja az érdeklődő tagokat és 
5. Szilassi Andrea (Városi Könyvtár, Tatabánya): kollégákat:

Szolgáltatások a Felhőből I. - Gyűjtemények, 
archívumok létrehozása a Sky Drive-on.1. Payer Barbara (Könyvtári Intézet, Budapest):

E-learning a Moodle 2.0 alkalmazásával a könyvtá-
További részletekről tájékozódni a Szervezet honlapján, ri felhasználóképzésben. 
jelentkezni Szilassi Andreánál lehet:2. Világi Orsolya (JAMK, Tatabánya): Fejlesztési 
(szilandi@mail.vktatabanya.hu 34/309-743, 311-593).irányok a tanfolyami képzésben a tapasztalatok 
A Webszerkesztő Workshop 2010. novembere óta műkö-mentén.
dik, évente négy szakmai programmal. A Komárom-Esz-3. Szederkényi Gabriella (Arany János Városi 
tergom megyei könyvtáros és informatikus kollégák Könyvtár, Dorog): Sikereink, problémáink a fel-
bevonása mellett szívesen látunk minden érdeklődőt és – nőttek oktatásában.
ha kapcsolódó téma esetén - előadásra jelentkezőt.
Az eddigi tevékenység áttekinthető az alábbi weboldalon: Szünet, szendvicsebéd 
https://sites.google.com/site/mkekemszwebszerke
sztoworkshop/

Webszerkesztő workshop
programelőzetes
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Határok nélkül
Rovatvezető: Világi Orsolya

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

Útinapló - Erdély – 2012. április 18-22. - 2. rész A kastély s a vendégházak megtekintése, valamint a 
köménypálinka kóstolása után (itt én ismét kimaradtam :)) 

Április 19. Csütörtök Kisbacon - Benedek Elek szülőfaluja - felé vesszük az 
irányt. De! Ezúttal nem a 'Benedek Elek'-emlékházba 
megyünk, hanem egy működő vízimalmot és az azt Hivatalos programmal indítunk: sajtótájékoztató. Jellemző 
üzemeltető családot látogatjuk meg.Székelyudvarhely nyüzsgő életére - s a közelgő választá-

sokra -, hogy egymást érik ma (is) a sajtótájékoztatók, a A "családfő" Etelka néni... nem is tudom, mit írjak róla és 
minket érintőre ezért - viszonylag - későn kerül sor. hogyan, mert bizony ahhoz, hogy akár csak érzékeltetni 

tudjam Etelka néni egyéniségét a meglévőnél sokkal 
nagyobb és főleg színesebb szókinccsel kellene 
rendelkeznem. Apró, törékeny termete ellenére betölti a 
helyiséget, sőt az egész malmot, érett férfiember fiai 
asszisztálnak neki mindenhez. Pedig később, mikor Etelka 
nénitől kicsit távolabb kerülnek, kiderül, ők is beszédesek 
és nyitottak.

