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Januári Öko-estünk kapcsán -
Zarándokolni jó, avagy úton a 
Gyöngyök Útján 

NÁSZ JÁNOS 

Január 20-án a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtárban, a Via Margarimrum Egyesület 
előadásával nyitottuk meg az Öko-esték 
rendezvénysorozatunk 2014-es évadát. Sokak 
érdeklődésével találkozott az a téma és 
életérzés, amivel az egyesület foglalkozik. A 
zarándokút megtétele megannyi kihívással, 
fáradtsággal jár, azonban a felfedezés örömeivel 
j áró megmérettetés is, önismeretünk 
fejlesztésének egyik lehetősége. 

Amikor a fenntartható fejlődésről beszélünk, 
hajlamosak vagyunk elfeledni az emberi tényező 
lelki oldalát. Általában az anyagiasság 
szemszögéből, jólétünkhöz szoktuk viszonyítani 
azt, hogy hol tartunk a személyes és a bolygó 
globális fejlődésében. Amikor azt tapasztaljuk, 
hogy már a technológiai függőségünk is 
kialakult, az életmódunk is egyre 
egészségtelenebb, amikor társadalmi 
feszültségek lobbantják lángra a társadalmakat, 
akkor óhatatlanul a lelki oldalunkra, önvalónkra 
fordítjuk a figyelmet. A zarándokutak 
kiemelhetnek bennünket a mindennapi, a 

megélhetésért az önfenntartásért folytatott 
tevékenységekből, máshonnan és másfajta 
válaszok érkezhetnek gondjainkra, 
problémáinkra, saját emberi és isteni 
természetünkre. A teremtett természet csodáira 
irányíthatják a figyelmünket, amelyek mellett 
talán nap mint nap elmegyünk, vagy csak alig 
vesszük észre. 

Zarándokolni jó, akár szakrális cél, akár csak 
felfrissülés vágya, vagy megújulás szándéka 
vezet bennünket. 

Az egyesület három munkatársa Gáli Zsófia 
elnök vezetésével arra invitált bennünket, hogy 
képzeletben járjuk végig velük a 2010-ben 
általuk megjárt, 754 kilométeres Gyöngyök 
Útját. 

A Gyöngyök Útja magyar zarándokút, amely 
Mátraverebélytől - Mariazellig tart, de 
összekapcsolódik a Caminoval, a Via Sacola és 
Via Slavica utakkal is. 

. 

V 

mm^ís.^ 
A 2010-es út folyamatos teljesítése 33 napon át 
tartott, melyen több mint százan vettek részt, 
jelszava: „Istenért, Hazáért, Egymásért" volt. 
Minden este megbeszélték az aznapi élményeket. 
Az estéket megosztó körrel zárták le. 
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Az úton levés az életutjainkat is szimbolizálja, 
vagyis hogy úton vagyunk a teremtésben. A 
teremtéssel való isteni kapcsolatot pedig a 
gyöngyök jelentik. A zarándokút vonalát is sárga 
gyöngyökkel jelölik meg. A zarándoklat kemény 
munka, nehézségekkel, megpróbáltatásokkal jár, 
ebben is különbözik a turistautaktól. A 
zarándokok nem egyszer plébániákon, 
kollégiumokban, magánszállásokon, széna
pajtákban kénytelenek álomra hajtani a fejüket. 
Ha esik, ha fúj, akár hőség van, vagy szélvihar, 
akkor is menni kell. Nincs rossz időjárás, csak 
rosszul állunk hozzá. Gyalog, kerékpárral, 
lóháton is részt lehet venni egy zarándoklaton, 
akár szakaszosan is, nem egyszerre teljesítve a 
távot. 

A zarándoklét alapja, az hogy úton vagyunk, 
vándorok vagyunk a világban és a lelkünkkel is 
végigjárjuk ezt az utat. A zarándok soha nem 
szomorú, szomorú zarándokkal senki sem 
találkozott még. Az élmények személyesek is és 
közösek is. A vándorlás mindenkit hagy 
elmélyedni magával, és mindenkit arra ösztönöz, 
hogy amikor ideje van, ossza meg a többiekkel 
az élményeit. Egymással kapcsolatba kerülve 
rájöhetünk arra, hogy mennyi jószívű ember van 
a világban. Szót tudunk érteni egymással és 
segítségére lehetünk másoknak. Míg a Camino 
zarándokainak a kagyló és a kulcs a jelképe, 
addig a Gyöngyök Útján egy gyöngyfüzér, amit 
lehet akár a nyakban, kézfejen hordani, vagy a 
hátizsák végére felfüggeszteni. A füzérben a 
gyöngyök pedig más-más színűek és más 
jelentéstartalommal bírnak. Az Isten Gyöngye: a 
kezdő gyöngy, mindent átfogó lelki útmutató. 
Mindenki más céllal indul el, de mindenkit 
ugyanaz a lelkiség hív a felfedezőútra. A 

zarándoklat végére ugyanehhez a gyöngyhöz 
jutunk el. A Csend Gyöngye arra utal, hogy a 
zajos, pörgős világunkban kellenek olyan 
időszakok, amikor a csenddel kapcsolódhatunk a 
teremtett világhoz. Az Én Gyöngye jelentése: 
mindannyian a Teremtő tükörképei vagyunk, de 
más-más személyiséggel. Tisztelettel kell 
lennünk az egymás iránt. A Keresztség Gyöngye: 
van egyfajta zarándokkereszténység, az együvé 
tartozás. Az út végén a zarándokok megöntözik 
egymást és egyfajta keresztszülőséget vállalnak. 
A Puszta Gyöngye az élet nehéz szakaszain való 
felülemelkedést segíti. A Nyugalom Gyöngye: 
nyugodtan kellene az életünk útját végig járni, 
szabadon, nyitottan, hiszen a gondviselés mindig 
segítségünkre van. A Szeretet Gyöngye:^ szeretet 
önmagában nem létezik. Valakitől valaki felé 
irányul. Egymást figyelve élhetünk, és akikkel 
találkozunk, osztozhatunk együtt a szeretetben. 
A szeretet elosztható, de mindig ugyanaz marad. 
A Titkok Gyöngye: az értékeinkről szól, mi az, 
amit fontosnak tartunk életünkben. És végül, de 
nem utolsó sorban a Feltámadás Gyöngye: 
minden elesés után van feltámadás. „Az ember 
nem arra született, hogy legyőzzék". Legyen 
állhatatossága és kitartása. Mindig úton vagyunk, 
de nem vagyunk magunkra hagyva. 

A képzeletbeli zarándokutunkon még 
„útravalóul" azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 
hat, Magyarországgal és a Kárpát-medencével 
kapcsolatos és összekapcsolódó zarándokút 
képviselői összefogtak és egymás programjait, 
lehetőségeit közösen ajánlják. Ezek a 
zarándokutak: Mária Út, Szent Erzsébet Út, 
Magyar Zarándokút, Gyöngyök Útja, Szent 
Jakab Út, Szent Márton Út. 



Műszaki fotók és selyemfestmények 
- A József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár januári kiállításairól 

NAGY EDIT 

Havonta frissülő kiállításaink összeállításakor 
törekszünk a téma és a technika 
változatosságára, sokszínűségére is. Míg 
decemberben a nőiesen lágy pasztcllck világában 
merülhettek cl a hozzánk látogatók, januárban, 
Fő téri könyvtárunkban műszaki fotók kerültek 
fókuszba: Banka Péter hozta el hozzánk 7 -
nem mindennapi - alkotását. 

Kiállítónk - bemutatkozásából tudjuk - egy 
multinacionális cégnél tabortechnikus. A fotózás 
ma mái' csak hobbi, korábban azonban 
építkezések, felújítások munkafolyamatait 
Örökítette meg. Fényképezte többek közt a 
Margit-híd felújítását, a KÖKI Terminál építését, 
vagy a győri ún. kis Erzsébet-híd elbontását. 
Képei által olyan helyekre nyertünk 
„bebocsátást", ahová a hétköznapi embereknek 
ez nem adatik meg. 

Népház Úti Fiókkönyvtárunkban Stréli 
Róbertné Keresztély Piroska selyemképeit 
tekinthették meg a könyvtárlátogatók. Piroska 
festményeiből tavaly októberben már kaptunk 
ízelítőt Fő téri könyvtárunkban. Akkor 10 
selyemképet állítottuk ki, most kicsit bővebb 
anyagot kaptunk, összesen 33 festményében 
gyönyörködhettünk. 

Témájukat tekintve, túlnyomórészt orchideákat 
bemutató, akár szakillusztrációnak is beillő 
selyem festmények, de érkezett néhány tájkép is, 
valamint Reich Károly-illasztrációk másolatai. A 
művésznő aktív korában mérnökként, később 
munkavédelmi felügyelőként dolgozott, jelenleg 
nyugdíjas. 
http://www.jamk.hu/?q=hu/konyvtarkeptai720l3IO 
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Januári NetNagyi Klub 
- Informatika korhatár nélkül 

SZILASSI ANDREA 

„Informatika korhatárok nélkül" - A városi 
televízió kommentátora így jellemezte januári 
programunkat. Valóban, ha a 33 résztvevő 
életkorát tekintjük, 15-től 82 éves korig szinte 
minden generáció képviseltette magát ezen a 
szombati rendezvényen. 

Bonyolultabb feladat azt ismertetni, mi 
mindenről esett szó a rendezvényen. Ez pedig 
annak köszönhető, hogy a klub elmúlt 6 és fél 
éves történetében az informatikai 
ismeretterjesztés folyamatos volt, és egyre széles 
spektrumúvá vált. 

Szilassi Andrea ezúttal a következő témákat tűzte 
napirendre: Elsőként a Windows XP operációs 
rendszer, valamint az 2003-as verziójú Office 
termékfrissítésének közelgő leállásáról beszélt. 
Ennek során részletesen foglalkozott a 
választható alternatívákkal, tennivalókkal. A 
megjelent vendégek további segítség gyanánt 
hozzáférést kaptak az előadó online OneNote 
noteszének tartalmához, amely az 
elhangzottakról adott átfogó ismertetés mellett 
képeket, illusztrációkat és linkeket is 
tartalmazott, (pl. oktató videó, letölthető 
brossura, frissítési segédprogram szoftverek). 
(Akit ez az ügy személyesen is érint, annak 
ajánljuk figyelmébe a Klikk rovatban megjelenő 
részletes írást erről.) 

Másodikként olyan okostelefon-alkalmazások 
következtek, amelyek mindegyike 
egészségünk védelme érdekében született. 
Mind az öt applikáció fejlesztője a 
www.webbeteg.hu portálhoz kötődik. Ez a 
webhely egy orvos csoport által üzemeltetett 
portál, amely 4 év alatt négyszer vitte el az Év 
honlapja díjat a honlapok versenyében. Orvos 
válaszol rovatában közel 100 szakorvos, 
pszichológus és jogász szakértő áll rendelkezésre 
az ingyenes tanácsadáshoz. Elmondható tehát, 
hogy ez a portál az egészségügyi 
ismeretterjesztés hiteles és elismert forrása, 

fóruma. Okostelefonra kifejlesztett 
alkalmazásaik közül részletesen hallhattunk a 
Webbeteg, az Elsősegély és a Vigyázunk rád 
applikációkról, majd csak a lényeges dolgokat 
kiemelve következett a testsúlyfogyást ösztönző 
Súlypont, valamint a dohányzásról való leszokás 
érdekében kifejlesztett Kell a dohány? app. 
(Erről a témáról bővebben olvashatnak a 2014. 
januárjában megjelent KemLIB Klikk 
rovatában.) 

Szünet után következett a program fénypontja, a 
79 éves Kovács Judit (nagyszülő) és a 15 éves 
Niczinger Péter (unoka) előadása az iPad-ekkel 
kapcsolatban. Megjegyzem, már az előzmények 
sem voltak mindennapiak! Amikor a Tatabányán 
élő Judit tudomást szerzett az előadásra való 
felkérésről, kisebb kupaktanács alakult online 
közte és a Környén lakó unoka, valamint az épp 
Hongkongban tartózkodó unokaöcs között, hogy 
miről is beszéljen a mama ezúttal? Hiszen ez már 
a második előadása lesz az iPad-ekröl! Aztán a 
program szervezőjét is bevonva e körbe arra 
jutottunk, hogy ami a Maminak bonyolultabb, 
azt Peti fogja megosztani a mi nagyon is értő 
közönségünkkel. 

Niczinger Péter legfőképpen arról beszélt, 
milyen alkalmazásokat kedvel az iPad-jén. 
Szabadidejében animációkat, videókat és 
játékprogramokat tervez. Szereti a kép- hang- és 
videó effektusok készítését, mert izgalmassá 
teheti vele a fotókat, videókat, zenéket. 

Beszélt még az iPad-en tapasztalható 
mesterséges intelligencia különféle formáiról. 

http://www.webbeteg.hu


Ezek többsége olyan funkció, amely csak 
angolul ért. Például megkérdezhetjük a 
készüléktől, milyen az időjárás most földünk 
bizonyos pontján? Vagy akár szóban is utasítást 
adhatunk, hogy írjon emailt egy konkrét 
személynek azt is megfogalmazva, mi legyen az 
üzenetben. Internetes szóbeli keresésnél 
magyarul és angolul egyaránt fogalmazhatunk; 
megérti az iPad. A találatokat azonban a Google 
vagy Wikipedia angol nyelvű változatából 
szolgáltatja. Ez utóbbi azonban optimális esetben 
magyar nyelvre is átváltható. 

