
A 2012. évi őszi Könyvtári hét ezúttal kiemelkedő Komárom-Esztergom megyében a XLI. Könyvtári Héten 

jelentőséggel bírt a Komárom-Esztergom Megyei József  56 program valósult meg 1224 fő részvételével, nem 

Attila Könyvtár életében, mivel a könyvtár idén ünnepli számítva a folyamatosan zajló beiratkozási- és a késedelmi 

fennállásának 60. évfordulóját. díjak elengedésével összefüggő akciók résztvevőit.

Ebből az alkalomból több rendezvény is kapcsolódott a A József  Attila Megyei Könyvtárban a Könyvtári hét 2012. 

születésnaphoz, az elmúlt 60 év áttekintéséhez. október 1-jén hagyományosan szakmai konferenciával 

A Könyvtári hét alkalmából a Megyei Könyvtár mellett indult, melyre a megyében működő könyvtárak 

összesen 11 könyvtár szervezett programot a megyében, szakemberei, mintegy 120 fő látogatott el. (Részletes 

jórészt a Megyei Könyvtár NKA-tól nyert nettó 1.000.000 beszámoló a 2012/9. számban. - a szerk.)

forint pályázati forrásból elkülönített támogatása révén. A szakmai nap végén a Keresztény Értelmiségiek 

Közülük öt városi könyvtár: Szövetsége és a Keresztény Pedagógus Társaság helyi 

ź Arany János Városi Könyvtár, Dorog; csoportja szervezésében közönségtalálkozónak adott 

ź Helischer József  Városi Könyvtár, Esztergom; helyet könyvtárunk: Utazások lélektől lélekig címmel 

ź Jókai Mór Városi Könyvtár, Komárom; Schäffer Erzsébet írónő tartott előadást. Az író-olvasó 

ź Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata; találkozón közel 140 fő vett részt.

ź Tatabánya Megyei Jogú Város Városi Könyvtár, A programok mellett akciókkal, kiállítással, könyvtárlátoga-

Tatabánya. tással és játékos feladatokkal vártuk az olvasókat:

ź A megyei könyvtár NKA-pályázatából támogatta 60 év – 60 % címmel a 2012. október 2. és 7. között 

a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás községi beiratkozott olvasóink számára a tagsági díj 60 %-át elen-

könyvtárait is programjaik megszervezésében. A 9 gedtük. Ebben az időszakban a tagdíjat fizető, beiratkozott 

községi könyvtárból 5 könyvtár élt a lehetőséggel: olvasóink száma 308 fő volt, az ingyenes tagságot váltó 16 

ź Gyermelyi Általános Művelődési Központ éven aluliak és 70 éven felüli beiratkozottak száma pedig 71.

Könyvtára, Gyermely; Mindösszesen tehát 379-en iratkoztak be könyvtárunkba 

ź Iskola és Községi Könyvtár, Héreg; csak a Könyvtári héten.

ź Tarjáni Általános Művelődési Központ és 2012. október 7-én, a Könyves Vasárnapon ingyenes 

Könyvtár, Tarján; számítógép- és internet-használattal vártuk az olvasókat, a 

ź Községi Könyvtár, Várgesztes; kisbabák pedig beiratkozáskor babakönyvet és baba-

ź Községi Könyvtár, Vértesszőlős. olvasójegyet kaptak.

2012. október 1. és 31-e között tekinthették meg az 

XLI. Könyvtári Hét Komárom-Esztergom Megyében

„Idős korban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban!”

2012. október 1-8.
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érdeklődők könyvtártörténeti kiállításunkat, mely a A délután ismét zenével telt: az UDU People ütős 

muzeális dokumentumainkba, a kiadványainkba, érdekes együttes ritmusaira dobolhatott a lábunk.

állományrészeinkbe, az elmúlt 60 év hétköznapjaiba, Az arcfestő-sarokban egész nap Nagyné Boldog Katalin 

nagyobb eseményeibe nyújtott betekintést. állt a gyerekek rendelkezésére, és varázsolta őket állatokká, 

A Megyei Könyvtár történetében először, 2012. október 2- tündérekké, virágokká gyors ecsetvonásokkal.

a és 5-e között idegenvezetéssel egybekötött látogatást Végezetül, a 65 éves Tatabánya városa és 60 éves a József  Attila 

szerveztünk a kulisszák mögé olvasóinknak. A 4 nap alatt Megyei Könyvtár című rendezvénysorozatunk keretében az 

1-5 fős csoportokban összesen 39 fő vett részt a rendhagyó Orfeusz Társulat Tatabánya művészeinek „És a dalok és 

könyvtárlátogatáson, akiket 8 kolléga vezetett végig az versek várossá nőttek fel szívünkben” című műsorát 

irodákon és a raktárokon. A résztvevők között több régi hallgathatták meg az irodalomkedvelők.

olvasóval találkozhattunk, de akadtak olyanok is, akik a lá-

togatás után iratkoztak be hozzánk. A résztvevők egyönte- A Könyvtári Hét rendezvénysorozatot a József  Attila Megyei 

tű visszajelzése rendkívül pozitív volt. Látogatóink Könyvtárban hivatalosan az immár 12. alkalommal 

elmondták, hogy egészen más szemszögből látták a megrendezésre kerülő ODR-konferencia zárta október 8-

könyvtárunkat, a könyvtárosok munkáját. án  A könyvtárközi dokumentum-ellátás jelene és jövője címmel. 

Takács Anna A József  Attila Megyei Könyvtár 50 éve című Az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer 54 tagkönyv-

könyve alapján a szerző és Pap Zsuzsanna 13+1 találatos tára közül 49 intézmény vett részt a szakmai programon.

TOTO-t állított össze játékos kedvű olvasóink részére. A A nap azonban ezzel még nem ért véget. A környezet-

telitalálatos TOTO-t kitöltő (összesen 23 fő) értékes védelem és fenntarthatóság kérdéseivel foglalkozó, az 

könyvjutalomban részesülhetett. ökológiai változások iránt érzékeny, a közgondolkodásra a 

Kiemelt nap volt a Könyvtári Héten a Megyei Könyvtár maga sajátos eszközeivel ható könyvtárunk meghívására 

Könyves Vasárnap című rendezvénysorozata. Minden Kolossváry Gábor, a Vidékfejlesztési Minisztérium 

korosztály, - a könyvtárba látogató kisbabák, szüleik és Területi Vízgazdálkodási Főosztályának vezetője Van 

nagyszüleik - egyaránt talált érdeklődésének megfelelő vizünk, és lesz vizünk!? címmel tartotta meg előadását a hazai 

programot. vízkincsről és a vízgazdálkodásról.