A nyomtatott s az elektronikus média képviselői, újságírók 
és fotósok vannak jelen, az érdeklődés őszinte. Ezzel 
harangozzuk be a másnapi, hivatalos és ünnepélyes 
könyvátadást. 
Ezután útra kelünk, Miklósvárra, "Károly herceg nyom-
dokain". A kastélyt - bár felkészítettek rá, mert kedves 
barátnőnk, Soós Móni, idegenvezetőként dolgozik ott - 
szívszorítóan rossz állapotban találjuk. Egy filmforgatás-
nak köszönhetően néhány szobát helyreállítottak.... 
Istenem! Hány ilyet láttam már itthon is! S ugyanaz a A falon egy friss, nagyított fotó látható: A most megismert 
szomorú törté-net: az államosítás után a legelképesztőbb család, Károly, brit trónörökös társaságában. Egy másikon, 
célokra használ-ták ezeket az épületeket, iskolától az Etelka néni Harry herceg mögött ül, egy crossmotoron. De 
istállóig, majd a rendszerváltás után többnyire elvárják a ez csak egy-két vidám mondat erejéig kerül szóba.
leszármazottaktól a helyreállítást... erről egy alkalommal A malom nagyon izgalmas és – legalábbis számomra – 
Nádasdy Borbálától is halottam, aki ebben a cipőben jár(t). különleges. Melengeti a szívemet, hogy az egyik sarokban 
Aztán egy-két helyiség megújul, ha éppen odatéved egy „Bábolna” feliratú zsákot látok.
stáb, filmforgatás céljából.
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S közben feldereng, hogy a kedvenc hajnali (illetve most Elérkezik a hozott dokumentumok hivatalos átadása, 
már reggeli) műsoromnak – a „Kárpát Expressz”-nek – melyre természetesen a könyvtárban kerül sor, Karcsi a 
köszönhetően már „ismerem” Etelka nénit: A sajtó számára kiemeli, hogy „mivel előre megkérdeztek 
vízimalomról, mint kuriózumról, s a vele járó folyamatos és bennünket, hogy mire lenne szüksége a könyvtárnak, ezek a kötetek 
kemény munkáról szólt egy riport. az állományt nemcsak bővítik, hanem fejlesztik is”. 
Élményekkel és némi frissen őrölt puliszkaliszttel vidáman Az esemény után még elmegyünk a zetelaki gáthoz, bár az 
távozunk. Móninak és Karcsinak külön köszönet Etelka eső szemerkél, a látvány így is nagyon szép. Útközben talál-
néniért és családjáért (is)!!! kozunk egy stopossal, aki régi, kedves ismerős, össze-
Este pedig – nem hiába bíztam benne! – a felhők eltűnnek, s húzzuk magunkat, s elvisszük, ameddig tudjuk. Erdélyben a 
újra ott állok (állunk) a gyönyörű, csillagos égbolt alatt, a stoppolás hétköznapi, szokott dolog. A szükségességen túl 
Hargitán. az emberi kapcsolatok, az egymásra utaltság élteti.

Estére kitisztul az ég, s én újra gyönyörködöm a csillagok-
ban.

Április 20. Péntek Kitérő: Bencze Tibi elmeséli, hogy akadt olyan vendég, aki 
itt, Kalibáskőn értette meg a „Tejút” elnevezését. Nos, én 

A hivatalos és ünnepélyes átadás napja. Rendhagyó módon egy másik szó értelmét tapasztaltam meg itt: a „vaksötét”ét. 
erre a napra semmi más, nagyobb volumenű programot Történt, hogy éjjel felébredtem, s kinyitottam a szememet. 
nem is terveztünk. Séta a környéken, szerencsére csodaszép Nem láttam semmit. Abszolút semmit. Furcsa volt, mert az 
idő van! Felfedezzük az utolsó hókupacot a Hargitán, s ablak s az azt takaró roló között volt némi rés. Egy darabig 
közben, egy elcsípett telefonbeszélgetésből halljuk, hogy a vártam, hogy a szemem hozzászokjon a sötéthez, de hiába. 
közelben medvebocsokat (vélhetően árvákat) találtak. Már kétségbeesetten forgattam a fejem mindenfelé, keresve 
Ez arra késztet, hogy visszafelé vegyük az irányt. valami apró, pici fényforrást, de semmi. Hosszú másodper-
Koradélután indulunk Székelyudvarhelyre, még mindig sok cekig azt hittem, hogy megvakultam! Rettenetes érzés volt. 
idő van a hivatalos programig, így útba ejtjük a Kauflandot, Majd eszembe jutott, hogy az éjjeli szekrényen van a mobil-
gondolva már az otthoniakra is, hiszen számtalan finomság telefonom (hermetikus tokban!), kitapogattam nagy nehe-
kapható itt, ami otthon nem (hogy a személyes kedven- zen, s miután sikerült a tokból kiszabadítani, megnyugod-
cemet említsem csak, a rahátot). Ezt követi egy egyszerű, de tam: nem vesztettem el a látásomat, csupán megértettem 
annál finomabb ebéd: miccs, amit sosem hagynék ki. egy szó igazi jelentését. Időközben újra felhős lett az ég, s 

Kalibáskőn éjszaka az egyetlen fényforrás a Hold s a 
csillagok.