Az eseményről készült felvételen személyesen is 
nyilatkozik: 
https://www.VQutube.com/watch ?v=nSxpoo9hRIU 

Kovács Judit az iPad használata kapcsán azt 
emelte ki, milyen nagyszerű dolog, amikor 
televízióval összekötve a készüléket - nagy 
képernyőn láthatja azt a sok-sok fotót, amelyet 
unokaöccse oszt meg velük évek óta. László 
sokat utazik, és ennek köszönhetően minden 
földrészen járt már. Rengeteg fotót készített 
eddig élete során. A családja pedig fotelből, 
kényelmesen végignézheti a szép tájakat, átélheti 
vele együtt a kalandokat, élményeket. 

Hallottunk még arról is, milyen kényelmes akár 
ágyban fekve csevegni egy iPad segítségével a 
családtagokkal, rokonokkal - élvezve a kitűnő 
hang- és képminőséget és az optimális méretű 
látványt. 

NetNagyi Klub, 2014. január 11 

https://www.voutube.com/watch?v=nSxpoo9hRIU
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Egy katona naplója a II. világháború 
kezdetéről 

PETROZSÉNYI ESZTER 

Különös jelentőséget kapott Selmeczi István: 
Becsülettel élünk és halunk című könyvének 

bemutatója, a két nap múlva 
esedékes megemlékezés, a 
II. magyar hadsereg doni 
áttörésének évfordulója 
előtt. Tatán a mai napig 
működik a 25. Klapka 
György Lövészdandár, így 
méltán számíthattunk nagy 
érdeklődésre a honvédség 
részéről is. 2014. január 8-

án, a Könyves Szerda idei első rendezvényén 
valóban szép számmal jelentek meg katonák, de 
nem csak ők, hanem diákok is kíváncsiak voltak 
a régmúlt eseményekre. 

A szerző, aki családfakutatás során bukkant a 
kocsi származású Lantai Vince zászlós 
megmaradt naplójára, bevezetőjében 
megvilágította a történelem fontos mozzanatait, 
melyek megelőzték a II. világháborút. Beszélt a 
magyar nemzet helyzetéről, arról az egyetlen 
lehetséges útról, mely a magyarság előtt állt 
akkoriban. Belesodródtunk a háborúba és a 
hatalmas emberveszteség, a 350 ezer ember 
halála azt eredményezte, hogy szinte minden 
családban sirattak elesett katonát. Lantai Vince 
sorsa semmiben sem különbözött a többi elesett 
bajtársáétól. Részi vett a háború első 
szakaszában az erdélyi, majd a délvidéki 

bevonulásban, s ezután került ki a Szovjetunió 
területére, mint a 36/11. zászlóalj katonája. 

Három naplót hagyott hátra, s ezekből dolgozott 
a szerző, némely személyes részt megszűrve, 
szinte szó szerint közreadva azok tartalmát. A 
szerkesztés során sok névnek, helyszínnek kellett 
utána járnia, majd az új adatok még újabb 
rétegekel lárlak fel, s így bővült egyre a könyv. 
Lantai Vince a híres harkovi csatában esett el, de 
az utolsó napokban olyan hősiességet tanúsított, 
hogy halála után magas kitüntetést 
adományoztak neki. A leszármazottai ma is 
Kocson élnek és sok, más magyar családhoz 
hasonlóan, büszkék lehetnek hőssé vált 
elődjükre. 

Hiányt pótolt ez a munka, mert a magyar 
hadsereg némely másik egységéről már több 
munka szülelett, de a 108. dandárról eddig 
keveset olvashatott a nagyközönség. A szerző 
ígérte, hogy nem hagyja abba a kutatást és más, 
fontos eseményeket is megvizsgál e hadseregtest 
életéről. Ha az olvasó ezután másképpen nézi a 
II. világháború történéseit, nem pusztán száraz 
tananyagnak, hanem személyes eseménynek érzi 
azokat, már elérte célját a mű. 
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Új, olvasóbarát szolgáitatás a tatai 
Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtárban 

SINKÓ ILDIKÓ 

Könyvtárunk 24 órás elérhetőségeinek további 
bővítését szolgálja az egyéni arculatú 
Bibliobox, melynek ünnepélyes átadására 2014-
ben a Magyar Kultúra Napján, a városi 
rendezvény előtt került sor. 

Mit jelent olvasóink szánuíra ez ŰZ új lehetőség? 
Rohanó világban élünk, az emberek sokszor késő 
estig dolgoznak, nem mindig tudják határidőre 
visszahozni a könyvtári könyveket, aminek 
következménye a késedelmi díj megfizetése. A 
biblioboxos szolgáltatás célja, hogy nyitvatartási 
időtől függetlenné tegye a könyvek 
visszakerülését a könyvtárba, az olvasó 0-24 
óráig, a hét minden napján visszahozhatja 
kikölcsönzött könyveit A Biblioboxba 
behelyezett könyvtári könyveket a következő 
munkanap reggelén veszik le az olvasó nevéről a 
könyvtárosok. Jelenleg CD-k, hangoskönyvek, 
DVD-k, valamint folyóiratok visszajuttatása nem 
lehetséges. Utóbbi lehetővé tételén dolgozunk. 
Az AV dokumentumok esetében még várjuk más 
(elsősorban külföldi) könyvtárak tapasztalatait, 
hiszen a személyes visszahozatalnál is többször 
előfordul, hogy a tokból hiányzik a 
„béltartalom". Vajon hogyan lehetne 
kiküszöbölni a gyanú árnyékát is ilyen 
esetekben...? 

Hogy működik a Bibliobox? Tulajdonképpen egy 
zárt terű, karbantartást nem igénylő fém tartály, 
aminek „lelke" egy rugós szerkezettel ellátott 
belső kocsi. A könyvek dupla nyíláson keresztül 
jutnak a szekrénybe (amíg az első le nem 
csukódik - kézre vigyázni! - a hátsó nem nyílik 
ki) ezzel akadályozva meg a dokumentumok 
szabálytalan kiemelését. Ezzel kapcsolatban 
rögtön egy személyes tapasztalat: a túl nagy (kb. 
35cm-nél nagyobb) könyvek emiatt nem tehetők 
be...A behelyezett könyvek a szivaccsal bélelt 
kocsiba egy továbbító szerkezet segítségével 
esnek le. A kocsi alja fokozatosan süllyed a 

könyvek súlya alatt, így a bedobott könyvek 
maximum 20 cm-t esnek, minimális a sérülés 
esélye. Bennünk is felvetődött a kérdés, mi lesz a 
könyvekkel, ha valaki(k) nem rendeltetésszerűen 
használják a biblioboxot? Mi történik, ha 
folyadék, cigarettacsík kerül bele? A nyílás 
speciális szerkezete megakadályozza apró 
tárgyak, csikkek bedobását, ha esetleg 
folyadékot próbálnának beleönteni, egy műanyag 
vezetéken keresztül távozik a boxból, elkerülve a 
könyveket tartalmazó kocsit. Maga a kocsi négy 
kerékkel, teleszkopikus fogantyúval ellátott, így 
akár ki sem kell pakolni a könyveket belőle, 
kocsival együtt juttathatók el az irodába, ahol 
kivezetésre kerülnek az olvasói nyilvántartásból. 

A Bibliobox népszerűsége Csehországban és 
Szlovákiában évről évre növekszik, van olyan 
város, ahol 2-3 helyen is megtalálható. Az 
olvasók bizalommal vannak a szolgáltatás, 
valamint a könyvtár dolgozói iránt. Tudtunkkal 
Magyarországon nálunk került elsőként 
felállításra Bibliobox. S pár nappal az átadás 
után már találtunk is benne könyvtári könyveket, 
melyeknek kölcsönzési határideje aznap járt 
(volna) le... 

Reményeink szerint olvasóink hamar 
megkedvelik, és élnek az új lehetőséggel, amely 
lehetővé teszi, hogy a könyvtár nyitva tartásán 
túl is vissza tudják juttatni határidőre a könyvtári 
dokumentumokat. Az újat bevezetni mindig 
időbe telik, de bízunk benne, hogy hétről-hétre 
egyre többen veszik majd igénybe. 
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Városi Könyvtár 

A Helischer József Városi Könyvtár 
januári eseményei 
Szűcs KA TAUN 

A „Könyvtári beszélgetések" program
sorozatának 2014. évi első vendégeként január 
20-án Vadas Zsuzsa író, újságíró, szerkesztő 
látogatott könyvtárunkba, beszélgetőpartnere 
Sinkó Gyula volt. 

Vadas Zsuzsa több mint ötven éve van a pályán. 
A kezdeti időszakban 
vidéki lapoknál 
dolgozott, majd a 
Magyar Rádió hír
szerkesztőségénél, ezt 
követően a Petőfi 
Népénél lett a lap 
budapesti tudósítója. 
Mint az Ifjúsági 

Magazin olvasószerkesztője, a Képes Hét 
magazinrovatának szerkesztője, a Képes 
Vasárnap főmunkatársa élt hivatásának. írásai 
rendszeresen megjelentek a Magyar Ifjúság, a 
Képes Újság, a Népszava, a Rádióújság, a Taps 
színházi magazin és az Elité hasábjain. Húsz 
esztendeje a Nők Lapja egyik meghatározó 
szerzője. A La Femme magazin főmunkatársa. 
Két könyve jelent meg: az Úti dilik - 40 év a 
világ körül és a Tuti dilik: 50 év a sajtó körül 
címmel. 

Egy életvidám, derűs személyiséggel 
találkozhattak az érdeklődők, aki mesélt az 
életéről, utazásairól, szakmájáról, emberi 
kapcsolatokról. Sajnos „A tisztességes, igényes 
sajtó elveszti a befolyását - azert is, mert sokszor 
drága a bulvárhoz képest." - vélekedett Vadas 
Zsuzsa. 

A felnőtt olvasói részleg 
visszatekintése / számvetése 2013. 
évre 

Egy új év, egy új időszak kezdetén az ember 
„elszámolást" végez az eltelt időszakról, 
összegzi a tapasztalatait, mind a magánéletében, 
mind pedig a szakmai, munkahelyi élet területén. 
így vagyunk ezzel mi, könyvtári dolgozók is. 
Lezárult egy év, és elkészítjük az éves 
statisztikát, összegzést készítünk a megtett, 
elvégzett és az elmaradt feladatokról is. Látjuk a 
számokat és a számok mögött a munkát, a 
fáradozást, a sok izgalmat, hogy vajon sikeres 
lesz-e egy-egy rendezvény, vajon a beiratkozott 
olvasóinkat meg tudjuk-c tartani, ki tudjuk-e 
elégíteni az olvasói igényeiket, meddig bírja még 
a jó öreg nyomtató, számítógép a „kiképzést". 
Meg tudunk-e felelni a szakmai kihívásoknak? 
Nos, akkor nézzük a számokat: 2012-ben 957, 
2013-ban 965 felnőtt olvasó iratkozott be. A 
helyben használat 2012-ben 4688 fő, 2013-ban 
4747 fő. A kölcsönzések számát tekintve 2012-
ben 6174-et, 2013-ban 6982 darabot rögzített a 
gép. A kölcsönzött dokumentumok: 2012-ben 
21 655 db, 2013-ban 23 815 db. És mit is jelent 
ez? Míg a beiratkozottak számánál szinte 
minimális a növekedés, addig a helyben 
használat, a kölcsönzések és a kölcsönzött 
dokumentumok száma jelentősen megnőtt. 
Valószínűleg ennek az az oka, hogy az 
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állománygyarapításnál az olvasói igényekre 
nagyobb Figyelmet fordítottunk. A könyvtári 
rendezvényeket tekintve 2013-ban 24 alkalom 
volt, amelyeken összesen 1768-an vettek részt. 
Egy kis „lemaradást" észleltünk a 
könyvtárhasználati órák iránti érdeklődés terén. 
így ebben az évben a középiskolákkal, illetve a 
tanárokkal szorosabb együttműködést kell 
kialakítanunk. Esztergom földrajzi fekvéséből 
adódóan könyvtárunk a szlovákiai magyarok 
számára jól megközelíthető, főleg az 
egyetemisták és főiskolások keresnek 
szakirodalmat szakdolgozatuk megírásához. 

Az olvasást cs a könyvtárat népszerűsítő 
rendezvények, gondolok itt az országos és az 
adott könyvtár által szervezett programokra, 

Könyvtári beszélgetéseink -
megjelentek DVD-ken! 

BÜ vIlM 

Az elmúlt kilenc évben számos vendége volt a 
Könyvtári beszélgetések című rendezvény
sorozatunknak, amelyet Bánhidi Vajk 
közreműködésével valósítottunk meg. Ezek nagy 
részéről felvétel is készüli 
- így aki valamilyen oknál fogva nem tudott 
jelen lenni, de érdekli a beszélgetés, vagy 
egyszerűen csak újra meg szeretné nézni-
hallgatni - mostantól DVD felvételen 
kikölcsönözheti könyvtárunkból! 

54 nagyszerű ember - 54 nagyszerű 
beszélgetés! Online katalógusunkban 
megtalálható valamennyi példány. 

nagyban hozzájárulnak a könyvtárhasználat 
növekedéséhez. Nálunk is nagy sikere van a 
nyugdíjas korosztály körében az internet
felhasználó képzésnek. Az elmúlt évben 40 fő 
ismerkedhetett meg az internet világával és 
annak hasznosságával. A tavalyi év 
újdonságának számít, mivel októbertől 
kéthetenkénti rendszerességgel a leánynevelő 
intézetből egy 4-6 fős csoport látogatja 
könyvtárunkat, akiknek bibhoterápiás 
foglalkozást tartunk. Változás még a tavalyi évet 
illetően, hogy hat év elteltével októbertől ismét 
lehetősége van az olvasóknak szombaton 9.00-
12.00-ig a könyvtár szolgáltatásait igénybe 
venni. Természetesen sohasem lehetünk teljesen 
elégedettek, továbbra is kihívások és 
megoldandó feladatok várnak ránk a jövőben. 