Reggel 9.00 órától megnyílt a mesesarok, ahol a 

Módszertani Bölcsőde szakgondozónői meséltek a Ismét tartalmas Könyvtári Hetet zárhattunk, melyen a 

kicsiknek. 10.00 órától a tatabányai Rumli bábcsoport könyvtárosoknak alkalma nyílt a szakmai tapasztalatok 

adta elő A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét a kicserélésére, a találkozásra, és persze ismét tehettünk az 

nagyobbaknak. Ebédidőig Kercsmár Zsolt énekmon- olvasóinkért is. Az őszi könyvtári napok megrendezésének 

dóval és hangszereivel barangolhatott a zenekedvelő több éves tapasztalatai azt mutatják, hogy vannak olyan 

„Erdőn innen, árkon túl”. könyvtárlátogatók, akik már várják ezt az időszakot, és 

A kézműves foglalkozások iránt érdeklődők agyagozhattak lelkesen vesznek részt rendezvényeinken. S minden évben 

Arnóczky Zsuzsa keramikus vezetésével, és könyvjelző- akadnak olyan látogatóink is, akik a Könyvtári Héten 

ket, képkereteket készíthettek Erősné Suller Ildikó fedezik fel először, vagy - hosszú idő múltán - újra a 

segítségével. könyvtárakat. Ez ad a munkánknak értelmet és 

A „Názáret” Szociális Szolgáltató 4. sz. Gyermek- megbecsülést, ez az, amiért érdemes dolgoznunk.

otthonában nevelkedő gyermekekből alakult Csillag- Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)

szem bábcsoport a környezetvédelemre hívta fel a 

gyermekek figyelmét. 
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Könyves Vasárnap
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Az évkönyv bemutatója

Kiállítás

A galériák az egyes képekre kattintva nyílnak meg.
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2012. október 8-án hagyományosan a Könyvtári hét MOKKA-ODR katalógusba feltöltött rekordok számáról, 

zárórendezvényeként tartottuk meg a XII. Országos ODR a katalógusban található rekordok számáról 2012. október 

konferenciát “A könyvtárközi dokumentum-ellátás jelene és elején, az ODR keresőfelület használatáról, az ODR 

jövője” címmel. kérésadminisztráció statisztikájáról. Ezután az évközi 

A konferenciát dr. Voit Pál, könyvtárunk igazgatója újdonságok összefoglalója következett (a kérések státusz-

nyitotta meg, amely egyben beszámoló is volt a 2012 kezelésének könnyítése, keresések könnyítése, archiválás 

augusztusában elvégzett indirekt olvasói elégedettség- stb.) Végül a várható fejlesztések bemutatása következett: 

mérésről, amelyből képet kaptunk a könyvtárközi rendszer új könyvtáradatbázis, felszólítás, olvasói regisztráció - 

2011-2012. évi működéséről, tapasztalatairól. A könyvtár- olvasói kérésindítás, archiválás, NPA. Az elektronikus 

közi kölcsönzéssel foglalkozó kollégák kérdőívre adott dokumentumokra (könyvek, tanulmányok, cikkek stb.) 

válaszaiból kiderült, hogy a könyvtárközi rendszer kapott kérések száma az elkövetkezendő években minden 

rendkívül jól működik: a kérések továbbítása áltagban egy bizonnyal nagymértékben megnő majd, ezért a szerzői jog 

nap alatt megtörténik, az olvasók átlagosan egy hét alatt felelevenítése, a jogszabályok ismerete elengedhetetlen. 

hozzájutnak a kért dokumentumokhoz, és szinte 100%- A második előadásból dr. Kabai Esztertől, az Artisjus 

ban abban a formában, amiben kérték (eredeti, fénymá- Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Jogi Főosztá-

solat, digitális másolat), a nem teljesült kérések száma lyának vezetőjétől a szerzői jog könyvtárakra vonatkozó 

átlagosan 5-10%. Az olvasói elégedettséget a kollégák rendelkezéseit ismerhettük meg. A szerzői jog fogalmának 

szerint a gyorsaság, a pontos teljesítés és a fizetés befolyá- tisztázása után, a szerzői jogi szabályozás modelljét vázolta 

solja. 2013-ban mindenképpen fontos lenne egy országos fel az előadó. Ezután következett az egyes szabad felhasz-

vizsgálatot elvégezni az olvasók közvetlen megkérdezésé- nálási kivételek részletezése.

vel, a kérdőív elkészítéséhez könyvtártípusonkénti munka- A konferencia harmadik előadásában dr. Vonderviszt 

bizottságokat alakítanánk, a koordinálást a Komárom- Lajos, az Országos Széchényi Könyvtár E-szolgáltatási 

Esztergom Megyei József  Attila Könyvtár vállalná, az Igazgatóságának vezetőjétől az Országos Elektronikus 

eredeményeket pedig a XIII. Országos ODR konferencián Dokumentumküldő Rendszer (ELDORADO) tervezett 

ismertetnénk. kialakításáról tudhattunk meg információkat. A rendszer 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári célja a szerzői jogvédett (és nem védett) dokumentumok 

Osztályának részéről Rónai Iván főosztályvezető- szolgáltatása közvetlenül a felhasználóknak, a szerzői jogdíj 

helyettes megnyitójában elmondta, hogy a konferencia megfizetése és az EU jogszabály követése. Előzménye: a 

napján fogadják el az új könyvtári törvényt, valamint azt, Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtára és Levéltára 2009-

hogy bár az ODR tagkönyvtárak talán úgy érezhetik, hogy ben 102 millió forint pályázati támogatást nyert a TÁMOP-

az ODR összegek évről évre szűkülnek, de a támogatás 3.2.4-08/2 pályázaton, "Tudásdepó-Expressz" Szolgáltatás-

arányaiban még mindig nagy részt képvisel. fejlesztések és az országos elektronikus dokumentumküldő rendszer 

A konferencia első előadásában dr. Koltay Klára, a kidolgozása a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltárban 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának címmel, ezt követően elkészült egy összegző tanulmány 

főigazgató-helyettese az új ODR portál 2012. január 2-i (7 résztanulmánnyal), majd következett a pályázati kiírás az 

indulása óta eltelt kilenc hónap tapasztatairól számolt be. OEDR megvalósítására, és végül az OSZK értesítése a 

Az előadás elején néhány statisztikai adatot tudtunk meg: a sikeres pályázatról 2012 nyarán. A pályázati támogatás 

XII. ODR konferencia
Tatabánya, 2012. október 8.
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egyszeri 250 milliárd Ft, amely sajnos sokkal kevesebb az Összesen 84 levél érkezett az eltelt kilenc hónap alatt az 

összegző tanulmányban felvázolt három működési model- alábbi problémákkal: elfelejtett, téves felhasználó-

lénél. A különbség a modellek között a biztonság szintjé- név/jelszó; kérésindítás-kérésadminisztráció; könyvtár-

ben, a kényelmi szolgáltatásokban, fizetési technikákban, nyilvántartó; működési hiba; regisztráció-adatváltozás; 

az emberi erőforrás allokációjában van. Közös elemek könyvtárstruktúra leképezése az új szervezet alapján. A fel-

például OSZK központúság, szakértői háttér, központi használói javaslatokat (pl. kérésindítás korlátozása, saját 

feldolgozás, webfelületen történő szolgáltatás, DRM. “külső” kérésazonosító bevitele, tematikus statisztika stb.) 

Jelenleg a szerződést már aláírták, projektvezető dr. az elmúlt időszak alatt nagyon gyorsan beépítették, és 

Vonderviszt Lajos, a projekt megvalósításának kezdete további fejlesztések várhatók: e-mailes értesítések, olvasói 

2012. november, befejezés pedig 2014. október. funkciók, Könyvtárnyilvántartó új felülete. 