Világi Orsolya (JAMK Tatabánya)

Zetelakán

Hivatalos átadás

Folytatása következik... Csics Gyula és Gyüszi László írásaival

Határok nélkül
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Rovatvezető: Vitéz Veronika

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

Kimaradtak a magyarok az Facebook Megházasodott Mark Zuckerberg
IPO-ból Az embereket láthatóan sokkal 
Nemhogy Magyarországon, de a teljes jobban érdekelte hétvégén az a hír, 
régióban sem tudott szinte senki Facebook- hogy a Facebook első ember az oltár 
papírt vásárolni a tőzsdei bevezetés előtt. elé állt, mint az, hogy a cég közben 
Dátum: 2012. 05. 22. tőzsdére ment, Zuckerberg pedig 

milliárdos lett.
Plágiumvadászat: jobb félni... Dátum: 2012. 05. 21.
A plágiumok ugyan hosszú 
ideje jelen vannak az emberi-
ség történetében, de azóta 

A Facebook és a Google+ után égető szükségét éreztem különösen komoly gondot 
egy új közösségi hálózatnak. Oké, hazudtam: nem igazán… okoznak, hogy a világhálón az 
De ez csak az én véleményem: lehet, hogy sokan örülnek, emberi tudás igen jelentős 
hogy a Facebook és a Google után az MS is beszáll a része közvetlenül hozzáfér-
„bejelöllek-lájkollak” bizniszbe, tegnap elindult ugyanis a hető, s pár gombnyomással, 
Microsoft közösségi hálózata.kattintással megszerezhető a 
Dátum: 2012. 05. 21.kívánt szellemi termék. 

A plagizálás terjedését a plágiumok utáni (informatikai 
eszközökkel is megtámogatott) kutatás megerősödése 
követte.
Dátum: 2012. 05. 21.

Elindult a Microsoft Facebook-klónja

Kedves Olvasók!

Új köntösben, de a régi tartalmi formával jelentkezem. A májusi válogatás talán kissé bulváros lett, de nem hagyhatom 
ki azokat a híreket, amiktől hangos volt az IT világ az elmúlt hónapban. Ennek megfelelően olvashatnak a FaceBook 
háza tájáról: Zuckerberg esküvőjéről és eladott részvényekről, plágiumkereső szoftverekről, böngésző népszerűségi 
indexekről, a Windows 8-ról, e-könyvekről, mindezt pár hasznos tippel fűszerezve.
Az új rovatcím senkit se zavarjon meg. Ahogyan eddig is, bátran KLIKK-eljenek rá, az érdekesnek tűnő cikkekre!

Üdvözlettel: 
Vitéz Veronika, rovatgazda
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A Google Chrome a legnépszerűbb böngésző a Amivel az iPad sem tud versenyezni  A világító könyv
világon Világító könyv? Ki hallott már ilyet? Pedig ha belegon-

A StatCounter - mely a világ egyik dolunk, nem is olyan rossz ötlet: 
legnagyobb webes anali-tikai cége - körülöttünk sötét, vagy legalábbis 
kimutatta, hogy az Internet Explorer, a olvasáshoz szemrongáló félhomály, 
hosszú lejtmenet végeredményeként egyedül a kezünkben tartott könyv 
elvesztette vezető pozícióját, azt “lapját” világítja meg pontosan az a 
átadva a hirtelen hatalmas sikereket színhőmérsékletű és erősségű fény, 
elérő Google Chrome-nak. hogy kényelmes legyen az olvasás. 
Dátum: 2012. 05. 21. Nem, ez nem egy iPad vagy valamiféle 

táblagép, hanem egy e-könyvolvasó, 
ami hetekig bírja akkuval és tűző napsütésben is 
kifogástalanul olvasható.