Vendégeink voltak: 

Balázs Géza, Balczó András, Becr Miklós, 

Benedek Miklós, Bod Péter Ákos, Böszörményi 

Zoltán, Czakó Gábor, Csáky Pál, Cseh Tamás, 

Csernik Szende, Csókay András, Dörner György, 

Endrei Judit, Eröss Zsolt, Gauri Shankar Gupla, 

Koltay Gábor, Komis Mihály, Lackfi János, 

Makovecz Imre, Melocco Péter, Monspart 

Sarolta, Nagy Bandó András, Pál Ferenc, Pálffy 

István, Papp Lajos, Parti Nagy Lajos, Popper 

Péter, Pribojszky Mátyás - Pctrozsényi Eszter, 

Ráday Mihály, Rakonczay Gábor, Reviczky 

Gábor, Romsics Ignác, Sasvári Sándor, Scháffer 

Erzsébet, Sebő Ferenc, Soma, Süveges Gergő, 

Szabó István, Szalay Károly, Székely János, 

Szirmai S. Károly - Nagyfalusi Tibor - Balázs 

Tibor, Szörényi Levente, Tamás Menyhért -

Rafael Csaba, Tari Annamária, Tarr Mari, 

Tolcsvay Béla, Tolvaly Ferenc, Utassy Józsefné, 

Vathy Zsuzsa, Vércse Miklős-Horváth Gábor, 

Zacher Gábor 



Megyei körkép 
Rovatvezető: Feketsné Kiavarga Anita 
Peketsng.anitaigijamk.hu 
34/513-677 

IV. évfolyam 1. szám 

2014, január 
KQMLIB 

Kezdőlap Felnőtt Olvasóterem Gyermek Elérhetőség 

„Fociológia" a könyvtárban 
TAKÁCS TÍMEA 

Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi 
Könyvtárban idén is kezdetét vette az ,,lgy írnak 
Ok..." sorozat. Nagy érdeklődés kísérte a 
„Fociológia" című előadást, melyet Kun 
Ferencz, az országos Rákóczi Szövetség 
alapító tagja tartott. A foci világát rendkívül jól 
ismerő előadó a labdarúgó egyesületek 
létrejöttéről, azok pénzügyi és politikai 
hátteréről, a nemzetközi porondon elismert 
csapatokról tett említést összeállításában. 
Rámutatott a futball és a kultúrtörténet, földrajz, 
történelem valamint a gazdaság összefüggéseire. 

iCS ím a v 
ntia&i 

m 
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Vendége, Bánki „Dodó" József, a Ferencváros 
egykori olimpiai válogatott labdarúgója, a Digi 
Sport TV szakkommentátora a mai magyar 
futball problémáiról, valamint az FTC körül 
kialakult jelenlegi helyzetről beszéli. 

A rendezvény zárásaként Varga János, 
Oroszlány város díszpolgára - egykori 
Oroszlányi Bányász labdarúgó - egy-egy 
bányászkorsót adományozott a két előadónak, 
míg Takács Tímea, a rendező intézmény 
igazgatója az idén 60 éves Oroszlány városának 
ajándékcsomagját adta át a vendégeknek. 

A fotókat Takács Tímea bocsátotta 
rendelkezésre. 
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Sikeres testvérpályázat 

Eredményesen pályázott az oroszlányi Gárdonyi 
Géza Városi Könyvtár a budapesti Kölcsey 
Alapítvány által kiírt Testvérkönyvtári 
Pályázaton. A projektnek köszönhetően - a 
maximálisan elnyerhető - 100.000,-Ft értékben 
ifjúsági és gyermek, valamint pedagógiai 
szakkönyvek gazdagítják ezentúl az ungvári 
10.sz. Dayka Gábor Középiskola könyvtárát. 

Ezen túlmenően az oroszlányi bibliotéka 
leválogatott könyvállományából 200 db magyar 
szerző magyar művéből Összeállított 
könyvadományt is biztosított a kárpátaljai 
oktatási intézmény számára. 

A könyvek Bácskai József ungvári főkonzul 
támogatásával kerültek kiszállításra. 
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Januári rendezvények a komáromi 
Jókai Mór Városi Könyvtárban 

RIGLÁNÉ BERCZEU MÁRIA 

A 2014-es év bővelkedik kiemelkedő, országos 

jelentőségű évfordulókban. Könyvtárunk az 

egész év folyamán igyekszik kapcsolódni 

ezekhez rendezvényeivel. Nagy örömünkre 

szolgál, hogy ebben segítőtársakra is találtunk az 

Endresz csoport nevű civil szervezet vezetői 

részéről. Közös rendezvényeink, januári 

programjaink a TI. világháború kitörésének 75. 

évfordulója köré szerveződtek. 

2014. január 6-án hétfőn egy rendkívül izgalmas, 

^ M ugyanakkor kevéssé ismert 

^ történelmi eseményről, a 

Magyar Királyi Honvéd 

Légierő és a Szlovák Légierő 

k | első harci tapasztalatairól 

[ # , | Dr. B. Stenge Csaba, a 

Tatabányai Városi Levéltár igazgatója tartott 

előadást Tűzkeresztség címmel. 

A rendezvénnyel Endresz György első magyar 

óceánrepülő születésének 121. évfordulójára 

emlékeztünk. 75 éve, 1939. január 1-tol 

működött Önálló fegyvernemként a Magyar 

Királyi Honvéd Légierő Dr. B. Stenge Csaba a 

Tatabánya Megyei Jogű Város Levéltárának 

igazgatója tartott érdekes, prezentációval, 

képekkel, térképekkel illusztrált előadást. Az 

előadó, hadtörténész, , pilóták életének sírjainak 

kutatója, a légierő történetének forrásaival 

foglalkozik. A HM Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum Hadtörténeti délutánok sorozat 

előadója. Tudományos és szakcikkei jelentek 

meg többek között a Honvédségi Szemle, a 

Katonaújság, a Hadtudományi Szemle, a 

Haditechnika, a Rubicon folyóiratok hasábjain, 

levéltári kiadványokban és a Magyar 

Repüléstörténeti Társaság Konferencia 

Közleményeiben. 

http://mk.hu


Második januári előadásunk 13-án, hétfőn került 

megrendezésre. Ezzel a doni katasztrófa 71. 

évfordulójára, a 2. Magyar Hadsereg 

kötelékében harcoló 6. komáromi 

könnyűhadosztályra, a 22. és az 52. komáromi 

gyalogezredre emlékeztünk. 

Előadónk Selmeczi István a Becsülettel élünk és 

halunk című könyv szerzője volt, aki nagybátyja 

világháborús naplóját kutatta fel, majd adta ki az 

ebből készült visszaemlékezést. Egy harcoló 

magyar katona sorsán keresztül hitelesen 

megismerhetjük a huszadik századi történelem 

egyik legviharosabb időszakát a második 

világháborút. 

A fotók forrása; www.imvk.hu 

http://www.jmvk.hu
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* -PILISMARÓT 

Heckenast^Gusztav Községi Könyvtar 

A Magyar Kultúra Napja 
Pilismaróton 

CSERNÁ TONI BERNADETT 

Községünk 2014. február 1-én emlékezett meg a 
magyar kultúra napjáról. Rendezvényünknek a 
Bozóky Mihály Általános Iskola adott helyet. 
Igaz, kicsit megkésve sikerült csak ünnepelnünk, 
de nagyon változatos és színvonalas 
produkciókkal készültek a helybeliek és 
környékbeliek egyaránt. Az elhangzottak között 
voltak Móra Ferenc, Örkény István, Kölcsey 
Ferenc, Darvas Szilárd és Lackfi János művek is. 
Kálmán Antal Atya furulyával érkezett, mint 
mindig, most is meglepetéssel készült. 
Rögtönzött egy kis vetélkedőt. Elkezdett játszani 
különböző dallamokat, és aki hamarabb jó 
választ adott, az kapott egy kis jutalmat. A 
nyugdíjas klub énekkara, az Őszikék, népdalokat 
énekelt, emellett meghallgathattuk még a Szent 

LÖHnc Énekkart és a Zöldkendő Énekkar 
Egyesület énekét is. De a zene ezzel még nem ért 
véget. Tehetséges fiataljaink megörvendeztettek 
minket hegedű, brácsa és klarinét játékukkal. 
Külön öröm számomra, hogy az egészen fiatal 
korosztály is kivette részét a megemlékezésből. 
Az iskola 3-os és 4-es tanulói közül néhányan 
örömmel jelentkeztek, amikor meghallották, 
hogy versekkel készülhetnének. Nem csak 
lelkesek, de nagyon ügyesek is voltak a 
gyerekek! Egy felsős leányzó jóvoltából pedig 
egy népmesét is hallhattunk. A rendezvény 
végén, mindenki arcán az átszellemültség 
látszott. Volt egy hölgy, aki már jelezte is, hogy 
jövőre mindenképp szeretne részt venni az 
ünnepi műsorban. Nagyszerű művekkel, és 
nagyszerű emberekkel találkozhattunk ismét. Jó 
lenne, ha beköltözne az ott érzett kultúra iránti 
szeretet és vágy a mindennapjainkba, s tudnánk 
időt és energiát szentelni rá. 
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Hordozás télen - A Kanga Hordozó 
klub januári találkozójáról 

ERQSNÉ SULLER ILDIKÓ 

Zökkenőmentesen működik a baba-mama klub, 
mely két lelkes kismama vezetésével indult 2013 
őszén a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
gyermekrészlegében. 

A januári foglalkozás témája a hordozás télen, 
illetve a hordozó eszközök használata volt. A 
klub - nagy örömünkre - kellemes, családias 
légkörben, megbízhatóan működik. Az optimális 
létszám lehetővé teszi, hogy az anyukákkal 
személyre szabottan foglalkozhasson Beszedics-
Környei Andrea és Polgárdiné Pető Szabina (a 
klub vezetői), hiszen a hordozó eszközök 
biztonságos rögzítése a legfontosabb lépés. A 
gyakorló „hordozóknak" is számos hasznos 
tanáccsal szolgálnak, a háti hordozás apró 
trükkjeitől, a baba öltöztetéséig. E közben a klub 
résztvevői megoszthatják egymással 

problémáikat, élményeiket, örömeiket Az 
apróságok sem unatkoznak: ismerkednek a 
könyvtár zugaival, egymással, elheverednek a 
puha párnákon, játszanak a bébi játékokkal, 
lapozgatják a leporellókat - röviden: tanulják a 
„Világot". 

Olvasni nem ciki! és Mesesarok 
címmel új programokat indítottunk 
NKA-s forrásból 

2013 októberében 5 pályázatot nyújtott be a 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
gyerekkönyvtára az NKA Szépirodalom és 
Ismeretterjesztés Kollégiuma pályázati 
felhívására. Decemberben 3 nyertes pályázatot 
könyvelhettünk el: „Olvasd velünk...!" -
olvasópályázat, melynek célcsoportja a 3-4. 
osztályos gyerekek. A projekt időtartama: 2013. 
október 14 - 2014. április 30.-ig 

„Olvasni nem ciki"! - író-olvasó találkozó
sorozat 10-14 éves korosztály számára. A 
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kéthavonta, összesen 5 alkalommal tervezett 
eseménysorozaton egy-egy alkalommal 60-80 
(esetleg 100) tanulót látnánk vendégül. 
Tapasztalataink szerint ez a korosztály egyre 
kevesebbszer fordul meg a könyvtárban. A 
sorozat folyamatos inspirációt jelentene a 
tanulók számára mind az olvasást, mind a 
könyvtárhasználatot tekintve. Tervezett 
előadóink: Molnár Csaba, Sohonyai Edit, 
Böszörményi Gyula, , Babay Bernadett, 
Mátyás Szabolcs. 

„Mesesarok" - meseolvasás kézműves 
foglalkozással egybekötve. Tervezett előadóink: 
Dr Voit Pál, Bereznai Csaba, H. Csapucha 
Klára, Adorjánné Almási Katalin, Szegvári 
Ildikó. 

Lendülettel kezdtük tehát az új évet. Január 13-
án Molnár Csaba író-olvasó találkozójára láttuk 
vendégül 5 iskola közel 80 tanulóját (Olvasni 
nem ciki!), melyet 2 hét múlva újabb program 
követett. 

A „Mesesarok" első rendezvényére január 24-én 
került sor. Meghívott mesemondónk Dr Voit 
Pál, a JAMK igazgatója volt. 

A „Brumi kapitány" című mesével elbűvölte 
hallgatóságát, hajóskapitányi egyenruhájában 
nagy sikert aratott az összesereglett aprótalpúak 
körében. 

A programot vizuális foglalkozás egészítette ki. 
Vegyes korosztályra, és a kreatív anyukákra
apukákra alapozva, többféle kézműves 
tevékenységgel készültünk. Az apró kezek 
kifestőt kaptak, ecsettel, festékkel. A 
nagyobbacskák hütőmágnest festettek tengeri 
formákból. Még nagyobbak ékszert készítettek 
tengerész csomóval díszítve. A legnagyobbak és 
kitartóak pedig dekupázs technikával tengeri 
képet készítettek, egyedileg díszített keretbe 
foglalva. 