A közös ebéd elfogyasztása után Dávid Boglárka, a A XII. Országos ODR konferencián az előző évekhez 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár hasonlóan több, mint 120 kolléga érkezett az ország 

osztályvezetője gyakorlati bemutatót tartott "GYIK élőben: a minden tájáról. A jelenlegi és a jövőbeni fejlesztések 

megújult ODR használata során felmerült problémák áttekintése bemutatására helyeztük ebben az évben a hangsúlyt, és a 

számítógép mellett” címmel. Az új ODR bevezetése folyamán résztvevők magas száma igazolta, hogy jól döntöttünk.

segítették a felhasználókat képzésekkel, az ODR-wiki Pap Zsuzsanna (JAMK Tatabánya)

elkészítésével, levelezőlistával (odrsegitseg@odrportal.hu). 
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Móricz Zsigmond Városi Könyvtár – Tata Kezünk gyümölcse

Zumba a könyvtárban 2012. október 1-jén „Kezünk gyümölcse” címmel kézműves 

kiállítás nyílt a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban. 

Rendhagyó módon nyitotta meg a XLI. Könyvtári hét tatai Az intézményben immár több mint egy éve működik a 

programjait a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár: a Kézműves Klub, amelynek tagjai az idei könyvtári hét 

szomódi zumba-oktató, Gyimesi Martina Nóra mottója („Könyvtárak az aktív idősödésért”) hatására döntöttek 

segítségével egy újfajta tánc, a zumba lépéseivel ismerked- úgy, hogy megmutatják tudásukat a városnak. A tárlathoz 

hettek meg az idősebbek. A program a Nemzeti Kulturális tizenketten járultak hozzá egyéni munkájukkal. A Nemzeti 

Alap támogatásával jött létre. Kulturális Alap mellett egyéb külső segítséget is kapott a 

A zumba új fitness könyvtár, így egy helyett két vitrinben tekinthetik meg a 

irányzat, melynek alap látogatók a szemet gyönyörködtető alkotásokat. A kiállítás 

kelléke a forró latin- bárki számára ingyen megtekinthető 2012. október 19-ig, a 

amerikai zene. A zum- Kézimunka Klub pedig szeretettel várja az érdeklődőket 

ba alap tánclépései csütörtökönként 17 órakor.

közé tartozik többek Dollmayer Bea (MZSVK Tata)

között a salsa, rumba, 

cumbia, merengue és a Régi ízek a szakácskönyvekből
hip-hop. Maga a szó a 

zumbear igéből, kolumbiai szlengből ered. Jelentése: Régi receptek alapján készített ételek ízeit érezhette a szájá-

gyorsan mozogni, és szórakozni. Más latin nyelvek szerint ban az, aki eljött a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár-

pedig bulit, partyt jelent. Miért lenne kirekesztve ebből a jó ba október 1-jén. Könyvtárunk és Olvasóink könyvkülön-

hangulatú, vidám tevékenységből az idősebb korosztály? legességei alkották ezt a szakácskönyv-kiállítást, mely októ-

Nemcsak fiatalokhoz, de a hatvan fölöttiekhez is szólnak a ber 19-ig volt látogatható a Nemzeti Kulturális Alapprog-

pezsgő dallamok, ugyanis a zumbának olyan irányzata is ram jóvoltából. 

van, amelyet kifejezetten nekik találtak ki. Kicsit lassabb Olyan delikát könyvek kerülhettek a vitrin alá, mint Magyar 

tempó, követhető mozdulatok jellemzik a táncnak ezt az Elek: Az ínyesmester szakácskönyve (1933), vagy Hunyadi 

ágát, melyet gold zumbának neveznek. A 15 órási megnyi- Erzsébet: A jó házikonyha (1924). Előbbiből olyan – mai 

tóra érkező vendégek talán megszeppentek az első pillanat- fülnek, gyomornak furcsa – elnevezésű édességek 

ban, amikor egy fitness oktatóval találták szembe magukat a receptjeit ismerhettük meg, mint a Hadi torta, Spanyol-szél 

folyóirat-olvasóban, de hamar ráhangolódtak a tüzes torta, vagy a Burgonya torta. Utóbbiból nem csak ételre-

taktusokra, és követték Tina útmutatásait, tánclépéseit. A jó cepteket sajátíthattunk el, hanem – a mai szakácskönyvek-

kedv, és a mozgás öröme gyorsan megmutatkozott az től eltérően – házi tudnivalókat is. Útmutatót kaphatott az 

arcokon. Bizony, ilyet még nem láttak az olvasótermi akkori háziasszony arra vonatkozóan, hogy hogyan 

polcokon lévő lexikonok, de a Könyvtárak az aktív idősödésért készítsen mosdószappant, hogyan kell tepertőt eltenni, 

mottójú könyvtári héten valóban haladtunk a korral! hogyan készül a házi Imperiál. A figyelmes látogató egy 

Dományi Zsuzsa (MZSVK Tata) érdekes szócikket is olvashat ebben a könyvben, melynek 

címe: „Hal kéken főzve: Ha azt akarjuk, hogy a pisztráng kéken 

maradjon, úgy a fővés előtt előbb meleg ecettel kell leönteni.”
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Akinek még ez is kevés, az az 1928-ban megjelent Móra ram támogatása révén tudtunk megvásárolni számukra. 

Ferencné szakácskönyvéből olyan ma már nem létező konyhai Szerencsére mégsem lettek elfeledettek nagyanyáink 

eszközöket vizsgálhatott meg a képek alapján, mint a receptjei. 

serpenyő emelő, a főzelékkés, vagy az edénytisztító ecset. Dományi Zsuzsa (MZSVK Tata)

A kiállítás legöregebb darabja - Szőke Ágnes tatabányai 

Olvasónk jóvoltából - az 1901-ben megje-

lent Szegedi szakácskönyv - Igazi magyar kony- Könyvbemutató a Móricz Zsigmond Városi 
ha, melynek írója a borító alapján Rézi néni Könyvtárban
(Doletskó Teréz, Zsalosevits Józsefné (1821-

1863) – a szerk). Ez a recetgyűjtemény Október első hete ezúttal is - mint minden évben-, a 

Budapesten jelent meg az Athenaeum Könyvtári hét jegyében zajlott. Idén a „Könyvtárak az aktív 

Irodalmi és Nyomdai R.-T. Kiadásában. idősödésért” gondolat vezérelte az NKA támogatásával 

A könyv páratlan népszerűségre tett szert szervezett programokat. Remekül beleillett ebbe a sorba a 

korában. Egy helyütt Tömörkény István is említést tett Könyves szerda 2012. október 3-án rendezett író-olvasó talál-

róla: „Nem is ételek voltak azok, hanem költemények. Néha nehéz, kozója, melynek meghívott vendége a híres művészcsalád 

súlyos alexandrinusok, máskor tréfás, játékos szerelmes versek.” tagja, Melocco Péter, az ismert szobrászművész, 

Dományi Zsuzsa (MZSVK Tata) Melocco Miklós bátyja volt. A család másik tagja is 

tevékeny részt vállalt a műsorban, nevezetesen a zenei 

közreműködő és a kérdező szerepét Melocco János, 

Nagyanyáink elfeledett receptjei Melocco Miklós fia vállalta. Már az indulás is szokatlan volt: 

finom, kristálytiszta hang vonta magára a közönség 

A tatai Városi Könyvtár fényképes receptküldő pályázatot figyelmét, mely egy tibeti imacsengőtől származott, egyből 

hirdetett Nagyanyáink elfeledett receptjei címmel. Bár a progra-

mot a „Könyvtárak az aktív idősödésért” mottójú Könyvtári hét 

alkalmából szerveztük, a pályázók között fiatalok is 

indultak az értékes könyvjutalmakért. 