Okosabb keresési formával újít a Google Dátum: 2012. 05. 13.
A kontextusfüggő, a felhasználói szokásokra 
is alapozó Knowledge Graph újabb lépés Az automatikus karbantartás a Windows 8-ban
egy intelligens kereső felé. A Windows 8 újításairól már sokat beszéltek különböző 
Dátum: 2012. 05. 17. fórumokon: a külsejéről, arról, hogy mi hiányzik belőle, 

ami a Hetesben megvolt stb.
Van azonban egy-két olyan Ingyenes szoftver a biztonságosabb internetezéshez
újítás a Windows 8-ban, 

Az OpenDNS kiadta a Windows 
amely kifejezetten a rendszer 

kompatibilis titkosító alkalmazá-
biztonságát hivatott javítani, 

sát, amellyel a DNS-lekérdezések, 
ebből az egyik a Defender, 

és ezáltal az internetezés tehető 
amely egybeolvadt a Security Essentials-szal, a másik az 

biztonságosabbá.
egyedülálló automatikus karbantartás, azaz az Automatic 

Dátum: 2012. 05. 16. Maintenance.
Dátum: 2012. 05. 11.

PowerPoint tipp: bemutatók a felhőben

Az elkészült prezentációkat a feladatnak Terjeszkedik Európában a Google e-könyvesboltja
megfelelően többféle módon és formában Az angolszász országok után elsőként 
menthetjük el. Akár a felhőbe is felküld- Olaszországban vált elérhetővé a Books on 
hetjük, egy YouTube videón keresztül Google Play.
beágyazhatjuk oldalunkba, valamint Dátum: 2012. 05. 09.
optikai lemezen is megoszthatjuk azokat.

Dátum: 2012. 05. 14.

+1 Doodle májusból
Google doodle - Anyák napjára (2012)

Dátum: 2012. 05. 06.
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Rovatvezető: Világi Orsolya

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

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk

Pályázatok Képzések

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatása alap- Emelt szintű segédkönyvtáros képzés könyvtári 
ján az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetésre került asszisztens rész-szakképesítéssel
TÁMOP 3.2.12-12/1 „Kulturális szakemberek tovább- A képzés hét modulból áll: közgyűjteményi feladat-
képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című megosztás; könyvtári állománygondozás; könyvtári olva-
pályázat beadási határideje várhatóan 2012. június sószolgálat; a könyvtárak működtetése; könyvtári gyűjte-
közepére tolódik. Pontos dátumot az NFÜ közlemény- ményszervezés; könyvtári feldolgozó munka; könyvtári 
ben jelenteti meg. A kitöltő program még nem készült el. tájékoztatás.
Mint azt korábban jeleztük a pályázat a A korábban szerzett könyvtáros asszisztens végzettséggel 

1. könyvtárak (nyilvános könyvtárak és nem felmentés szerezhető az első három modul és azok 
nyilvános könyvtárak egyaránt: könyvtári vizsgájának teljesítése alól.
tevékenységet folytató szervezetek) A tanfolyam időtartama: 450 óra, 2 félév (illetve a képzés 

2. közművelődési intézmények aktuális indítási dátuma szerint.) (A képzési idő 2x50 óra 
3. muzeális intézmények könyvtári gyakorlatot tartalmaz.)
4. levéltárak Részvételi díj: 150000,- Ft.

szakembereinek továbbképzését támogatja. A pályázat A tanfolyam díját két részletben, a képzés féléveinek elején 
egyfordulós. számlázzuk. A képzés díja nem tartalmazza a vizsgadíjat.
A pályázni jogosult kulturális intézmények A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek:
szakemberei Érettségi bizonyítvány

A képzés következő időpontja: - a kultúráért felelős miniszter által akkreditált, 
2012. augusztus 31 - 2013. június 15.tanfolyam jellegű szakmai továbbképzésen, 
Jelentkezési határidő: - az Országos Képzési Jegyzéken szereplő iskola-
 2012. június 30rendszeren kívüli formában, kulturális területre 
Helyszín: vonatkozó szakképesítést adó képzésen, illetve 
Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F. ép. - felsőoktatási intézmény által folytatott, kultu-
540. terem, 645. teremrális területre vonatkozó szakirányú tovább-