Programjainknak egyetlen célja van - hogy 
minden korosztály felismerje, a könyvtárban jó! 
Jelen akarunk lenni a fiatalok életében, 
szeretnénk, hogy sok-sok közös élményen 
keresztül megtanulják, a mindennapi élethez ezer 
szállal kötődik a KÖNYVTÁR. 
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Könyves Farsang 2014. 
TAKÁCS TÍMEA 

Vidám hangulatban, kedves, ötletes jelmezek 
társaságában zajlott az oroszlányi Gárdonyi Géza 
Városi Könyvtár hagyományos Könyves 
Farsangja. A mulatságot a Városi Énekkar 
nyitotta, akik két vidám népdalcsokorral 
kedveskedtek az összegyülteknek. Ezután sor 
került a harmadik alkalommal megrendezett „Ne 
habozz lapozz!" olvasási verseny 
eredményhirdetésére. Négy korcsoportban 
összesen 10 csapat vehette át megérdemelt 
jutalmát. A legjobbak a következők voltak. 

3-4 osztály: 

I. Csipet Csapat - Kovács Rebeka, Kozma 
Ádám, Pintér Imre - Dadi Református 
Ált. Iskola. Felkészítő: Kovácsné Rokosz 
Etelka 

II. Fantasztikus Hármas - Kuzsmiczky-
Romocsa Lili, Hadnagy Annamari, 
Gombos-Maller Lili - Oroszlányi József 
Attila Ált. Iskola. Felkészítő: Váradi 
Tünde 

ül. Csini Csajok Olvasnak - Varga Kamilla, 
Pistol Daniella, Bobrovszki Bernadett -
Oroszlányi József Attila Ált. Iskola. 
Felkészítő: Maller Éva 

5-6 osztály: 

L Jólolvasó Szupercsapat - Csonka Lilla 
Csenge, Rokosz Dóra, Tóth Dzsenifer 
Petra - Dadi Református Ált. Iskola. 

Felkészítő: Szűcs Erzsébet. 

II. Könyvakondok - Bőhm Enikő, Péter 
Anna, Hajba Hanna - Kecskédi Ált. 
Iskola. Felkészítő: Nagyné Tóth Helga. 

III. Csak Csajok - Kovács Réka, Kórós 
Cintia - Oroszlányi Hunyadi Mátyás Ált. 
Iskola. Felkészítő: Varga Katalin. 

7-8 osztály: 

I. Végzősök - Székely Csilla, Juhász Laura, 
Gyuga Kíra - Kecskédi Ált. Iskola. 
Felkészítő: Nagyné Tóth Helga. 

II. Az Arany Csapat - Balogh Sára, Szeifert 
Dorottya, Neckernusz Bence - Kecskédi 
Ált. Iskola. Felkészítő: Nagyné Tóth 
Helga. 

ILI. Könyvmolyolók - Szívós Réka, 
Hartmann Virág, Genoff Vivien -
Kecskédi Ált. Iskola. Felkészítő: Nagyné 
Tóth Helga. 

9-12 osztály: 

Különdíjat kapott a Diamond Roses csapata -
Király Viktória Mónika, Lehrreich Nikoletta, 
Sztruhár Szilvia Kíra, az oroszlányi Hamvas 
Béla Gimnázium és Szakképző Iskolából. 

Az eredményhirdetés után sor került a jelmezek 
bemutatására. Közel 40 jelmez felvonulását 
követte figyelemmel a zsűri. Temieszetesen a 
közönségnek is lehetősége volt kiválasztani a 
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számára legjobban tetsző jelmezt, illetve 
szavazhatott a Bál Szépére is. 

A délután folyamán sor került tombolahúzásra, 
sok-sok játékra, legnagyobb sikere azonban a 
karaoke partynak volt. 

Az este végén megtudhattuk, hogy az idén kinek 
a jelmeze volt a legötletesebb, a legkedvesebb. 
Első helyen a „Kiscica" végzett, de nyertek a 
„Kalózlányok", a „Bohóc" és a „Kistehén" is. 

A Bál Szépe címet a „Kistehén" jelmezbe bújt 
versenyző nyerte el. 

Vidám hangulatban a bulizást nehezen abba 
hagyva ért véget az idei farsangi mulatság. 
Jókedvűen, élményekkel és nyereményekkel 
gazdagodva tértek haza a gyerekek, anyukák, 
apukák. 

A rendezvényt támogatta: Léna Duó KFT, Fanni 
Fagyizó, Németh Ferenc. 

A fotókat Takács Tímea bocsátotta rendelkezésre. 

A képeket Makovi készítette. Montázs: Szilassi. 
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Műhelybeszélgetések 3. - Olvasás
kultúra, értő olvasás 

GURÍNNÉ PINTÉR GABRIELLA ÉS SCHÍSZLER 
ANNA 

Az Országos Könyvtári Konferencia adott szek
ciójának ajánlásai között fontos állítások kerül
tek megfogalmazásra: 

• szövegértés szintje és a GDP közötti ösz-
szefüggés 

• írni-olvasni tudás és az ezen alapuló in
formációs műveltség elsajátítása nemzet
stratégiai kérdés 

• családok fontos szerepe az írni-olvasni 
tudás alap megszerzésében 

• anyanyelvi készségek fejlesztésének fon
tos színtere a közkönyvtár 

• iskolai könyvtárak kitüntetett helyzete az 
olvasásfejlesztésében teljes tanulói popu
láció elérése 

• olvasás a tehetséggondozás és tehetség
fejlesztés legfontosabb eszköze 

• hátrányos helyzetű célcsoport olvasás
értékének, kultúrájának fejlesztése speci
ális programok szervezésével, stb. hogy 
csak a legfontosabbakat említsem. 

Ezen ajánlások alapján, gyakorlati továbblépés
ként az MKE Partnerség az olvasóvá nevelésben 
címmel műhelybeszélgetést kezdeményezett 
azokkal a szereplőkéi, akik az olvasásfejlesztés 
tekintetében a könyvtárak természetes partnerei. 
A műhelybeszélgetés célja az volt, hogy az aján
lásokra építve gyakorlati továbblépési lehetősé
geket fogalmazzon meg, ami lehet egy-egy pro
jektötlet, és/vagy együttműködési lehetőségek 
megalapozása a különböző partnerek között. A 

műhelybeszélgetés során három vitaindító elő
adás hangzottéi. 
Horváth Zsuzsanna Hogyan hatnak az új keret
tantervek a gyermekek olvasás-tudására? cím
mel egy 2012-es kompetenciamérés eredményei
ről számolt be, azt vizsgálta, milyen kompetenci
ákkal rendelkeznek a felnőttek és az ifjúság? 
Megoldásra váró feladatként a felnőttképzést, a 
gyenge olvasók "feljavítását" és a korai iskola 
elhagyók számának csökkentését határozta meg. 
A NAT folyamatosságát bizonyítja, hogy minden 
tantárgynak van szövegértési aspektusa, hiányos
sága viszont a digitális szövegértés. A magyar 
nyelv és irodalom a NAT-ban az olvasási straté
giát és az olvasói önismereti nevelést jelenti. A 
szépirodalmi szöveg nem emelkedett, de megnőtt 
az adatközlő, ismeretterjesztő, magyarázó, tájé
koztató szövegek aránya. 

Nagy Attila vitaindítója az Olvasásfejlesztés, 
társadalmi integráció, gazdasági felemelkedés 
(Különös tekintettel a könyvtári rendszer sajátos 
feladatrendszerére) címet viselte. 1990-től a PI
SA felmérések során az alábbi magyar eredmé
nyek születtek: 

• 1990 élmezőnyben 
• 2000 stagnálás 
• 2009 átlag, még a középmezőnyben va

gyunk 
• 2012 romló eredmények 

Elhangzott egy kísérleti példa Amerikából. Egy 
májusban végzett szövegértés vizsgálat szeptem
beri megismétlése után meglepő eredményre 
figyeltek fel: a jók jobban, a rosszak rosszabbul 
teljesítettek. Arra a következtetésre jutottak, 
hogy az oktatáson kívül bizony a családi háttér is 
meghatározza a szövegértést. 
Fontos lenne a ráfordítást (pénzt) növelni, hiszen 
ez előbb-utóbb megtérülne. Ezt bizonyítja, hogy 

mailto:kissne.anda.klara@jamk.hu


2012-ig még átlag felett, vagy azon a szinten 
teljesített az ország. Ami elveszett az a motivá
ció, az elkötelezettség és a hivatástudat. Az 
MTA kisebbség kutatócsoportjának megállapítá
sa, hogy azok az iskolák, ahol a tanulók 50%-a 
cigány, ott rosszabb a teljesítés. Sajnos ők a „ko
rán iskolaelhagyók". 
A pedagógusképzésben visszaáll a kétszakos 
képzés. A könyvtáros szerepe azért fontos, mert 
könnyen tud kapcsolatot teremteni, sokrétű a 
kapcsolata a családokkal és nem osztályokkal 
találkozik, hanem egyénekkel. 
Szakmán Klára az Iskolai könyvtárak: Lehető
ségek és a valóság 2013. Hogyan tovább? kér
déskörének vizsgálatába vonta be a hallgatósá
got. Arra mutatott rá, hogy a lehetőség és a való
ság nagyon messze vannak egymástól. Ennek 
oka a gyakorlati megvalósításban rejlik. Nem jó, 
hogy a tankötelezettség korhatárát csökkentették. 
A klasszikusok olvastatása elveszi a gyerekek 
kedvét az olvasásától. Miért ne lehetnének a kor
társ írók művei elismertek? 
Tanórán kívüli jó kezdeményezésként említette a 
tehetséggondozást, a felzárkóztatást, de ezekben 
a tanulók töredéke vesz csak részt. 
A valóság sajnos "drámai": a KLIK alapító ok
iratában nem szerepel a könyvtár, jogilag „lóg" a 
levegőben. Az anyagiakban visszalépés mutat
kozik, minimális az eszközjegyzék (egy számí
tógép, 3000 kötet). A személyi feltétel követel
ménye a könyvtárosi és a pedagógus végzettség 
együttese. Ennek ellenére ezt a munkakört jelen
leg könyvtáros asszisztens végzettséggel is be 
lehet tölteni. 
2013-ban sajnos még a szakfelügyeleti vizsgála
tok is elmaradtak... 

Műhelybeszélgetések 4. - A könyv
tár szociális funkciójáról 

KÍSSNÉ ANDA KLÁRA 

Az Országos Könyvtárügyi Konferencia újabb 
műhelybeszélgetésére került sor 2014. január 28-
án az OSZK-ban. Ezúttal a könyvtár szociális 
funkciójáról, a feladatot támogató együttműkö
dési lehetőségekről, útkeresésről szólt a beszél
getés az egyházi, az iskolai és a közművelődési 
könyvtárak meghívottjaival. „A könyvtárral 
szemben támasztott szociális igények" blokkjá
nak moderátora Venyigéné Makrányi Margit 
volt, a „fizikai és infokommunikációs akadály
mentesítés" témában elhangzott előadásokat 
Bartos Éva, míg „a társadalmi egyenlőtlenségek 

csökkentésében vállalt könyvtári szerepet" Kar
dos Ferenc moderálta. 
Elsőként Jaskó Péter (falugondnok, Sajógalgóc) 
beszélt a falugondnoki szolgálat jelentőségéről. 
Az 1300 falu- és tanyagondnokságot számláló 
országos hálózat a 400 főt meg nem haladó kül
terület vagy a 600 fős falvak segítésére szolgál. 
Rendelettel szabályozott alapszolgáltatásként, 
kiegészítő normatívából és ÚMVP támogatottan 
működik nem a kötelező, hanem a lakosságot 
szolgáló - de nem csak a - szociális funkciók 
ellátására. A falugondnok a közösség bizalmát 
élvező személy, az önkormányzat alkalmazottja. 
Feladata kiterjed a közösség kulturális életének, 
tevékenységének szervezésére is. Minden hiva
tallal, szervezettel, egyesülettel kapcsolatban áll. 
Nem kérdéses, milyen hatékony beavatkozási 
pontot jelent a könyvtár számára a kistelepülések 
kulturális fejlesztésében. 
Jaskó Péter példákkal támasztotta alá, hogy ke
vés pénz, de kellő motiváció esetén mi mindent 
elérhet a közösség (kiállítás anyagának össze
gyűjtése, gyermeknap szervezése, tájházhoz kap
csolt szolgáltatások). Az esetlegesen keletkező 
hasznot is a közösség javára lehet visszaforgatni. 
A mozgókönyvtárban készülnek a gyerekek a 
foglalkozásokra és az ünnepi műsorokra. A 
KSZR révén beszerzett eszközök hosszú távon 
kihasználtak, fontosak. Egy kulturális közfoglal
koztatottal megoldható a folyamatos könyvtári 
nyitva tartás és a klubfoglalkozások vezetése, de 
félő, hogy hosszú távon kiszorítja a könyvtári 
szakalkalmazottat. 
A könyvtár feladata egy kistelepülésen a közös
ségteremtés. A klubok, az öntevékeny körök, az 
együttlét segíti a tervezést és szervezést. Merjük 
kérni a falugondnok segítségét, használják a 
könyvtárosok ezt a kapcsolatot! 
Németh Andrea az Artemisszió Alapítvány te
vékenységét mutatta be. Pszichológusokból, ant
ropológusokból és szociológusokból álló szak
embergárdával az eltérő kultúrájú társadalmi 
csoportok konfliktuskezelésével, interkulturális 
kapcsolataival foglalkoznak. Workshopokkal, 
integrációs projektekkel segítik a kulturális 
együttélés megteremtésének lehetőségét (szak
mai gyakorlat, nyelvtanulás, rendszeres szabad
idős programok stb.). Tanfolyamokat indítanak 
és szerveznek azoknak, akik perifériára szorul
takkal, eltérő társadalmi és kulturális hátterű 
emberekkel kapcsolatba kerülnek a munkájuk 
során. A nevelési igények problémaköre miatt a 
pedagógusokkal külön szekcióban is foglalkoz
nak. A speciális nevelési igényű fiatalokkal és 



munkanélküliekkel önkifejezést segítő módszer
rel dolgoznak (pl. DÉT - Digitális Életpálya 
Térkép projekt), hogy sikeresen tudják visszain
tegrálni őket a társadalomba. 
Az alapítvány kiterjedt tevékenységi köre és ta
pasztalt szakembergárdája segíthet hasznos út
mutatást, képzést, közös projekteket és nemzet
közi pályázati forrásokat nyújthat a könyvtárak
nak. 
Szakmári Klára (KTE elnök) rámutatott, hogy 
az iskolai könyvtárakat érintő radikális változá
sok számos ponton feltételezik a beavatkozást. 
Beszélhetünk a bejáró tanulókról, hogy az iskola 
miért csak megőrzési hely a tanórán túl nevelési 
intézmény helyett, az egy tanulóra jutó időről, 
biztonságról, szociális funkcióról. A probléma
megoldás a már csak fél státuszban alkalmazott 
könyvtáros tanárokra hárul, miközben a tan
könyvellátás reformjával több teher jut rájuk. 
Ahogy a falugondnok a települést, az iskolai 
könyvtáros az iskolai közösséget ismeri jól. Az 
igények felmérése segíthet a módszerek kidolgo
zásában. A digitális írni-olvasni tudás a gyerekek 
számára nem a tanulás, hanem a közösség miatt 
fontos, a könyvtárhasználati szokásaik megvál
toztak. A könyvtárnak a kompetenciafejlesztés
ben van fontos szerepe. 