Összesen tizenöt recept érkezett be, nyolc pályázótól. A fő-

étel kategória első helyezettje Zsólyomi Eszter, egy fiatal 

kétgyermekes anyuka lett férje családi receptjével, melynek 

elnevezése: Nagymamám karácsonyi ropogós sertéskaraja, 

vöröskáposztával és karamellizált krumplival. Az étel nemcsak 

alapanyagaiban hozott különlegességet, hanem ízvilágában 

is. A róla készült kép pedig egészen olyanra sikerült, mintha 

egy mesterszakács munkája lenne valamelyik gasztronó-

miai csatornán. A házi sütemények kategóriájának nyertese 

Stein Józsefné tarjáni olvasónk, aki több tortarecepttel is 

indult házi versenyünkön. Végül diós tortájának receptje, és 
megadva a békés, meditatív alaphangulatot. Egymás mellé 

a róla készült cukrászati szakkönyvbe illő kép hozta meg 
fűzött mozaikok laza soraként lehet érzékeltetni az este 

számára a győzelmet. Mind a hat helyezett boldogan vette 
témaköreit. A gyermekkortól, az édesapa elvesztésétől 

át jutalomkönyvét, melyet a Nemzeti Kulturális Alapprog-
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kiindulva az életút különböző állomásaira kérdezett rá a TÁMOP 3.2.4 jelű pályázat Jogi Estek című programsoroza-

beszélgetőtárs, aki személyes emlékeit is belefűzte a tának fenntartása is volt egyben), elsősorban nekik. Ők a 

kérdések sorába. Gyermekkori benyomásait a persona non leginkább veszélyeztetettek, mert - magányosságuk miatt -, 

grata-vá vált nagybácsiról, akinek külföldről érkezett gyakran örülnek, ha valaki becsenget hozzájuk. Szívesen 

híradásait is csak lopva, titokban lehetett olvasni. Az író nyitnak ajtót, akár idegennek is, nem tételezik fel, hogy 

élvezetes részeket olvasott a Vak ember visszanéz címmel ezzel rögtön potenciális áldozattá válnak. Ilyen 

megjelent önéletrajzi ihletésű vaskos kiadványból. A furcsa próbálkozások például, amikor szolgáltató nevében 

cím egy réges-régi játékra utal, mely a gyermekkor mélyéről (Vízművek, Gázszolgáltató, ELMŰ) kér bebocsátást az 

köszön vissza az alkotó gondolataiban. A kérdések, illető, vagy rosszullétet imitálva besurran, s míg a lakás 

felolvasások között iráni, majd indiai, legvégül pedig indián tulajdonosa egy pohár vizet hoz, kirámolja az értékeket. 

fuvolán hangzottak fel különös hangulatú, népi dallamok. Esetleg éppen ”pénzt hoz”: valamely szolgáltatónál 

Az életútról szól a könyv, magáról az Útról, az utazásról, túlfizetést emleget, s kéri, hogy a tulajdonos váltsa fel 

egzotikus tájakról, de nem a megszokott értelemben. Igaz, számára a nagycímletű pénzt. Ekkor megfigyeli, honnan 

leír megtörtént eseményeket, de a könyvben nagyon sok az veszi elő az illető a pénzét, s figyelmét elterelve, máris 

elmélyült, filozofikus töprengés is az élet meghatározó ellopja a tartalékot. Ezek a leggyakrabban előforduló 

kérdéseiről. Ahogyan kibomlottak az epizódok, úgy került trükkök, melyekkel elaltatják az áldozatok éberségét. 

egyre közelebb a közönséghez az alkotó egyénisége. Megtudtuk, milyen, a gyakorlatban hasznos védelmi 

Az este második felében már kérdések és válaszok röpköd- eszközöket vásárolhatunk lakásunk, házunk s a saját 

tek oda-vissza, s mivel az író a mi városunkban, Tatán is biztonságunk megóvásáért. A résztvevők szórólapokat is 

töltött jó pár hónapot, a közönséggel együtt idézte fel a '70- kaptak, rajtuk a legfontosabb tudnivalókkal és telefonszá-

es évek mára már eltűnt szereplőit. Személyes hangulatú, mokkal. Az ismertető vége felé az előadó élőben is 

élénk társalgássá változott a műsor, melynek legvégén megszólaltatta a biztonsági berendezéseket, ajtó-, 

dedikálásra is sor került, s a Muravidék Baráti Kör ablakriasztókat, sokan ekkor döntötték el, hogy vásárolnak 

Kulturális Egyesület (a könyv kiadója) részéről megjelent maguknak hasonlót. Többen kérdéseket tettek fel a 

Ruda Gábor szerkesztő nagy örömmel nyugtázta a baráti hivatalos program végén, saját, vagy környezetük egyedi 

beszélgetéssé oldódott estét. gondjáról, s örömmel nyugtázták a részletes, pontos, 

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata) szakszerű válaszokat, melyek segítségével nyugodtabbá és 

remélhetőleg, védettebbé tehetik mindennapjaikat.

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)

Mit tehetünk? Mit ne tegyünk?
Nem felejtettünk el játszani

Vetítéssel egybekötött, éles logikával, remek szófordula-

tokkal és helyenként humorral fűszerezett előadást tartott Könyvtárunk a 2012-es Országos Könyvtári Napok 

Racsné Galambos Gréta rendőrzászlós. A Komárom- programjaihoz kapcsolódva, melynek mottója Könyvtárak 

Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési az aktív idősödésért volt, két pályázatot is meghirdetett. 

csoportjától jött Tatára, hogy megvilágítsa a leggyakoribb Nagyszüleink praktikái című pályázatunk célja az volt, hogy 

bűnelkövetési módszereket, melyek áldozatai jobbára az csokorba szedjünk néhány „okosságot”, és „turpisságot” 

idősebb korosztályból kerülnek ki. Ezért is rendeztük az melyről a fiatalabb korosztály talán még nem is hallott, de 

Őszi Könyvtár Napok keretébe tartozó előadást, (mely a még mindig helytálló. Hiszen mindenki talál otthon egy-két 

Megyei kö rképnyvtá

9



alapanyagot, növényt, fűszert, mely sok esetben a legjobb elhatároztuk, hogy bevonjuk a pályázókat, segítsenek 

elsősegély lehet, és mindenkinek szüksége van néhány elkészíteni néhány tárgyat emlékezetből, valamint a 

hasznos ötletre, amellyel csökkenthető a családi fellelhető leírások alapján. Az el nem készített tárgyakat 

költségvetés. Nem titkolt szándékunk volt, hogy pedig képekkel és leírásokkal fogjuk bemutatni. 

ráébresszük idősebb olvasóinkat, mennyi örökölt és Öröm volt látni, hogy szülők, nagyszülők hozták a maguk 

tapasztalatokra épülő tudás van birtokukban, melyet még át készítette játékokat, leültek, játszottak, boldogok voltak, ha 

kell adniuk gyermekeik, unokáik, az utókor számára, csak egy-egy megszólalt, megmozdult. Magunk is meglepőd-

merjék elmondani, és ehhez egy lehetőséget kínál a tünk, hogy néha elképesztően egyszerű megoldásokkal 

könyvtár.  nagyszerű, használható és működőképes, gyermeki kézbe 

Nagyszüleink játékai című pályázatunkhoz igazán találónak pontosan illő alkotások születtek. Egy nagymama az 

bizonyultak Shaw szavai: unokájával hozta a babát, és Kati nagyon büszke volt, egész 

 „Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól úton mondogatta „ezt a mama készítette”.

öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani.” Közben néhány órára megelevenedett a múlt, a gyermek-

A program keretében azt kor érdekes történetei keltek szárnyra. 

terveztük, hogy össze- Nem felejtettünk el játszani! Kiállításunkra is összeállt a be-

gyűjtünk néhányat azok mutatható anyag, melyet a pályázók további ötletei alapján a 

közül a játékok közül, me- későbbiekben bővíteni szeretnénk. 

lyekkel szüleink, nagy- Október 6-án Régi idők játékai címmel Csapucha Árpád, a 

szüleink töltötték szabad- Kuny Domokos Múzeum munkatársa tartott előadást – 

idejüket, játszottak gyer- a látogatók közül többek számára is ismerős, de – rég 

mek- és fiatalkorukban. Fontos célkitűzésünk volt, hogy az elfeledett játékszerekről, azok használatáról. Volt közöttük 

utóbbi évek, évtizedek változásai, a kulturális értékek átren- néhány, amelyet egyszerűsége és hatékonysága miatt – nem 

deződései mellett megismertessük a mai gyermekekkel és játékszerként – ma is alkalmaznak. Akik részt vettek az 

fiatalokkal a múlt egy szeletének tárgyi és szellemi emlékeit, előkészületekben biztosan nem csalódtak, az ismerős 

ebbe a feladatba aktívan vonjuk be az idősebb korosztályt. képek láttán. Az előadás végén az érdeklődők az elkészített 

Terveink között szerepelt, hogy az összegyűjtött és összegyűjtött játékokat kipróbálhatták. 

tárgyakból kiállítást rendezünk. Kotrosits Ferencné (MZSVK Tata)

Számos gyermekjáték gyűlt össze, mely az utóbbi 50-60 év 

darabjait szemléltette, voltak közöttük régiek, és igen 

modern játékok is.    Vértesszőlős
Az ezt megelőző időszakról azonban elsősorban csak 

leírásokat kaptunk, melyek a falun élő gyermekek játszási A Községi Könyvtárban, valamint a Művelődési Házban 

szokásait elevenítették fel. A pályázókon kívül személyes folyó munkálatok miatt olyan programot kellett találnom, 

beszélgetéseket is folytattunk idősebb olvasóinkkal, ami "házon kívül" is megtartható. Így jutottam Solti 

közelebb és távolabb élő ismerőseinkkel.  Meglepő módon Emese "Ringató" foglalkozásához, melyet a Samufalvi 

egymástól függetlenül - a pályázókhoz hasonlóan - szinte Óvodában tudtunk lebonyolítani a legkisebbekkel, a 

mindannyian ugyanazokról a játékokról, szokásokról bölcsődésekkel, és a kiscsoportos óvodásokkal. Élmény 

beszéltek és írtak. volt az apróságok között ülni és látni, milyen érdeklődéssel 

Miután tárgyi emlékek ebből az időszakból elsősorban azok hallgatják és aktívan bele is kapcsolódtak a játékba, 

rövid élettartama, avítt volta miatt nem maradtak fenn, éneklésbe. Emese igazi varázsló, ért a gyermekek nyelvén. 
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Folyamatosan, megállás nélkül foglalkoztatta, produkáltatta Kamasz panasz - új sorozat indult a tatai 
a gyermekeket. Még a kezdetben félénkek is bekapcso- könyvtárban
lódtak a játékba, éneklésbe a foglalkozás végére. Sőt, alig 

lehetett némelyik gyermektől a kosárból kikerült kincseket Ezt az előadást nem lehet 
visszaszerezni. leírni: meg kell hallgatni! – 
Nagyon tartalmas, igazi kicsiknek való programban volt merült fel bennem a gondolat 
részünk. dr. Zacher Gábor, a médi-
A rendezvény költségeit a József  Attila Megyei Könyvtár ából már jól ismert toxiko-
biztosította, melyet ezúton is köszönök. lógus előadása után. Lefegy-

Zsigó Lászlóné (Községi Könyvtár – Vértesszőlős) verző őszinteség, korrekt ke-

ménység és mindenekfelett 
Tata friss humor, mely sosem má-

sokon élcelődik. 2012. októ-
Meséről mesére szállt a dal ber 13-án, szombaton déle-

lőtt indult a Móricz Zsig-
A Magyar Népmese Napja alkalmából zenés-táncos elő- mond Városi Könyvtár új sorozata, mely a nehéz éveket 
adásra hívtuk a kisiskolásokat a Magyary Zoltán Művelődé- élőket: a kamaszokat célozta meg. Az ő gondjaikkal 
si Központ kiállítótermébe, szeptember 26-án. Könyvtá- foglakozik, s lehetőség szerint megpróbál segíteni nekik és 
runk vendége Szegvári Ildikó népdalénekes, táncpedagó- szüleiknek a sok profi előadó. Elsősorban pszichológu-
gus, és partnere, Kurdi Gábor, dudás volt. sokat hívtunk meg, de szót kapnak a sorozatban képzett 
Mindkét művész tatai lakos, sőt, Ildikó tanított is több pedagógusok is. Az első előadásra megtelt a művelődési ház 
gyermeket azok közül, akik a nézők soraiban foglaltak színházterme, s ami még ennél is fontosabb: a nézők 
helyet. A Kőkúti Általános Iskola, a Talentum Általános háromnegyede az érintett korosztályból került ki. Végig 
Iskola és a Jázmin Utcai Tagintézmény kis tanulói gyorsan feszült figyelemmel kísérték az előadást, s a fel-felhangzó 
ráhangolódtak a programra, Szegvári Ildikó kacagtató helyeslő szófoszlányok igazolták az előadót: valóban húsba 
népmeséjével széles mosolyt csalt valamennyiük arcára. No, vágó dolgokat feszeget. A délelőtt folyamán elhangzott, 
és persze a dalolás sem maradt el! Zengett a „Télen nagyon hogy mi az a néhány alapvető dolog, amit kötelező volna 
hideg van, nyáron nagyon meleg van. Soha nincs jó idő, mindig esik az betartani. Ezek: 1. a családon belül az állandó értékrend 
eső” rigmus, amelyet kiválóan tudtak nem csak a gyerkőcök, kijelölése, 2. a szabályok, melyeket maguk a szülők is be 
de a pedagógusok is. Megjegyzem, szikrázó őszi napsütéses kellene tartani, 3. tanuljon meg NEM-et mondani a fiatal, s 
időben érkeztek hozzánk a kicsik, így most igazán nem csak azok véleményére adjon, akiket maga is értékmérőnek 
panaszkodhattunk az esőre. A kiváló talpalávalót Gábor tekint, s a 4. pont talán a legfontosabb: a családon belüli 
szolgáltatta dudájával, amelynek megszólaltatása is nagy kommunikáció súlya és állandósága. Problémás helyzetben 
látványosságnak bizonyult. Végezetül mindenki (nép)tánc- hatástalan a fenyegetés, ha a felnőtt maga nem ad megfelelő 
ra perdült, és jókedvű vonatozással zárult az esemény. szociális mintát. A kommunikáció hiánya a kamasz végzetes 
A gyermekek tapsviharral nyugtázták, hogy egy fantaszti- bezárkózásához vezethet. Az álkérdések csak rontanak a 
kus előadásnak lehettek részesei. Igazán örülünk, hogy helyzeten, ha nincs mögöttük igazi érdeklődés, és ha a 
könyvtárunk ajándékként nyújthatta át Szegvári Ildikó és fiatalra szánt IDŐ csak napi néhány percben mérhető. 
Kurdi Gábor programját a tanulóknak, e jeles ünnepen. Néhány elutasítás, mint például: „most nem érek rá”, vagy: 