képzésen vehetnek majd részt.
A minőség értékelése a könyvtárban – a minősített 
könyvtárA támogatásra rendelkezésre álló keretösszege: 
A tanfolyam célja egyrészt a könyvtári értékelés teljes körű - a Közép-magyarországi régió pályázói számára 
bemutatása, másrészt azoknak a módszereknek a megis-435. 765.700 Ft, 
mertetése, amelyek a létesítendő Minősített Könyvtári cím, - a konvergencia (vidék) célkitűzés alá eső régiók 
illetve a Könyvtári Minőségi Díj elnyeréséhez szükségesek.pályázói számára 1.456.815.907 Ft.
A továbbképzés céljának meghatározó eleme, hogy -
rámutasson a folyamatos értékelés alkalmazásának Támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de 
eredményére. Arra, hogy a ma és a jövő könyvtárának legfeljebb 30 millió Ft lehet.
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elsődleges feladata a könyvtárhasználók egyedi könyvtári, A szakra való jelentkezés feltétele: bármilyen szakon 
információs igényeinek magas színvonalú kielégítése. szerzett főiskolai vagy egyetemi (BA, BSc, MA, MSc) 

oklevél.
A képzés témái: A képzési idő: 2 félév.

A képzési forma: levelező munkarend.· A minőségmenedzsment eszköze: az értékelés
Összes szakterületi tanóraszám: 180 óra.· Az értékelés szerepe – a minősített könyvtár 
A képzés díja: 130 ezer Ft/félév.kritérium-rendszere
A szak oklevél kiadásával zárul. · Az értékelés általános eszköze a szakfelügyelet
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 

· Európai értékelési módszerek, rendszerek infomédia szaktanácsadó.
· Nemzetközi értékelési módszerek, rendszerek A képzés helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, Felnőtt-
· Az állománymenedzsment értékelése képzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar; Pécs, Szántó 
· A használókkal való törődés értékelése Kovács János u. 1/b. 

Jelentkezni a PTE FEEK honlapján található jelentkezési · A fogyatékossággal élők könyvtárhasználatának 
lap kitöltésével lehet, a jelentkezés határideje:értékelése
2012. szeptember 1. · Emberi erőforrás menedzsment
Levélcím: · Információ- és tudásmenedzsment értékelése
PTE FEEK, Könyvtártudományi Intézet · A könyvtár vezetésének és stratégiai tervének 
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b 

értékelése További információ: 
· A gazdálkodásmenedzsment értékelése http://feek.pte.hu/feek/feek/index.php?ulink=2703
· A webes szolgáltatások értékelése Mészárosné Szentirányi Zita, intézeti titkár,

 szentiranyi.zita@feek.pte.hu,
A tanfolyam időtartama: 60 óra, 2x4 nap (illetve a képzés telefon: +36 72/501-500/22138
aktuális indítási dátuma szerint.)
Részvételi díj: 60000,- Ft.
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: A Kaposvári Egyetem Könyvtártudományi Tanszéke 
elsőfokú végzettség; a „Minőségmenedzsment a könyvtár- 2012 szeptemberétől újra elindítja Digitális könyvtár 
ban” c. 120 órás akkreditált tanfolyam egyes moduljainak szakirányú továbbképzési szakját.
elvégzése (a tanfolyami tanúsítványok másolatának benyúj- A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 
tása) vagy a munkahelyi vezető írásbeli igazolása arról, hogy Könyvtáros digitális szakirányon
a jelentkező a munkahelyén minőségbiztosítással A felvétel feltétele:  Alapképzési szakon (BA): informa-
foglalkozik. tikus könyvtáros diplo-ma; 

2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai/egyetemi 
szintű könyvtárosi szakképzettség. 

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Képzési idő félévekben: 3 félév
Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi Intézete A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő 
2012 szeptemberétől elindítja A dokumentumkezelés kredi-tek száma: 90 kredit
információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai című, A képzési forma: levelező munkarend 
digitalizációs profilú szakirányú továbbképzési szakját. A képzés díja: 95000/szemeszter
A képzés a hazai kulturális életben mind sűrűbben igényelt Jelentkezni a Kaposvári Egyetem honlapján - szakirányú 
digitalizációs szükségleteknek, igényeknek kíván elébe továbbképzések menüpont alatt - található jelentkezési lap 
menni korszerű és sokoldalú felnőttoktatási kínálatával, a (http://ke.hu) kitöltésével lehet, a jelentkezés határideje: 
szakemberek ki- és átképzésével. 2012. augusztus 31.