Egy városi könyvtárban jó kapcsolatok alakítha
tók ki a vakok és gyengénlátók szervezetével, a 
cukorbetegek és szívbetegek klubjával. Közös 
kiállítás szervezhető a városvédőkkel, cserekap
csolatokkal. Helyet adhat a könyvtár a legkülön
félébb kluboknak, működteti a NagyiNetet. Ha 
egy könyvtár nyitott, a lehetőségek megtalálják. 
De a könyvtár szociális funkciója ennél sokré
tűbb. Más egy településen és más egy városban, 
érint felnőtteket és gyerekeket, eltérő társadalmi 
és kulturális háttérről beszélhetünk, de a lista itt 
nem ér véget. A könyvtáros képzésben nem ké
szítenek fel a kérdés kezelésére, nincs iránymu
tatás. 
Feladattá válik a könyvtárban a funkciót szolgáló 
hely kialakítása, illetve már a könyvtár elhelye
zése során figyelembe kellene, mire szolgál, mit 
lát el. Tudni kell, milyen szolgáltatást képes 
nyújtani a könyvtár, mi a közösségi feladata. 
Hangsúlyozni kell a szakember szükségességét. 
A könyvtárosnak képesnek kell lennie, hogy 
másokkal együttműködve biztosítani tudja az 
esélyegyenlőséget. Legyen birtokában azoknak 
az ismereteknek, tudja használni az információ
kat és tudja megtanítani másoknak (pl. a kulturá
lis közfoglalkoztatottnak) azokat, amelyek a 

sokoldalú kompetenciafejlesztéshez vagy éppen 
az együttműködéshez szükségesek. 
Fontos a folyamatos fejlesztés. Fontos az igény
felmérés. Miért nem jut eszébe egy adott helyen 
egy közösségnek a könyvtár vagy az információ
szolgáltatás? Módszertanilag meg kell ismerni 
ezeket a rétegeket, meg kell keresni azokat, akik 
nem találnak ránk. Támaszkodni lehet a mái* 
meglévő hálózatokra, szervezetekre (pl. védőnői 
hálózat) anélkül, hogy a szociális funkciókat 
tágan értelmeznénk. 
Bartos Éva hozzátette, hogy a kultúra és a mű
vészetek révén lehet újraéleszteni a falvakat. A 
külföldi tanulmányok arról tanúskodnak, hogy új 
kooperatív realizmus van kialakulóban. A cél 
nem az élethelyzetet kellemesebbé tenni, hanem 
azt alapként kell kezelni. 
Nagy Attila a legújabb felmérések eredményei
vel támasztotta alá, hogy 2012-re hazánkban a 
„széleken" romlott a helyzet, a kistelepüléseken 
többféle hátrány együtt jelenik meg. A fiatalok 
16-18 évesen munkavállalási kényszer elé ke
rülnek vagy esélytelenséggel szembesülnek. A 
szakmák elveszítették a jelentőségüket. Halott a 
háló, amelynek egyik szelete a könyvtár. Ha ezt 
nem tudjuk megfelelően hangsúlyozni, akkor az 
integrált társadalom egyik eleme, a nyugodt 
egymás mellett élés nem valósul meg. 
A könyvtár szociális funkciója nem azt jelenti, 
hogy el kell viselni a zajongókat vagy zokszó 
nélkül kell szagolni a hajléktalanokat. Sokszor a 
lelemény, a feladat és a motiváció jelent megol
dást. A mozgáskorlátozottakat sem mindig a 
korlát segíti át a küszöbfélelmen. 

Bartos Éva utalt rá, hogy bár a könyvtárak min
den intézményt megelőzve ismerték fel a fogya
tékosság kezelésének szükségességét és dolgoz
tak a módszertanán, azért ez nem könyvtári sajá
tosság. Szakmai szempontból leginkább speciális 
szolgáltatást, információhoz jutást és eszközöket 
jelent. Az ad hoc partnerség, az együttműködé
sek és az összehangolt szolgáltatások érdekében 
hosszú távú modellek és projektek kidolgozására 
lenne szükség. 
A könyvtárosoknak nincs jelenleg rálátásuk, 
hogy hol tartanak. Maguk is tájékozatlanok, nem 
rendelkeznek a megfelelő ismeretekkel, problé
más a kommunikáció, a helyzet kezelése. 
Azt sem tudják, hogy a Könyvtári Intézet hon
lapján információs oldal működik a fogyatékkal 
élőknek, más könyvtárak készítenek-e hasonlót, 
látogatják-e azokat? 
Szabó Gabriella a Fogyatékos Személyek esély
egyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 



(FSZEK) szerepvállalásáról beszélt. Komplex 
rehabilitációs tevékenységet végeznek, közvetlen 
szolgáltatásokat nyújtanak. Segíthetnek a fizikai 
és info-kommunikáciős akadálymentesség széles 
körű elterjesztésében, ami alatt a szolgáltatások
hoz való hozzáférést is értik. Foglalkoznak esz
közkölcsönzéssel, segítenek azok beszerzésében, 
tolmács szolgálatot, szakmai műhelyeket működ
tetnek. Érzékenyítő tréningeket tartanak, ame
lyek során a helyes kommunikáció, a megszólí
tás, a segítő magatartás mellett a szakszerűségre 
is felkészítenek. 

Honlapjukon tevékenységre lebontott szakértői 
adatbázis található, tematikus honlapok (szakmai 
tudásbázis, tananyagfejlesztés, nemzetközi prog
ramiroda) csatlakoznak hozzá. 
Projektjeik tesztelésébe több civil szervezetet és 
könyvtárat bevontak. Az eredményeknek kö
szönhetően az esélyegyenlőség megjelenik a 
felső és felnőttképzés tananyagfejlesztésében, de 
középfokon is integrálható lesz az új NAT-ban. 
Mint pályázati és pályáztató szervezet uniós és 
hazai forrásokhoz juttathatják a könyvtárakat 
(lásd az OSZK akadálymentesítése). 
Keresik az együttműködő partnereket, hogy az 
esélyegyenlőséget ki lehessen terjeszteni a sza
badidős és sporttevékenységre is. Jelenlegi (30 
éves ütemezésű) projektjükben szintén számíta
nak a helyi könyvtárak szerepvállalására, a spe
ciális igényekhez alakított szolgáltatásokra, az 
olyan készségek elsajátításához nyújtott segítség
re, amelyek az életminőség megváltoztatásához 
szükségesek. 

Kardos Ferenc azokat a problémákat foglalta 
össze, hogy tudja a könyvtár úgy behozni a tár
sadalmi és kulturális hátránnyal küzdőket, hogy 
eközben ne veszítse el olvasóit. Egy adott hely
zet kezelése pillanatnyi megoldást nyújthat, de 
valamiféle tanulási folyamatra szükség van, ami 
rámutat, mit kerüljenek el a könyvtárosok. Akkor 
válik valaki könyvtárhasználóvá, ha magáénak 
érzi a könyvtárat. 
Összegezve a hallottakat, mindenképpen tisztáz
ni kell, meddig terjed a könyvtár szociális funk
ciója. A könyvtárak részt vállalnak a munkaügyi 
központok és önkormányzatok elektronikus ügy
intézéséből, segítséget nyújtanak az adóbevallás
ok során, közművelődési feladatokat vállalnak 
fel, versenyhelyzet alakult ki a múzeumokkal. 
(Elgondolkodtató, hogy amíg háttérbe szorultak, 
kiépítettek egy múzeumpedagógus réteget!) 
A partnerség fontos. A sokszínű feladatellátás 
indokolja a kooperációt, be kel] vonni az önkén

teseket, napi kapcsolatra van szükség a civilek
kel. Jó kapcsolatok esetén lehet csak azt tudni, 
mit várnak el a könyvtáraktól és könyvtárosok
tól. 

Természetesen a pénz így sem nélkülözhető a 
szolgáltatásfejlesztéshez. Ez lehet személy- és 
fenntartófüggő. A pályázatokat valós társadalmi 
igényekre kell kiírni. 
Sokat segíthet egy esélytérkép: mi hátráltatja, és 
mi segíti a könyvtári szolgáltatások működteté
sét, melyek az esélyhátrányból induló csoportok, 
kik utasítják el a szolgáltatásokat, kiket lehet 
bevonni? 

Értékeljünk! Egy új könyvtári stratégián dolgo
zunk, miközben nem értékeltük az előző idősza
kot, nem volt vitaanyag. Látjuk a fejlesztések 
irányát (KSZR), már tapasztaljuk a hiányosságo
kat, buktatókat. 

Szemléletváltásra van szükség a könyvtárak és a 
társadalom szintjén egyaránt. A könyvtáros sze
mélyének nyitottnak, elfogadónak kell lennie, a 
kompetenciákat tanítani kell. A szakmai képzés
nek igazodnia kell ehhez is. 
Nem utolsó sorban pedig a könyvtárosoknak 
vissza kell szerezni a társadalmi megbecsültséget 
- és ennek anyagiakban is meg kell fogalmazód
nia. 
A feladat óriási, a helyzet adott és azt is érezhet
jük, hogy ha élni tudunk a lehetőségekkel, nem 
vagyunk egyedül. A könyvtar szerepe és felelős
ségvállalása vitathatatlan - egyben kötelez. 

Meghívó az MKE Komárom-
Esztergom Megyei Szervezet taggyű
lésére 

KissNÉ AND A KLÁRA 

Időpont: 2014. március 10. (hétfő), 13.00 óra 
Helyszín: József Attila Megyei és Városi Könyv
tár (Tatabánya, Fő tér 2.) 

Napirend: 
• Szakmai beszámoló a megyei szervezet 

2013. évi tevékenységéről. 
• Pénzügyi beszámoló a 2013. évről. 
• Az MKE és a Tanács 2013. évi tevékeny

sége, 2014. évi tervei. 
• Döntés az MKE KEMSZ szervezeti és 

működési szabályzatáról. 



• A Szervezet 2014. évi munkaterve. 
• Az MKE KEMSZ 2014. évi költségveté

se. 
• Hozzászólások, kérdések 

Határozatképtelenség esetén a taggyűlést 2014. 
március 10-én 13.30 órára ismételten összehív
juk. A taggyűlésen a tagdíj befizetésére és az idei 
érvényesítő matricák átvételére is lehetőség nyí
lik. A taggyűlés nyitott, szavazati jog nélkül 
azon bárki részt vehet. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Pályázati felhívás „Az év fiatal 
könyvtárosa-díj" elnyerésére 

isim, 
Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél fiata
labb kollégák számára „Az év fiatal könyvtárosa-díj" 
elnyerésére irányuló pályázatát. Pályázni az 'A' vagy a 
'B' pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal lehet. 

A. Egy szakterületi gyakorlatból származó 
téma még nem publikált írásbeli 
kidolgozásával. 

B. Projekt bemutatást tartalmazó, szabadon 
választott műfajú (diabemutató, film, 
hangjáték, riport, szöveges tanulmány stb.) 
anyag elkészítésével. 

Az előző években nem nyertes pályamunkák a pályázati 
feltételek megfelelése esetén ismét benyújthatók. Nem 
lehet díjazott az, aki a díjat az előző 4 év valamelyik
ében már elnyerte. Szakdolgozat pályamunkaként nem 
nyújtható be! 

Pályázati feltételek: 

* Jelölés. A díjra a pályamunkát összeállító 
fiatalt munkahelyének, vagy az MKE / IKSZ 
valamely szervezetének jelölnie kell. Nem lehet 
díjazott, aki a díjra jelölésről nem tud, azt nem 
fogadja el. 

* Életkor. A jelölt a pályázati határidő napján 
(május 31) nem lehet idősebb 35 évesnél. 