Goldschmidt Éva (MZSVK Tata) „nem látod, hogy dolgozom” elég ahhoz, hogy elhúzódjon, 
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s adott esetben ne is próbálkozzon többször a fiatal. őrizni róla. A Petőfi lírájában ekkor már nem ritka halál-

Bezárkózik és már sokkal nehezebben nyitható meg ismét, sejtelem is átsuhan a versen. Nagyon jellemző rá az utazás 

mint annak előtte. Igazán fontos, hogy a szülők motívum, mely a modernségét hangsúlyozza.

példaképként szerepeljenek a gyerek szemében. Akkor A másik költő Rainer Maria Rilke, aki – talán Auguste 

válnak hitelessé a figyelmeztetések, ha látja, hogy a Rodin-nel való barátságának köszönhetően-, ráébredt az 

felnőttek is azonos normák betartása szerint élnek, így ő is épületek szerkezetének fontosságára, s ez gyakran 

elfogadja, követi azokat. megnyilvánul verseiben is. Ilyen műve az este felidézett A 

Végső soron: nem könnyű feladat serdülőket nevelni, de labda című vers is, melyben a szerkezet megfoghatóságán 

talán egy kis segítséget mi is tudunk nyújtani ezzel a soroza- kívül érdekesség még, hogy a pillanatnak azt a töredékét 

tunkkal, a nehézségekkel küszködő fiataloknak, s próbálja elkapni, mikor a holtpontra jutott labda 

szüleiknek. mozdulatlan, majd utána zuhanni kezd. Ahogyan Petőfi 

Programunk a TÁMOP-3.2.13-12 jelű pályázat támoga- sorsában a Zenitről az ikaroszi mélybezuhanást láthatjuk, 

tásával valósult meg. olyan ez a felívelő tárgy, mely szintén mélybe zuhan a 

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata) röppálya csúcsáról.

Magyar, kortárs költő a harmadik megidézett alkotó, Jónás 

Tamás, aki nagyon mélyről jutott az irodalom 

Versek Tatán, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár élmezőnyébe (mélyből a csúcsra motívum látható itt is). A 

rendezvényén legmélyebb szegénységből felívelni és a pályán 

megmaradni, hallatlan erőt sejtet, s ezt az erőt tükrözik 

A könyvtárunk új sorozatot indított októberben ”Egy versei is. Sokszor József  Attila is írhatta volna azokat a 

csészényi hang” címmel. Az irodalmi kávéházak hangulatát tömörített gondolatokat, melyeket papírra vet, mégsem 

szeretnénk felidézni vele, s a műsorokban költők, írók epigon, nagyon erőteljes, megrendítő hangú líra az övé. 

előadóművészek szerepelnek majd. Első alkalommal, Megérdemli, hogy figyeljünk rá, és kövessük pályája 

október 17-én, Balla Zsófia és Báthori Csaba alakulását. Zárásként az Anyu, utoljára című verse hangzott 

vendégeskedett nálunk, mindketten költők, írók. „Versek el, melynek drámaisága után már kár lett volna bármit is 

közelről” címmel tartottak előadást három költő egy-egy hozzáfűzni az addig elhangzottakhoz.

művéről. A műsorban a Menner Bernát Zeneiskola Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)

növendékei zenéltek. Megható volt hallani az apró ujjak 

alatt felhangzó népdalokat, majd a rövid klasszikus 

darabokat. Kedves indítása volt ez az estnek, hiszen Balla 

Zsófia maga is zenetanár volt hajdan. Bár a költők, akikről 

szó esett, időben, és térben egyaránt távol estek egymástól, 

mégis rejtett összefüggést fedezhettünk fel bizonyos 

műveik között. Erre a lélektani kapocsra világítottak rá az 

előadók, miközben boncolgatták az adott verseket. 

Elsőként Petőfi Sánor: El innét, el a városból című verse 

hangzott el, Balla Zsófia tolmácsolásában. E vers ötvözi a 

megérkezést és az elvágyódást. Úgy akarja megőrizni a 

boldog pillanatot, hogy eltávozik, szinte menekül tőle, 

hogy semmi se zavarja meg a tiszta képet, melyet meg kíván 
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Városi Könyvtár – Tatabánya Térjünk azonban vissza a klubra ismét! Kapcsolatokat is 

építettünk társszervezetekkel, amelyhez szintén a webhely 

Fókuszban a számítógép-használat Tatabányán, a nyújtott segítséget azzal, hogy népszerűsítette a klubot és a 

Városi Könyvtárban Tatabányai Városi Könyvtárat. Elsőként egy ajkai nyug-

díjasklubbal, majd a gyergyószentmiklósi könyvtár klubjá-
Az Országos Könyvtári Napok részeként immár negyed- val, később a budapesti EzüstNet Egyesülettel, végül pedig 
szer került sor intézményünk falai között néhány a pécsi Nagyi-Net Egyesülettel kerültünk közelebbi kap-
számítógép-használattal kapcsolatos ismeretterjesztő csolatba. A lehetőségekhez mérten tapasztalatcsere és 
előadásra. Az idei esemény különösen emlékezetes volt egymás programjainak látogatása is része az együttműkö-
számunkra, mivel éppen öt éve annak, hogy tanfolyami désünknek.
hallgatóink továbbképzése érdekében létrehoztuk a A Fókuszban a számítógép-használat rendezvény eddig min-
NetNagyi Klubot. Ez alkalomból egyik klubtagunk a den alkalommal 5-6 félórás előadásból állt, mindemellett 
születésnapra egy finom gesztenyetortával kedveskedett többször is időt szántunk a kötetlen beszélgetésekre, 
mindannyiunknak. evésre-ivásra egyaránt. Habár a rendezvény 4,5 órás idő-
Az évfordulóból adódóan talán megengedhető egy rövid tartama meglehetősen hosszú volt, az óránkénti szünetnek 
visszaemlékezés is a programról szóló beszámoló mellett. köszönhetően ez nem bizonyult megterhelőnek, és a 
Ugyancsak 2007-ben, hasonló okból indítottam útjára első legutolsó előadást is sokan végighallgatták. Az előadások 
webhelyemet a világhálón - kettős céllal. Egyrészt prezentációit az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni:  
megpróbáltam szórakoztató és érdekes tartalmakat http://www.vktatabanya.hu/Honlapok/programok.htm#KH_12