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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Tanfolyamok, pályázatok, friss információk

A Somogyi-könyvtár segédkönyvtáros képzést hirdet Friss információk
könyvtári asszisztens (azonosító száma: 54 322 01 0100 
5201) részszakképesítéssel 2012. szeptember 14-től 2013. Közzétették a NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés 
május 10-ig. Kollégiuma 2012. április 25-i döntésének eredményeit a 
A tanfolyam időtartama 450 óra (2 félév). A képzési szakmai rendezvényekről és programokról.
időben 2 x 50 órás könyvtári gyakorlatot kell teljesíteni. 
A gyakorlat alól felmentést kap az, aki könyvtárban 
dolgozik. Dél-Lengyelország kincsei
A tanfolyam díja: könyvtári asszisztens 70.000,- (1-3 - az MKE Mezőgazdasági Szervezet őszi programja
modul) segédkönyvtáros 80.000,- (4-7 modul)
A képzés díja nem tartalmazza a vizsgadíjat! Útvonal: Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Krakkó, 
A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány Wieliczka, Czestochowa, Auschwitz–Birkenau, 
Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 31. Zakopane, és tutajozás a Dunajecen.
A tanfolyamot legalább 10 fő jelentkezésével tudjuk Időpont: 2012. augusztus 29 – szeptember 2.
elindítani! Részvételi díj: 55.000.- Ft 
A tanfolyam helyszíne: Somogyi-könyvtár 6720 Szeged, (Szállás, félpanziós ellátás, autóbusz költség, idegen-
Dóm tér 1-4 vezetés)
További információ: Bajusz Jánosné telefon: 62/425-525; Belépők: 121 PLN (az autóbuszon szedjük be)

Jelentkezési határidő: 2012. június 11.
Előleg befizetése: 2012. június 11.
Előleg: 25.000.- Ft
A részvételi díj befizetésének határideje:
2012. augusztus 6.
Érdeklődni, illetve jelentkezni lehet:
Horváth Tamás: 489-4950, 
Pálfai Katalin: 489-4911, 

e-mail:bajusz.janosne@sk-szeged.hu

thorvath@omgk.hu
kpalfai@omgk.hu
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Szeretettel köszöntöm kiállításomon. Munkám során embermeséket hallgatok felnőttekről, 
Pszichológusként dolgozom - immáron több mint családokról, gyerekekről, örömről, bánatról, viharos 
harminc éve - nem vagyok a képi megjelenítés kapcsolatokról, boldog békülésekről, félelemről, szoron-
professzionális művelője. Mégis: fotóimmal mesélnék gásról, szegénységről, gyászról, hiányról, találkozásokról, 
Önnek, gyermeksorsokról, a velük való találkozásokról. csodákról, csupa izgalmas dologról. Mesélnek apukák, 
1987-ben egy nagyszerű pszichológiai könyv került a anyukák, nagyszülők, tanítók, óvónők, testvérek és szerel-
kezembe, Suzanne Szász, Gyermekünk szótlan nyelve című mesek… És mesélnek a gyerekek. Értékről, emberségről, 
műve. A szerzőnő ebben a csodálatos albumban fotókkal tisztaságról, úgy, ahogy csak ők tudnak, még ártatlanul.
mutatja meg a gyermeki érzelmek széles skáláját, mögöttes A mesék most képpé változtak, átlényegültek, más, több 
tartalmak után kutatva, azokat feltárva. Már az első jelentést is kaptak.
lapozgatás után tudtam, hogy meghatározó mű lesz Ezek a fotók pillanatfelvételek a világ sok-sok tájáról, 
életemben ez a könyv.  A bemutatott testbeszéd formák Perutól Mexikón át, Kenyán keresztül Tatabányáig. 
többet meséltek minden szónál, leírt történetnél. Nagy Remélem, Önnek is mesélnek.
álmommá vált, hogy egyszer én is így mesél-
hessek:gyermekarcokkal történetet. Eddigi bemutatkozásaim:
Erre a kiállításra nagy mesterem, Ranschburg Jenő tanár úr Utazás a világ körül – Fotókiállítás Budapest 2007, 2008, 
biztatására készültem évek óta. Sajnos, a tanár úr már nem 2009.
élhette meg bemutatkozásomat.
A tárlatra természetesen csak néhány gyermek fotóját Tatabánya, 2012. május 20.
hoztam el a sok százból, akikkel valaha találkoztam, akiket Falus Juli
valaha lefotóztam.