* Könyvtáros munkakörben foglalkoz
tatottság. A jelöltnek a jelöléskor könyvtáros 
munkakörben aktív foglalkoztatottnak kell 

lennie, és rendelkeznie kell legalább 3 év 
könyvtári munkakörben eltöltött 
munkaviszonnyal. 

• Formai kritériumok betartása Terjedelem 
20-50 A/4-es oldal, 12-es betűnagyság. 1,5 ös 
sortáv, Times New Román betűtípus. Bemutató 
esetében maximum 15 perces időtartam. 

A pályázati dokumentációnak kötelezően az alábbiakat 
kell tartalmaznia: 

• Jelölési űrlap betölthető az MKE / IKSZ 
honlapról) 

• Pályamunka 

• A pályázó szakmai életútjának ismertetése 
(ennek részeként publikációs lista) 

• A megvalósulásnak teret adó intézmény 
bemutatása 

• Nem kötelező, de bírált tartalom: Bármi 
egyéb, a pályázó által fontosnak tartott 
melléklet 

A pályázati dokumentációt lehetőség szerint nyomtatott 
(1 pld.) és elektronikus formában is (1 pld.) kéljük be
nyújtani. 

A pályázatok bírálata a díj Alapító Okiratában foglalt 
szempontok/pontozás szerint történik. A feltételeknek 
nem megfelelő, vagy hiányos dokumentációja pályáza
tokat a kuratórium érdemi értékelés nélkül elutasítja! 

Beérkezési határidő: 2014. június 2. hétfő, 14 
óra. 

Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE 46. Ván
dorgyűlés nyitó plenáris ülésén (Sopron. 2014. július 
17.) kerül sor. A címmel elismerő oklevél, pénzjutalom 
(100 e/Ft), valamint egyéb szakmai támogatás jár. Az 
Év fiatal könyvtárosa díj mellett, arra érdemes pályá
zó esetén a Kovács Máté Alapítvány anyagi támoga
tásával az Év fiatal könyvtárosa díj különdíja is kiad
ható. 

A pályázat benyújtható személyesen (Országos Széché
nyi Könyvtár - MKE Titkárság 439-es szoba) vagy 
postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 
Budapest, Budavári Palota "F" épület), elektronikus 
dokumentumok beküldése esetén: mke@oszk.hu. 

Bakos Klára Dr. Fodor Péter 
elnök, MKE elnök, IKSZ 

mailto:mke@oszk.hu
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IV. évfolyam l . szám 

2014. JANUÁR 
KQMLIB 

Kedves Olvasó! 

Mostani számunkkal a közelgő április 8-i dátumra készülünk. Hogy mi esedékes ekkor? A Microsoft 
megszünteti a támogatását a Windows XP-re és az Office 2003-ra. Mi a teendő? Mihez kezdjünk ezután? 
Mi tesz a jól megszokott és bevált alkalmazásainkkal? Ezekre ad választ Szilassi Andrea kolléganőm 
írása, valamint az, ehhez kapcsolódó tematikus cikkválogatásom. 

Hasznos olvasást kívánok! 

Vitéz Veronika, rovatgazda 

Windows XP-je van, és nem akar 
Windows 8.1-re váltani? 
- válogatás a téma sajtójából 

VITÉZ VERONIKA 

Windows XP-je van, és nem akar Windows 
8.1-re váltani? Valószínűleg egyre több 
Windows XP-felhasználó szembesült már a rossz 
hírrel, hogy április 8-a után a Microsoft 
megszünteti rendszere támogatását. De mi 
legyen ezután, ha valaki nem akar vagy nem tud 
a redmondi cég által javasolt megoldással élni? 
Forrás: 

http://hvg.hu/tudomanv/20140201 Windows X 
Pje van es nem akar Windows 81 

Még évekig készíthet majd foltokat a 
Windows XP-hez a Microsoft. A Microsoft a 
Windows XP áprilisban esedékes végleges 
nyugdíjazását követően is készíthet majd 
javításokat az operációs rendszer legsúlyosabb 
problémáira - derül ki a The Register egy új 
cikkéből. Ugyanakkor ezen foltokat a hétköznapi 
felhasználók már nem, csak a cég legfontosabb 
ügyfelei kaphatják majd meg, akik ráadásul 
meglehetősen borsos árat lesznek kénytelenek 
fizetni az idén már 14 éves operációs rendszer 
támogatásának tovább biztosításért. Forrás: 

http://pcforum.hu/hirek/15834/Meg-i-evekig4-kes 
zithei+maid+fortokat+a+Windows+XP-
hcz+a+Mi crosoft.html 

A Google Chromebookkal váltaná ki a 
Windows XP-s gépeket. A vállalat megegyezett 
a VMware-rel, nemsokára érkezik a Horizon 
View Chromebookra optimalizált változata. 
Forrás: 

http://itcafe.hu/hir/google chromebook window 
s wroware horizon daas.html 

Ha meghal a Windows XP, gáz lesz az ATM-
ekkel! A legnagyobb amerikai bankautomata
gyártó, az NCR szerint a világ ATM-jeinek 95 
százalékán Windows XP fut. A Microsoft 
hamarosan egy frissítést ad ki a 12 éves 
operációs rendszerhez, amit 2014-ben kell 
telepíteni az összes automatára. Forrás: 
http://index.hu/tecli/2014/01/20/veszelvesen ela 
vulnak a bankautomatak/ 

Meglepő, de nő a Windows XP piaci 
részesedése. Úgy tűnik, hiába is próbálja temetni 
a Microsoft régi operációs rendszerét, a 
felhasználók nem hajlandók lemondani róla, 
sőt... Forrás: 
http://hvg.hu/tudomany/201402Q4 Meglepő no 
a Windows XP piaci részesedése 

Windows XP - tűrik, de nem támogatják. Bő 
két hónap múlva, április elején megszűnik a 

mailto:vitez.veronika@jamk.hu
http://hvg.hu/tudomany/20140201
http://pcforum.hu/hirek/15834/Meg+evekig+kes
http://itcafe.hu/hir/google
http://index.hu/tech/2014/01/20/veszelyesen
http://hvg.hu/tudomany/20140204


Windows XP gyártói támogatása, a Microsoft 
történetének eddigi (talán) legsikeresebb terméke 
nyugdíjba vonul. Forrás: 
http://nol.hu/archivum/20140123-
xp tűrik de nem tamogatjak?ref=sso 

Szállj le végre az XP-ről! - a Microsoft a 
felhasználók segítségét kéri. Már nem egészen 
két hónap, és vége a Windows XP-nek, persze 
nem az operációs rendszernek, hanem csupán a 
fejlesztői támogatásnak. A Microsoft most a 
felhasználók segítségét kéri ez ügyben. Forrás: 
http://hvg.hu/tudomanv/20140210 Szállj le veg 
re az XProl a Microsoft a 

Hamarosan megszűnik a támogatás. 2014. 
április 8-án megszűnik a Windows XP 
támogatása és frissítési lehetősége. Ne hagyja 
védtelenül számítógépét! Mit jelent a 
Windows XP támogatásának megszűnése? 

Forrás: http://windows.microsoft.com/hu-
hu/windows/end-support-help 

Microsoft* € ' -

Windowsxp 

Az XP és az Office 2003 közelgő 
alkonya 
Szí LÁSSi ANDREA 

2014. április 8. - ettől a naptól várhatóan 
leáldozik a Windows XP operációs rendszernek 
és az Office programok 2003. évi verziójának. 
Sőt, harmadik csapásként azt is bejelentette a 
Microsoft, hogy ettől kezdve leállítja a Microsoft 
Security Essential további folyamatos frissítését, 
amely vírusok és kémprogramok ellen nyújt 
hathatós védelmet ingyen. {Szerencsére ez 
utóbbit egy évvel elhalasztották.) 

Több okból is fontosnak tartjuk részletesebben is 
foglalkozni a fenti témával. Először is, a 
Windows XP még mindig a második 
legelterjedtebb operációs rendszer világszerte, 
szoftverként egyedülállóan magas kort ért meg. 
Ennek persze az a nyitja, hogy a Microsoft 
folyamatos terméktámogatást nyújtott a 
kezdetektől mindmáig azoknak, akik legálisan 
vásárolt példánnyal rendelkeznek az operációs 
rendszerből, illetve az irodai 
programcsomagjukból. A személyi 
számítógépek negyedén még mindig XP fut, 
amely azt mutatja, hogy a felhasználók 
többsége elégedett rendszerével. Sokakat érint 
tehát ez a probléma, s a döntés kényszere. S 
ahogy kolléganőm, Vitéz Veronika fenti 
sajtó válogatásából láthatjuk, az XP tábor nem is 
nagyon akar ezen változtatni! 

A második ok, amiért részletesebben 
foglalkozunk ezzel az üggyel, az a kérdés 
bonyolultsága. Nem olyan egyszem ezt a döntést 
meghozni! Mert bár lehet tájékozódni 
számítógépünk műszaki paramétereiről és a 
Windows 8 rendszerkövetelményeiről, de ez 
biztosan nem lesz elégséges, hiszen az 
eszközillesztő programok kompatibilitása 
ugyancsak fontos feltétel. Ezekről pedig semmit 
sem tudhatunk meg a rendszerinformációk 
alapján. Lehetetlennek tűnő vállalkozás 
ugyanakkor szimulálni az XP-váltás utáni 
működést a számítógépen, amíg a változtatás 
maga be nem következett. Vagy mégsem? 

Mit kínál a váltáshoz a Microsoft? 

Letölthető egy Windows XP átállási útmutató 
című pdf dokumentum, amelyből részletesen 
megtudhatjuk erre a kérdésre a választ. Ne 
számítsunk azonban személyre szabott 
megoldási javaslatokra ebből a brossurából! 

Ajánlok még egy gyakori kérdéseket - válaszokat 
tartalmazó weboldalt is e témában itt: 
http://windows.microsoft.com/hu-hii/windows-
8/upgrade-to-windows-8# 

http://nol.hu/archivum/20140123
http://hvg.hu/tudomany/20140210
http://windows.microsoft.com/hu
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows8/upgrade-to-windows-8%23
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows8/upgrade-to-windows-8%23


Harmadikként egy oktatófilmre szeretném 
felhívni a figyelmet. ' Tavaly év vége felé részt 
vettem égy Microsoft által szervezett 
webináriumon, amelyben Szirtes István beszélt 
arról, hogy milyen kockázatokat rejt magában a 
változás. Tanácsokat hallhattunk arról is, milyen 
teendőket javasol az érintetteknek. Foglalkozott 
azzal a fontos kérdéssel is, hogyan lehet tesztelni 
a gépeinket, futtatható-e rajtuk a magasabb 
verziójú rendszer? Érintette azt is, hogy mi lesz a 
megszokott és kedvelt szoftverjeinkkel a 
megváltozott környezetben: futtathatók lesznek 
gond nélkül, vagy szükségessé válik 
megvásárolni a magasabb verziójú változatot? 

A vizsgálat módja 

Ennek teszteléséhez segítséget nyújt a Microsoft 
által kifejlesztett két, un. Frissítési Segéd 
alkalmazás: a Windows Update Assistant és a 
Windows 8 Update Assistant. Ez utóbbit 
szükséges letölteni és alkalmazni azoknak, akik 
XP vagy Vista rendszert használnak. Az első 
segédprogram 8.l-re teszteli a gépet, ezért 
Vistára és XP-re nem használható. Ezeknél a 
rendszereknél ugyanis legfeljebb a Windows 8 
lehet az elérendő frissítés. A kompatibilitási 
vizsgálat bevizsgálja mind a hardver, mind az 
illesztő programok, valamint az Összes, 
telepített szoftver alkalmasságát. 

Ennek eredményeként egy részletes 
dokumentumot kapunk közérthető, magyar 
nyelven fogalmazva. A listában megtaláljuk a 
számítógépen telepített programjainkat a 
használhatóság szempontjából csoportosítva. A 
kompatibilis alkalmazások mellett várhatóan lesz 
egy ellenőrzést igénylő szoftveri kör is, 
amelyben a név mellett olvashatunk információt 
arról is, hogy létezik-e letölthető frissítés az adott 
programhoz a fejlesztők webhelyén, vagy nincs 
ilyen. Ebben az esetben csak le kell tölteni a 
frissített verziót a zökkenőmentes használat 
érdekében az új operációs rendszer telepítését 

követően. További alternatívát jelent, amikor 
nincs ugyan frissítés, de létezik egyéb segítség a 
fejlesztőktől - ez általában más alkalmazást 
jelent ugyanarra a funkcióra. Minden bizonnyal 
lesznek olyan szoftverek is a harmadik 
csoportban, amelyek nem kompatibilisek, mert a 
gyártó nem gondoskodott frissítésről az új 
operációs rendszerekhez, vagy a számítógép 
alapvetően nem alkalmas bizonyos új 
funkciókra. Ez a gond a hardverproblémát 
leszámítva rendezhető, ha keresünk más 
gyártótól hasonló feladatra szoftvert. 

Vizsgálati eredmények 

*S AJ. alkalmazások és eszközök koxul 36 kompatibilis 

O Í t é lem eHM#i2Wdű 

© Újra kdF teíepftenie a kompatibilis Alkalmazásait és Eszközeit aíz) Windows 8 
rendszerben 
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1 http://voutu.be/Td8uKzdVXkU 

Az ellenőrzendő programok körében ennél a 
gépnél találunk olyan Windows 8 funkciókat, 
amelyeket a számítógép hardvere nem támogat. 
Ettől függetlenül, összességében nézve ez a gép 
alkalmas a magasabb verziójú Windows 
futtatására. 