válogatni, szerkeszteni és közvetíteni a különféle témájú Elsőként Gyüszi László könyvtárigazgató köszöntötte az 
oldalakon át, hogy kívánatossá tegyem a számítógép- összegyűlt 45 vendéget. Ezt követően az ajkai testvérszer-
használatot az óhatatlanul jelentkező sok-sok kudarc vezettől Fonyódi Józsefné Éva és dr. Vasass Veronika 
mellett. Megszületése után ez a színes, kimeríthetetlennek lépett a mikrofonhoz, hogy elmondják, mivel foglalkoznak 
tűnő online magazin ugyancsak részévé vált a tanfolyami Ajkán a nyugdíjas internetklubban. Szintén 2007-ben 
oktatásunknak az elméleti és gyakorlati tudnivalók mellett. alakultak, és az ottani Civil Ház ad számukra lehetőséget az 
Ugyanakkor nagyszerű gyakorlási terepet adott a különféle, összejövetelekre. A számítógép használatának alapfokú 
internetezés alkalmával elénk kerülő problémák kezelésére elsajátítását Fonyódi Józsefné, a klub vezetője tartja a 
(pl. bővítmények telepítése, médialejátszók kezelése, frissí- tagoknak a Budapesti Művelődési Központ segítségével. 
tések letöltése, kezelése stb.). Másrészt a webhely üzemelte- Ma már képesek komolyabb informatikai tudást is oktatni, 
tése egyéb lehetőségeket is kínált. A tanfolyamainkra és a pl. a Photo Filtre Studio X szoftver segítségével több 
klubba eljárni nem tudó, de a honlapra rendszeresen elláto- réteges képeket készíteni. A képszerkesztéseket, prezen-
gató emberekkel ugyanúgy megoszthattam ezeket a tartal- táció- és videó készítést Aszódi Pál irányításával végzik.  
makat.  A visszajelzések alapján érdemes volt annyi időt és Habár dr. Vasass Veronika szintén ügyesen kezeli a 
munkát eltölteni ezzel. Az azonban meg sem fordult a számítógépet és sok prezentációt készített élete során, az ő 
fejemben, hogy az internet szárnyain ilyen messzire eljut a tevékenysége a klubon belül elsősorban a csipkeverés 
híre a www.netnagyiklub.hu domain névnek. Több mint fortélyainak oktatása. Mindhárman tagjai a tatabányai 
110 országból voltak és vannak rendszeres látogatók a hon- klubnak is, és rendszeresen eljárnak az évente megren-
lapon, ahogyan azt jelzi a Revolvermaps forgalom- dezett októberi eseményekre. A prezentációikból készült 
számlálója. videók megtalálhatók a tatabányai klub YouTube-os csator-

náján is a következő címen: http://www.youtube.com/user/Szilandi
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Az ajkaiakat Holló József követte, aki nemcsak a kevesebb extra szolgáltatást nyújt, de így is fölöttébb 

tatabányai klub egyik önkéntes oktatója, hanem a budapesti hasznos megismerni és alkalmazni. 

EzüstNet Egyesületbe is eljárt rendszeresen videó- Ismét szünet következett, majd Szilassi Andrea „Digitális 

szerkesztést tanítani. Habár előszeretettel alkalmaz lábnyomaink és az adathalászok” címmel tartotta meg 

bonyolult és nagy hardverigényű szoftvereket, ezúttal egy előadását. E hangzatos cím hónapokkal ezelőtt született. 

könnyebb, és ingyenes program bemutatását kértük tőle. Akkori célom alapján az emberek utáni anonim, online 

Célunk az volt, hogy egy minél szélesebb körben elérhető, kutakodó tevékenységeket kívántam felmérni, majd a 

és viszonylag könnyen elsajátítható program alkalmazását szerzett ismereteket másokkal megosztani. Több hónapos 

mutassa meg az érdeklődőknek. Bár a Windows Live Movie anyaggyűjtés, kutatás és tapasztalatszerzés nyomán ez a 

Maker csak a Windows 7 operációs rendszert futtató téma így módosult: Kik rendelkeznek legálisan és rejtetten 

gépeken alkalmazható, de egyre többen használják már ezt bizalmas információkkal rólunk? Milyen típusú személyes 

az új operációs rendszert. E program sokoldalú adatot gyűjtenek és tárolnak rólunk intézmények, 

eszköztárral és látványos lehetőségekkel rendelkezik, szervezetek és magánszemélyek? Milyen információkat 

érdemes népszerűsíteni. osztanak meg rólunk harmadik félnek, vagy szolgáltatnak 

Szünet után Boldog Ferenc informatikus mérnök adatlekérdezések nyomán? Milyen eszközökkel és 

következett „A XXI. századi három testőr, avagy a hálózat módszerekkel dolgoznak ismeretlen ismerőseink? Az előa-

bosszúja” című előadásával. Negyedik éve már, hogy Boldog dás során számba vettük, milyen nyomokat hagyunk 

Ferenc megosztja a gondolatait vendégeinkkel ezeken az magunkról a világhálón. Szó esett arról is, hogy milyen 

októberi alkalmakon. Ezúttal is betekintést nyújtott azokba visszaélések fordulhatnak elő internetes megnyilvánulá-

az ismeretekbe, amelyekről az átlagos felhasználó alig sainkkal kapcsolatban. 

rendelkezik érdemleges tudással, és felhívta a figyelmet a Végül Pohner Lászlóné Szlatárovics Mónika kolléga-

kockázatos tevékenységek típusaira. Előadónk informa- nőnk következett tanulságos és elgondolkodtató előadá-

tikai szakértelme mellett rendelkezik egy speciális tudással sával. A témaválasztást elsősorban a Google megváltozott 

is, ezért különösen kedveljük őt. Mivel vállalkozóként évek adatvédelmi szabályzata, személyes adatkezelési gyakorla-

óta eljár a klub tagjaihoz a megoldhatatlannak tűnő tának megismertetése indokolta. Sajnos a legtöbb felhasz-

problémákat rendbe hozni – így ismeretei, példái, érvelése náló nem fordít figyelmet arra, hogy megismerje az egyes 

különösen hasznosak a vendégeink számára. Ugyanakkor szoftverek, online szolgáltatások felhasználási feltételeit. 

nagy örömömre szolgált, mennyire meglepte őt a A felhasználók nagyobbik része mindennel egyetért, csak 

résztvevők tájékozottsága. Megdöbbent azon is, milyen hogy mielőbb használatba vehessen egy alkalmazást. 

jártassággal kezelt egy hetven év feletti asszony egy iPad-et, Ennek azonban lehetnek kellemetlen és megdöbbentő 

és milyen rutinosan fényképezte ezzel a társaságot. következményei is. Fontos lenne a széles felhasználó 

Szurcsik Katka közreműködésével folytatódott a rendez- közönségnek megismernie, hogy egyetértésükkel adott 

vény. Előadónk Budapestről érkezett, aki tagja, valamint esetben milyen dolgokhoz járulnak hozzá. Szembe kellene 

önkéntes oktatója az EzüstNet Egyesületnek, de emellett néznünk azzal is, hogy ingyen szolgáltatás nincs! Ha valamit 

rendes tag és gyakori résztvevő a tatabányai klubban is. mégis ingyen adnak nekünk, ott bizony az áru mi magunk 

Előadásában bemutatta a Microsoft egyik kevésbé ismert vagyunk. (Az előadásról részletes beszámoló olvasható e szám 

Office alkalmazását, a OneNote digitális jegyzetfüzetet. KLIKK-el-IT rovatában. - a szerk.)

E programnak létezik két változata is. Szurcsik Katka Szilassi Andrea (Városi Könyvtár Tatabánya)

előadása főként az offline verzió bemutatására irányult. 