Gyermek arcok, gyermek sorsok
Falus Juli pszichológus fotói

"Nézz hosszasan egy gyermekarcra, és látni fogod: ha van sors, hát nagyon hamar elkezdődik.” (Ancsel Éva)
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Ünnepi Könyvhéten

002012. június 6-án 14  órakor Szabó T. Anna költő lesz a 
könyvtár vendége, aki újonnan megjelent gyermekkönyvét 
mutatja be. A belépés ingyenes!

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár programjai az 

TATA
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ESZTERGOM

Rendezvények
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- válogatás -
Hírünk az országban

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu
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7. CSERI Péter: Felpörög a smaragd. Az esztergomiak KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
szerint 2014-ig biztosan megmarad a patthelyzet = 1. ISMERETTERJESZTÉS uniós forrásból Komárom-
Népszabadság, Hétvége, máj.14. p. 6-7.Esztergom megyében. = Élet és tudomány, máj. 18. p. 
- Interjú Tétényi Éva polgármesterrel, Steindl Balázs a 636.
FIDESZ esztergomi elnöke, helyi frakcióvezetője az - Ismeretterjesztő előadásokat, tanórán kívüli foglalko-
Esztergomban kialakult politikai helyzetről.zásokat, ingyenes nyelvtanfolyamot, digitális írástudás-
8. HOGYAN tegyünk tönkre egy elit iskolát? = Nép-oktatást tartott megyeszerte a TIT Komárom-Esztergom 
szabadság, Hétvége, máj.14. p. 6-7.Megyei Egyesület TÁMOP-projekt keretében.
- Esztergom, Szent István Gimnázium.

ÁCS 9. TÓTH Kata: "Kísérleti nyúl" lehet Esztergomból. Ill = 
2. LEZSÁK Tamás: Szélerőműparkba fektetett az Alteo. Napi Gazdaság, máj. 14. p. 3.
Ill. = Napi Gazdaság, máj. 25-26. p. 4. - Tétényi Éva polgármester szerint a várost a bankok és 
- Az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. 3 szélerőművet az állam magára hagyta. Csődközeli helyzet.
vásárolt, amelyből 1 db-ot Ács térségében üzemeltetnek. 10. FRIGYESY Ágnes: "Akarok lenni népem lelkiisme-

rete, hivatott ébresztőként kopogtatok lelketek ESZTERGOM
ajtaján...". 120 éve született Mindszenty József bíboros 3. TÓTH Kata: Új tervvel mentenék Esztergomot = Napi 
hercegprímás. Ill. = Kapu, 4. sz. p. 75-77.Gazdaság, máj. 3. p. 2.
- Mindszenty József (1892-1975) hercegprímás, - Tétényi Éva polgármester új reorganizációs rendeletet 
esztergomi érsek.kíván elfogadtatni a testülettel.

4. LUKÁCS Zoltán, Nej György (riporter): Esküszegők. KOMÁROM
Ill. = 168 óra, máj. 3. p. 14-15. 11. Az ÁTALAKÍTÁS vesztese lesz a komáromi kórház. 
- Lukács Zoltán, Komárom-Esztergom megye ország- = Népszava, máj. 10. p. 12.
gyűlési képviselője, az MSZP megyei elnöke az önkor- - Selye János Kórház május elsejétől közvetlen állami 
mányzati vagyon államosításáról és egyéb időszerű irányítás alá kerül. Osztályokat terveznek bezárni.
kérdésekről.

MAJK5. [OLVASÓI levél az esztergomi képviselőtestület és a 
12. FELÚJÍTHATJÁK a Majki Remeteséget = Napi polgármester vitájának tárgyában] A Nemzet Jövőjéért 
Gazdaság, máj. 24. p. 8.Esztergomi Polgári Kör. = Magyar Nemzet, máj. 4. p. 19.
- A kastély-kolostor felújítása közel 900 millió Ft-ból, - A Tisztelt Szerkesztőség! rovatban megjelent olvasói 
EU-s támogatással valósul meg.levél a Magyar nemzet április 17-i cikkére reflektálva.