Első alternatíva: új gép vásárlása 

Amennyiben nem kompatibilis számítógépünk a 
Windows 8-cal, még mindig van esélyünk arra, 
hogy továbbra is biztonságban tudjuk 
számítógépen tárolt anyagainkat. 

Vásárolhatunk új számítógépet, de az ajánlatokat 
figyelmesen nézzük át, ugyanis a kedvező áron 
kínált gépeken általában nem Windows 
operációs rendszer fut, és vannak egyéb 
félrevezető tényezők is. Persze nem mindenki 
ragaszkodik a Windowshoz, de aki igen, annak 
érdemes odafigyelnie, milyen operációs 

http://youtu.be/Td8uKzdVXkU


rendszerrel rendelkezik az ajánlatban szereplő 
eszköz. Aki laptopot szeretne, annak különösen 
javasolt a figyelmes olvasás, ugyanis a 
notebookokkal együtt keverve kínálják a jóval 
kevesebb tudású netbookokat is. Javasolt 
számítógéphez értő ismerős segítségét igénybe 
venni a vásárláshoz, és nem utolsósorban 
megfelelő időt szánni a körültekintő választásra. 

Második alternatíva: váltás más operációs 
rendszerre 

Frissíthetünk Windows 7-re is, ennek még tart 
több évig a terméktámogatása, de ez sem lesz 
olcsó megoldás. Frissíthetünk más, nyílt 
forráskódú operációs rendszerre, pl. Linuxra 
vagy Ubuntura - de ezek nyilván különböznek a 
megszokott Windowstól, ráadásul így is 
nélkülöznünk kell a terméktámogatásokat, hiszen 
ezekhez a rendszerekhez alapvetően nem létezik 
ez. Legfeljebb újabb verziók vannak, amelyeket 
opcionálisan telepíteni lehet, ha valaki tudomást 
szerez róla. 

Harmadik alternatíva: tétlen belenyugvás a 
megváltoztathatatlan ba 

Nem ajánlom semmiképpen sem a 
terméktámogatás nélküli használatot! Éppen az 
XP elterjedtsége miatt sok fenyegetésnek volt 
eddig kitéve a rendszer és az Office szoftverek. 
Rosszindulatú próbálkozások ezután is várhatóak 
majd, amelyek kihasználják a rendszer 
sebezhetőségét, amelyet erre specializálódott, 
programozásban jártas emberek készítenek. 

Itt van például egy CriptoLocker nevű, 
ransomware típusú vírus, amely kifejezetten 
azokon a számítógépeken tud ártani, amelyeken 
nem lettek telepítve a Microsoft biztonsági 
frissítései, pedig ezek legálisan vásárolt licenc 
birtokában mindenki számára ingyen 
rendelkezésre állnak. A CriptoLocker zsaroló 
vírus fertőződés esetén titkosítja mindenféle 
adatállományunkat, beleértve a pendrive-okat, 
külső winchestereket, sőt akár bizonyos típusú 

felhőalapú tárhelyeinket is! Elveszhetnek sok év 
alatt összegyűjtött munkáink, képeink és egyéb 
dokumentumaink! A feloldó kulcsért cserébe 
váltságdíjat kérnek az áldozattól, amelynek 
megfizetésére általában 72 óra áll rendelkezésre. 
Részletesen olvashatnak erről a problémáról 
többek között a PC Fórum alábbi cikkében.2 

Az Office további alkalmazásának lehetőségei 

Mint tudjuk, a 2003-as verziót a jelenlegi 
bejelentés szerint nem fejleszti tovább a 
Microsoft. Mindezek ellenére várhatóan 
használható marad a program Windows 8 
platformon is - igaz, frissítések nélkül. A 
Windows 8-nál az operációs rendszerbe beépülő 
Windows Defender ugyanis biztosan megvédi 
adatállományainkat a kártékony 
próbálkozásoktól. Az Office 2003 frissítésének 
hiánya közel nem olyan súlyú, mint amilyen 
sebezhetőséget jelent ez az operációs 
rendszernél. Dönthetünk még irodai 
programcsomagok tekintetében a Google Drive 
vagy SkyDrive alkalmazása mellett. (Utóbbit 
nemrégiben OneDríve-ra keresztelték.) Ez a 
felhőalapú szolgáltatás azonban csak online 
használatot enged, azt is csökkentett 
funkcionalitással. Mindazonáltal nem jár 
semmilyen költséggel. Az új, 2013-as verzióra 
váltás esetében több választási lehetőségünk is 
van. A diákok, pedagógusok továbbra is 
kedvezményesen juthatnak hozzá az Office 
termékekhez. Más felhasználók, továbbá a 
nonprofit és az üzleti szektor számára pedig 
továbbra is létezik a dobozos OEM termék- vagy 
mennyiségi licencvásárlás lehetősége, valamint 
egy új, havidíjas előfizetési konstrukció is, 
amelynek díját a munkavállalók száma alapján 
határozza meg a Microsoft. Utóbbinak Office 
365 ProPlus a neve. 

http://pcforum.hu/hirek/! 5815/E le rhetetlenne+teszí+a+f 
elhasznalo+dokumentumait+a+CryptoLocker+zsaroloproE 
ram.rttml 

http://pcforum.hu/hirek/15815/Elerhetetlenne+teszi+a+f
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Nagy kerékpáros túrakönyv / Gyulafi József. - [Bu
dapest] : Szerző, [2007]-. - ill., színes, részben térk.; 
24 cm 5., 49 új rövid kerékpáros körtura. - cop. 2011. 
- 119 p. ISBN 978-963-08-2584-9 fűzött: 2990,- Ft 

A falu hű krónikása : életrajz/ készítette Motil Lász
ló ; [előszó Horváth Géza]. - Tardos: Tardos. Önkor
mányzat, 2012. - 34 p. : ill. ; 21 cm fűzött 

3. 

A Feiglerek: egy esztergomi polgárcsalád története / 
Szálai Béla, Szalay Katalin. - Esztergom : Laskai 
Osvát Antikvárium, 2012. - 440 p., [24] t. ÜL, részben 
színes; 25 cm 

ISBN 978-963-89406-3-6 kötött 

A fejlődés útján : Tatabánya, 2010-2012. - Tatabá
nya: Tatabánya.Önkormányzat, 2012. - 20 p.: ill., szí
nes; 22 cm fűzött 

5. 

A fény leánya / Tean-Pierre Montcassen. 
cen]: Gold Book, [2013].- 312 p.; 21 cm 

[Debre-

ISBN 978-963-426-250-3 fűzött: 2499,- Ft 

A halál árnyékától a kettősség elvéig: sorstanulmány 
I. /Fidicen Sabas.- [Tatabánya]: Magánkiad.. 2012 
([Vértesszőlős]: Csémy Károly könyvkötő műhely). -
173, [3] p.: ill., színes; 22 cm ISBN 978-963-08-
4736-0 kötött 

7. 

A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-
ig: az Oltványi-jutalommal kitüntetett pályamű / írta 
Békefi Rémig. - [Repr. kiad.].- Budapest: Históriaantik 
Kvház K., 2012. - XXIX, 598 p.; 21 cm Kötött: 
5800,- Ft 

8. 

A kaukázusi Georgia / Babirák Hajnalka. - Budapest: 
L'Harmattan, cop.2013. - 307 p.: ill., főként színes; 23 
cm ISBN 978-963-236-668-5 fűzött: 3200,-Ft 

A kettősség elve és a tudomány útja: sorstanulmány 
n. /Fidicen Sabas.- [Tatabánya]: Magánkiad., 2012 
([Vértesszőlős]: Csémy Károly könyvkötő műhely). -
178, [3] p.: ill., színes; 22 cm ISBN 978-963-08-
4737-7 kötött 

10. 

A Kis nyelvművelő megfejtőinek szervezett nyelv
művelő olvasótábor szöveggyűjteménye: [olvasótábo
rt szöveggyűjtemény] / Összeáll, a Táborvezetőség 
tagjai. - Tatabánya: Kis nyelvművelő olvasótábor, 
1983. - 62P.; 28 cm fűzött 

11. 

A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara a vállalkozások Szolgálatában: évkönyv : 
[2009-2012] / [szerk. Kárpát Csaba, Zahorán Tamás].-
Tatabánya: Komárom-Esztergom Megyei Kereske
delmi és Iparkamara, 2012 (Tatabánya: Alfadat-Press 
Nyomdaipari Kft.). - 155 p.: ill.; 24 cm kötött 

12. 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jó
zsef Attila Megyei Könyvtár 1997. évi beszámolója és 
az 1998. évi munkaterve. - [Tatabánya]^Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Me
gyei Könyvtára],[1998]. - 27 p.: ill.; 30 cm egyéb 

13. 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jó
zsef Attila Megyei Könyvtára 2002. évi beszámolója 
és 2003. évi munkaterve. - [Tatabánya]^Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Me
gyei Könyvtára],[2003]. - 52, [3] p.: ill.; 30 cm egyéb 

14. 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jó
zsef Attila Megyei Könyvtára 2007. évi beszámolója 
és 2008. évi munkaterve. - [Tatabánya]:[Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Me
gyei Könyvtára],[2008]. - 35 p.: ill.; 30 cm egyéb 
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15. 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jó
zsef Attila Megyei Könyvtára 2008. évi beszámolója 
és 2009. évi munkaterve. - [Tatabánya]:[Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Me
gyei Könyvtára],[2009]. - [37] p.: ill.; 30 cm egyéb 

16. 
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zsef Attila Megyei Könyvtára 2009. évi beszámolója 
és 2010. évi munkaterve. - [Tatabánya]:[Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Me
gyei Könyvtára],[2010]. - 36 p.: ill.; 30 cm 

egyéb 

17. 

A kórház, a szakorvosi rendelőintézet és a gyógy
szertáraktörténete Dorogon, 1922-2012 / [a kiadványt 
összeáll.] Zsembery Dezső; [fotó Szentgyörgyi Kál
mán et al.]. - Dorog: Dorog. Önkormányzat, 2012 
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története: a2011.október 20-án Várpalotán és 2012. 
május 9-én Pápán rendezett konferenciák előadásai / 
szerk. Katona Csaba [et al.]. - Budapest: Legenda 
Közművelődési Egyesület; Veszprém: MNL Veszprém 
M. Lvt., 2012. - 266 p.: ill., részben térk.; 24 cm. - (A 
Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-
112X;29.) 

ISBN 978-963-08-5521-1 fűzött 

19. 

A letűnt paraszti világ nyomában, Pilismaróton: 
életmód történeti, néprajzi tanulmányok / Lukácsné 
Varga Eszter. - [Budapest]: Fonó Budai Zeneház; Ha
gyományok Háza, [2012], - 424 p.: ill.; 29 cm ISBN 
978-963-7363-68-9 kötött: 3500,-

20. 

A magyar Rotary története / [írta és összeáll. Bordé 
Katalin] ; [szerk. Cseri Miklós] ; [kiad. a Magyaror
szági Rotary Clubok Szövetsége, Szentendre].- Szent
endre: Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége, 
2012. - 615 p.: ill.,főként színes; 24 cm ISBN 978-
963-08-3878-8 kötött 

21. 

A magyarországi káptalanok és konventek mint 
hielmes és hiteles helyek története / Jerney János. -
[Repr. kiad.]. - Budapest: Históriaantik KvházK.. 
2011. - XVI, 166 p.; 21 cm Kötött: 3000,- Ft 

22. 

A nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában 
[Elektronikus dokumentum]: Adattár I-II. / Fónagy 
Zoltán. - Budapest: MTA BÖlcsészttud.Kutatőközp. 
Történelemtud. Int., 2013. -1 CD ROM; 12 cm. -
(Magyar történelmi emlékek. Adattárak = Magyar 
történelmi emlékek. Adattárak [Elektronikus doku
mentum] = Monumenta Hungáriáé historica. Elenchi, 
ISSN 

2064-0951) 
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A Pilisi Parkerdő Zrt. beinutatása / előadó Zámbó 
Péter. - : Pilisi Parkerdő Zrt., [2012]. - [6] p.: ill.; 30 
cm egyéb 

24. 
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Erdélyi Nagypriorátusa, 2013. - 200 p.: ill.; 24 cm 
ISBN 978-606-8352-19-0 kötött 
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A tatabányai Móra Ferenc Általános Iskola 60 éve, 
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Telephelye. Móra Ferenc Általános Iskola], 2013. - 59 
p.: ill.; 30 cm ISBN 978-963-08-6603-3 fűzött 
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A Tatai Református Gimnázium évkönyve, 2011-
2013 / [szerk. Bognár Istvánné, Kálmán Attila]. - Tata: 
Tatai Református Gimnázium, 2013 (Tata: Kettőspont 
Kft.). -184 p.: ill.; 21 cm fűzött 
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A titkosszolgálatok hálójában: Mindszenty József a 
lélekmentő bíboros, hercegprímás / KÖpeczi Bócz 
Edit. - Budapest: L'Harmattan: Könyvpont, 2012.- 262 
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más, Fodor László; írta Budai Tamás [et al.] ; [fényké
pek Budai Tamás et al.]; [angol szöveg Selmeczi Ildi
kó, Fodor László]. - Budapest: Magyar Állami Földta
ni Intézet,2008. - 368 p.: ill., színes; 30 cm + 1 térk. -
(Magyarország tájegységi térképsorozata / szerk. Gya
log László) ISBN 978-963-671-263-1 kötött: 3000,-
Ft 

31. 