Az online, ingyenes változat a SkyDrive-on valamivel 
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József  Attila Megyei Könyvtár – Tatabánya 1. a vízvédelem kiterjesztését a felszíni és a felszín 

alatti vizekre;

Van vizünk és lesz vizünk? 2. a „jó állapot” elérését minden víz esetén (jó 

ökológiai, kémiai és mennyiségi állapot elérése);

A Komárom-Esztergom Megyei József  Attila Könyvtár 3. vízgyűjtőkön alapuló vízgazdálkodást;

2012 második félévében is folytatta öko-küldetését: az Öko- 4. kibocsátási határértékek, minőségi szabványok 

esték a megyei könyvtárban című előadássorozat soron kombinált módszerrel történő meghatározását, a 

következő előadásának házigazdájaként, október 8-án várta különösen veszélyes anyagok kivonását;

a környezetvédelem iránt érdeklődő közönséget. Ezúttal 5. árak helyes megállapítását;

Kolossváry Gábor, a Vidékfejlesztési Minisztérium Terü- 6. a lakosság nagyobb mértékű bevonását;

leti Vízgazdálkodási Főosztályának vezetője osztotta meg 7. a törvény korszerűsítését;

gondolatait a hallgatókkal. 8. összefüggő igazgatási keret kialakítását minden 

A programot dr. Voit Pál, a megyei könyvtár igazgatója vízre vonatkozó jogszabályhoz.

nyitotta meg, aki bevezetőjében elmondta, hogy intézmé-

nyünk a fenntartható fejlődés, a környezettudatosság A kormány intézkedési tervei-

témájával kiemelten foglalkozik, s éppen ezért érzékenyen ről a témával kapcsolatban a 

reagált a közelmúlt aszályt hozó időjárásával kapcsolatos Nemzeti Vidékstratégia ad 

hírekre. Az idei év száraz, forró nyara talán mindannyiunk- képet. Ennek végrehajtási 

ban felvetette a következő kérdéseket: van-e és lesz-e elég programja, a Darányi Ignác 

vízkészlete a magyar lakosságnak. E kérdések megválaszo- Terv, 2012 és 2020 között a 

lását vártuk az előadótól. Vízkészlet- és vízminőség-védelmi 

Kolossváry Gábor személyében nem a minisztériumban program keretében szemlélet-

íróasztal mögött ülő hivatalnokot ismerhetett meg a formálási, képzési projekteket 

közönség, hanem a hosszú szakmai életútját a tanulmányai és akciókat tartalmaz. A doku-

mellett közvetlen tapasztalatokkal gazdagító szakembert is. mentum szerint a fenntart-

Előadása éppen ezért volt meggyőző és mindemellett ható vízgazdálkodás elősegí-

érdekes is. tése érdekében cél, hogy a 

A közönség nem pusztán statisztikai adatokkal ismerked- közvéleményben tudatosodjon a víz jelentősége és 

hetett, hanem szemléletes ábrák és műholdfelvételek megóvása, a vízhiány és aszály elleni tudatos fellépés. A víz-

segítségével képet kaphatott Magyarország jelenlegi takarékos öntözési technológiák alkalmazása, a használt 

vízkészletének, éghajlatának sajátosságairól, illetve tájéko- termálvíz visszacsatolása, az erózióvédelem, a szennyvíz-

zódhatott európai uniós irányelvekről, konkrét intézkedési iszap szakszerű mezőgazdasági hasznosítása szintén a 

tervekről. tervek között szerepel.

Az, hogy irányelvekről, stratégiákról és keretprogramokról Az olyan ismeretterjesztő előadások, melynek október 8-án 

esett szó, ékesen bizonyította, hogy az aggodalom a klíma- könyvtárunk helyet adott, nagymértékben járulnak hozzá a 

változás és a vízkincs-védelem tekintetében nem alaptalan. társadalom szemléletváltásához, irányítják rá a közvéle-

Hallhattunk az Európai Bizottság Környezetvédelmi mény figyelmét a hazai vízkészlet megóvására.

Főigazgatóságának Víz Keretirányelvéről, mely a 2000 és Természetesen, akik az előadáson jelen voltak, a társadalom 

2015 közötti időszakra ütemezve, a következő főbb célok környezettudatos rétegeinek képviselői, akik számos 

megvalósítását tűzte ki: kérdést tettek fel az előadónak a globális klímaváltozás 
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magyarországi következményeivel, a hazai vízkincs eladá- bányavállalatnál, mint a városvezetők oldalán, így még 

sával, az országra jellemző vízminőséggel kapcsolatban. Tatabánya külhoni kapcsolataiban is jártasságra tett szert.

Végezetül Kolossváry Gábor a Komárom-Esztergom A közelmúlt történései közül – vagyis a Városi Könyvtár 

Megyei József  Attila Könyvtár Öko-állománya számára élén töltött évtizedről – három alapvető dolgot tartott 

néhány informatív dokumentumot ajándékozott. Sőt, egy említésre méltónak: a könyvtár bekapcsolását a digitális 

személyes ajándékkal is meglepte könyvtárunkat: nagyapja, vérkeringésbe (a tatabányai Városi Könyvtár az ő regnálása 

Kolossváry Ödön, 1827 és 1921 között élt kultúrmérnök idején hozta létre elektronikus katalógusát), a központi 

életrajzi kötetével. Milyen az élet? A nagyapa és az unoka könyvtár – vs. a Jászai Mari Színház, Népházban székelő 

tevékenysége, szakmai életútja – anélkül, hogy ebben óvárosi fiók – felújított épületét és a székelyudvarhelyi 

bármiféle tudatosság lenne – ugyanazon közösségi cél felé Városi Könyvtárral való szoros és igen jól működő 

halad: megoldani a hazai természetes vizek védelmét. testvérkönyvtári kapcsolatot.

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya) Beszélt továbbá – az ő esetében megkerülhetetlen – 1956-

os naplójáról, illetve inkább annak „utóhatásairól”. Arról 

például, hogy a 2006-ban, Brüsszelben rendezett, a „Mi 

65 éves a város, 60 éves a könyvtár történetünk” c. kiállításon – melyen az Európai Unió tagálla-

„Bagoly és bányászkalapács” – Csics Gyula előadása mait egy-egy „hétköznapi” ember képviselte, cseppet sem 

a József  Attila Megyei Könyvtárban hétköznapinak mondható egyéni történetével –, Magyaror-

szágot ő – ahogyan fogalmazott: egy könyvtáros(!) – 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” képviselte.

(Tamási Áron) Világi Orsolya (JAMK Tatabánya) 

Tatabánya és a benne működő József  Attila Megyei 

Könyvtár is – kerek – születésnapját ünnepli az idén. Ebből 

az alkalomból volt könyvtárunk és a házigazda, Nász Já-

nos vendége Csics Gyula, a tatabányai Városi Könyvtár 

nyugalmazott igazgatója. A választás azért őrá esett, mert a 

város múltjában talán legfontosabb szerepet játszó 

Tatabányai Bányák Vállalatnál és a Városi Könyvtár élén 

eltöltött évtizedek miatt komoly rálátása van mindkét 

területre.

Saját szakmai pályáján keresztül mutatta be, hogy milyen 

szerepet töltött be a bánya a város életében, milyen hatása 

volt annak kulturális-, sport- és közéletére. Eközben 

kibontakozott egy érdekes, értékes életpálya, sok-sok 

személyes, – de kordokumentumnak is beillő – történettel. 

Hallhattunk például a Szabadtéri Bányászati Múzeum 

létrejöttének körülményeiről, a bányához kapcsolható ipari 

és egyéb műemlékekről, azok megóvásáról, védettség alá 

helyezéséről. Talán eddig kevesen tudták, hogy Csics Gyula 

– mintegy „mellékesen” – tolmácsként is működött, úgy a 
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