6. SZENTMISE Mindszenty emlékére = Magyar 
NESZMÉLY

Nemzet, máj. 7. p. 4.
13. LEGÁT Tibor: Neszmély. A lábadozó falu. Ill. = 

- Esztergom; Esztergomi Bazilika: május 5-én ünnepi 
Magyar Narancs, máj. 10. p. 30-31.

zarándoklatot és szentmisét tartottak Mindszenty József 
- Neszmély turisztikai, kulturális és gazdasági 

emlékére, születésének 120. évfordulója alkalmából. 
értékeiről.

Erdő Péter.



19. PUTSAY Gábor: Korszerűsítik az esztergomi TATA
vasútvonalat = Magyar Hírlap, máj. 18. p. 11.14. MIZSEI Bernadett: Habzik a tatai Öreg-tó: A szakér-
- Megkezdődött a Budapest és Esztergom közötti tők szerint guanó és műtrágya okozza a szennyezést. Ill. 
vasútvonal átfogó korszerűsítése az Új Széchenyi-terv = Magyar Nemzet, máj. 16. p. 14.
és az Európai Unió Kohéziós Alapjának társfinanszíro-- Magas foszfortartalom miatt alakult ki a jelenség 
zásával.Mürkl Levente, a tatai polgármesteri hivatal környezet-
20. DŐL a működőtőke Tatabányára = Napi Gazdaság, védelmi referense szerint.
máj. 25-26. p. 3.15. R. L.: Durrogó Patara [Hír] = Népszava, máj.18. p. 2.
- 2012-ben az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztő - Patara török kori történelmi fesztivál, Pálffy Miklós 
Operatív Program keretében 3,5 milliárd Ft támogatás-gróf.
ból fejleszt az FCI Connectors Hungary Kft., a Sanmina-

TATABÁNYA SCI, a Henkel, az AGC Glass Hungary
16. VAJNA Erzsébet: Biomasszára áll át a távfűtés 21. TŐSÉR Norbert: Rehabilitált edző. Bognár György 
Tatabányán = Napi Gazdaság, máj. 14. p. 10. ül Kiprich József után a kispadra = Nemzeti Sport, 
- Tatabányai Fűtőerőmű, két év múlva faapríték alapú máj.25. p. 4.
biomasszára vált földgáz helyett. - FC Tatabánya, labdarúgó szakosztály, Kiprich József 
17. BELÉNYES Dávid: A KÉSZ újabb sikere Tatabá- az utánpótlás edzője, Bognár  György vezetőedző lesz.
nyán. Száz új munkahelyet teremt az FCI Connectors 22. FCI Connectors Hungary Kft. / MH-összeállítás. Ill. 
Hungary 2,6 milliárdos fejlesztése az ipari parkban = = Magyar Hírlap, máj. 31. p. 1.
Magyar Hírlap, máj. 31, p. 11. - FCI Connectors Hungary Kft.-ről szóló összeállítás.
- Az FCI Connectors Hungary Kft. az Új Széchenyi Terv 23. REICHERT Gábor: Az "aszkétikum" sajátossága = 
keretében több mint 686 millió forint európai uniós Kalligram, 2. sz.
támogatásból bővíti tatabányai gyárcsarnokát, melynek - Reichert Gábor Tatabányán él.
alapkövét májusban tették le. A épületbővítés 24. MONOSTORI Imre: Németh László 1956-os forra-
generálkivitelezője a KÉSZ Építő Zrt. dalomélménye és a hatvanas évek magyar szocializ-
18. PASKAI László, Taizs Péter (riporter): "Amit lerom- musa. Németh László: A magyar forradalomról = 
boltak, fel kellett építeni". Beszélgetés a 85 éves Paskai Kortárs, máj. p. 81-92.
László bíborossal. Ill. = Magyar Nemzet, máj. 18. p. 5. - Monostori Imre Tatabányán élő irodalomtörténész.
- Esztergom; Paskai László 1987-2002 között 
Esztergom-Budapesti érsek életéről, munkásságáról.
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