A Vértes hegység földtani térképe = Geological map 
of the Vértes Hills / szerk. Fodor László [et al.]. -
1:50000. - Budapest: Magyar Állami Földtani Intézet. 
2008. - 1 térképi.: színes ; 120x86 cm. öh. 20x23 cm 
ISBN 978-963-671-264-8CM 

32. 

A nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában 
/ Főnagy Zoltán. - Budapest: MTA BTK Törttud. Int., 
2013. - 2 db. : ill.. főként színes, térk.; 25 cm + 1 CD-
ROM. - (Magyar történelmi emlékek. Adattárak = 
Magyar történelmi emlékek. Adattárak = Monumenta 
Hungáriáé historica. Elenchi, ISSN2064-0951) ISBN 
978-963-9627-59-8 kötött: 6500,-Ft 

2., Adattár.-p. 715-1558. 

33. 

A nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában 
/ Fónagy Zoltán. - Budapest: MTA BTK Törttud. Int., 
2013.-2 db. : ill., főként színes, térk.; 25 cm + 1 CD-
ROM. - (Magyar történelmi emlékek. Adattárak = 
Magyar történelmi emlékek. Adattárak = Monumenta 
Hungáriáé historica. Elenchi, ISSN2064-0951) 

ISBN 978-963-9627-59-8 kötött: 6500,- Ft 

34. 

Ahogyan én láttam: visszaemlékezés az 1953-57. 
évekre / Lakatos István. - kézirat. - Tatabánya, 1992. -
61 p.; 30 cm fűzött 

35. 

Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás / összeáll. 
Illéssy János.- [Repr. kiad.]. - Budapest: Históriaantik 
Kvház K., 2012. - 182 p.; 26 cm Kötött: 4300,- Ft 

36. 

Az erdő kincsei = Treasures of the forest / [szerk. 
Rafai Gábor]; [angol ford. Szivós Zoltán]. - Budapest: 
Holcim Hungária Zrí., cop. 2009. -112P.: ill., színes; 
25x28 cm + 1 CD ROM kötött 

37. 

Az erdő kincsei [Elektronikus dokumentum] = 
Treasures of the Forest.- Budapest: Holcim Hungária 
Zrt., cop. 2009. -1 CD ROM; 12 cm 

38. 

Az Esterházy család és a magyarországi művelődés: 
képek és szövegek a XVII-XIX. századból / vál., 
szerk., az előszót írta Knapp Éva, Tüskés Gábor.- Bu
dapest: MTA Bölcsészttudományi Kutatóközpont, 
2013.-222 p.: ill.; 24cm 

ISBN 978-963-9627-57-4 kötött: 3500,- Ft 

39. 

Az esztergomi belvárosi plébánia templom / 
[Prokopp Mária]; [fotó Mudrák Attila]. - [Esztergom] : 
[Belvárosi Plébániatemplom], [é.n.]. - 20 p.:Ill.; 17 cm 
Fűzött: 580,-

40. 

Azért, hogy legyen jövőnk!: sorstanulmány III. / 
Fidicen Sabas. - [Tatabánya]: Magánkiad., 2012 
([Vértesszőlős]: Csémy Károly könyvkötő műhely). -
184, [3] p.: ill., színes; 22 cm ISBN 978-963-08-
4738-4 kötött 

41. 

Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkor
mányzat József Attila Megyei Könyvtára 2011. évi 
szakmai tevékenységéről. - [Tatabánya]:[Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Me
gyei Könyvtára], 2011. 

- 52 p.: ill.; 30 cm 

egyéb 

1., Adattár.-710 p. 



42. 49. 

"Boldog idő, szép diákkor, jöjj vissza egy szóra": 
Esztergomi Tanító- és Óvónőképző Öregdiákjainak 
visszaemlékezései, 1945-1958 / összeáll., 
szerk Gyuriczki Anna, Huber Andrásné. - Esztergom: 
Esztergomi Tanító- és Óvónőképző Öregdiákjainak 
Egyesülete, 2013 ([Esztergom]: Press-G-96 Bt.).-159 
p.: ill.; 24 cm fűzött 

43. 

Borsod és Gömör megyei bányászszótár : ["Aki bá
nyász akar lenni..."] / [gyűjt, és közread. Nemesik Pál] 
; [ill. Mezey István]. - Miskolc: Borsodi Szénbányák, 
1987. - 65, [2] p.: ill.; 21 cm fűzött 

44. 

Családok, álmok, otthonok/ [szerk.... Szeles Viktor] 
; [... mtársak ...Nemes-Kiss Móni és Varga Gabriella]; 
[fotó Kukucska András, Nagy Z. László,Szeles Viktor 
. . . ] ; [közread, a] Holcim Hungária Otthon Alapít
vány.- Budapest: Holcim Hungária Zrt.: Holcim Hun
gária Otthon Alapítvány, 2012.- 96 p.: ill., színes; 31 
cm + 1 DVD-ROM kötött 

45. 

Családok, álmok, otthonok [Elektronikus dokumen
tum]. - Budapest: Holcim Hungária Zrt. : Holcim 
Hungária Otthon Alapítvány, 2012. -1 DVD-ROM; 12 
cm 

46. 

Dunamocs: múzeum/ [Böszörményi Jánosné]. -
Komárno: KT Kiadó, 2006.-16 p.: ill.; 17 cm. - (Hon
ismereti kiskönyvtár; 222.) ISBN 80-8056-530-9 
fűzött: 480,- Ft 

47. 

Duna-stratégia és területi fejlődés: a folyó lehetséges 
szerepe a régió területi fejlődésében / Hardi Tamás. -
Budapest: Akad. K., 2012. - 293 p. :ill., részben térk.; 
24 cm. - (Modern regionális tudomány szakkönyvtár, 
ISSN2060-5536) ISBN 978-963-05-9243-7 fűzött: 
4950,- Ft 

48. 

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Köz
gyűlés 2012. április 26-i Ülésére: tájékoztató az Or
szágos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli Regionális 
Mentőszervezet 2011. évi munkájáról / előterjesztő 
Czirner József- [Tatabánya]: Komárom-Esztergom 
Megyei Közgyűlés, 2012. - [36] p.; 30 cm Egyéb: 
1000,-Ft 

50. 

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Köz
gyűlés 2012. április 26-i Ülésére: beszámoló a közrend 
és közbiztonság helyzetéről / előterjesztő Csizmadia 
Gábor. - [Tatabánya]: Komárom-Esztergom Megyei 
Közgyűlés, 2012,- 14, [4] p.; 30 cm 

Egyéb: 1000,-Ft 

51. 

Emlékiratok 1956 / Marczell György. - kézirat. -
[1990].-100p., [4]t. ;30cm 

fűzött 

52. 

Én teszek a gyűlölet ellen: Levente Péterrel beszélget 
Herbert Dóra.- Budapest: Kairosz. 2013. -143 p.; 17 
cm. - (Miért hiszek?, ISSN1785-1491 ; 89.) ISBN 
978-963-662-596-2 fűzött: 1500,- Ft 

53. 

Esztergom: főszékesegyház / [Cséfalvay Pál]. - 3. 
kiad. - [Budapest]: Tájak, Korok, Múzeumok Szervező 
Bizottsága, 1984. - [16] p.: ill.; 17 cm.- (Tájak, korok. 
múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X; 3.) ISBN 
963-555-206-8 fűzött: 360,-

54. 

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye zsinati köny
ve / [szerk. Budapesti Érseki Hivatal]. - Budapest: Szt. 
István Társ., [1994]. -266 p., [8] t. áll., színes; 24 cm 
ISBN 963-360-805-8 fűzött: 1490 

55. 

Évfordulók / [írták Schvarcz Tibor et al.]; [szerk. 
Csiszár István].- Tatabánya: Tatabányai Bányász Ha
gyományokért Alapítvány, 2012 (Tatabánya: Alfadat-
Press Nyomdaipari Kft.). -123 p.: ill.; 21 cm fűzött 

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Köz
gyűlés 2012. április 26-ai Ülésére: tájékoztató a Komá
rom-Esztergom Megyében működő tűzoltóságok hely
zetéről / előterjesztő Czomba Péter. - [Tatabánya]: 
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés, 2012. - 5 p.; 
30 cm egyéb 



56. 64. 

"Ezer esztendő előtted...": Baj története / Tóth 
Krisztina. - Baj: Baji Német Nemzetiségi Hagyo
mányőrző Egyesület, 2013 (Tatabánya: Mercurius 
Reklámiroda és Nyomda Kft). - 372 p.: ül., színes; 24 
cm ISBN 978-963-08-6369-8 kötött 

57. 

Fabatka: levél- és naplókisregény / szerk. és közread. 
Sárándi József.- Leányvár: Szerző. 2012. -135 p.; 19 
cm ISBN 978-963-08-3236-6 kötött: 2864,- Ft 

58. 

Fahéjas kert: Nagyapa és Lassú Báró / Sopotnik 
Zoltán; Egri Mónika rajz.- [PomázJ: Kolibri, 2013. -
108, [3] p.: ill., színes; 21 cm ISBN 978-615-5234-
43-9 kötött: 2490,- Ft 

59. 

Google és Magoogle fiai: verses SMS paródiák / 
Szilvási Csaba. - Budapest: Minerva, 2013 (Tatabánya: 
Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.).-150 p.; 21 cm 
ISBN 978-963-89010-8-8 fűzött: 2000,-

60. 

Görgényi István festményei a Rigó gyűjteményben / 
írta és szerk. P. Tóth Enikő ; [.. terv. Dallos István, P. 
Tóth Enikő] ; [műtárgyfotók Dallos István, Szamódy 
Zsolt]. - Tata: DErik Hungária Biztonságvédelmi és 
Magánnyomozó Kft., 2011 (Tata; Sollers Nyomdaipari 
Kft.). - 37 p., 175 t. :ih\, színes; 31 cm ISBN 978-
963-08-2964-9 kötött 

61. 

Gyatra hitem érlelődik: Döbrentey Ildikóval beszél
get Herbert Dóra. - Budapest: Kairosz, 2013. -135 p.; 
17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN1785-1491 ; 90.) ISBN 
978-963-662-597-9 fűzött: 1500,-Ft 

62. 

Gyere: versek 2011-2012-ből / Szarka István. - Bu
dapest: Hungarovox,2013. - 87 p.; 19 cm 

ISBN 978-615-5079-91-7 fűzött: 1500,-Ft 

63. 

Hétköznapok a középkorban: a tatai térség anyagi 
kultúrája/ [.. írta Petényi Sándor]; [fényk. Varga 
Edit]. - Tata : [Kuny Domokos Múzeum], 2013 (Tata: 
Sollers Nyomdaipari Kft.). -19 p.: ill.; 21 cm. -
(Kiállításvezető a tatai Kuny Domonkos Múzeum ál
landó kiállításához, ISSN 1586-4871; 5.) ISBN 978-
963-7110-51-1 fűzött 

65. 

Ide-át: két történet / Pribojszky Mátyás ; [közread, a] 
Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Észak-
Kelet Régió Alapítvány. - PilisvörösvánMBKKE; 
Jósvafö: Észak-Kelet Régió Alapítvány, 2013. - 329 
p.; 21 cm Tartalom: Veronika gyermekei; Odaát 
ISBN 978-615-5026-27-0 fűzött: 2500,- Ft 

66. 

In memóriám Barnabás Lőrincz / szerk. Kovács Pé
ter, Fehér Bence.- Budapest: Történelmi Ismeretter
jesztő Társulat Egyesület: Corpus Inscriptionum 
Latinarum, [2012]. -139 p.: ill.; 25 cm - (TLTE 
könyveklSSN 2063-5753; 2.) ISBN 978-963-89727-
0-5 fűzött: 1050,-Ft 

67. 

"Indulj el egy úton...": 20 éves a Bakancsos Klub / 
[szerk. Balogh Attila]; [Természetjáró Bakancsos 
Klub ... kiadványa], - Ács: Természetjáró Bakancsos 
Klub, 2013. - 34 p.: ill.; 21 cm fűzött 

68. 

írás a falon: esszé (k) novellák / Fecske András. -
Budapest: Hungarovox, 2013. -143 p.: ill.; 20 cm 
ISBN 978-615-5351-12-9 fűzött: 1600,- Ft 

69. 

Irodalom és becsületesség: Kisfaludy Sándor élete / 
Tőzsér Péter.- Esztergom: Kisfaludy Sándor Irodalmi 
Kör, 2013 (Esztergom: Colorposter Kft.). - 87 p.; 21 
cm ISBN 978-963-08-6716-0 fűzött 

70. 

Jubileumi évkönyv: 50 éves a Héregi Általános Isko
la, 1962-2012 / [összeáll. Haraszti Lászlóné et al.]. -
Héreg: Héreg. Önkormányzat, 2012.- 55 p.: ill., színes; 
24 cm fűzött Héreg község élő hagyományai és ízei / K Tringer 

Ibolya ; [szerk.Dobrentey Ildikó]; [.. Tóth Mihály 
fotói...]. - [Héreg]: Héregi Hagyományőrző Egyesület. 
[2013]. - 35 p.: ill.; 24 cm fűzött 



71. 78. 

Katalógus: a Komárom megye területén működő 
vállalatok szakfolyóirat állományának jegyzéke / ösz-
szeáll. Lajos László. - Tatabánya: József Attila Megyei 
Könyvtár, 1969 (Tatabánya: József Attila Megyei 
Könyvtár nyomdája).-16 p.; 29 cm 

fűzött 

72. 

Kerékpártúrák Vértes és Gerecse környékén / Gazsi 
Szabolcs; [az ábrákat rajz. Szakonyi Balázs], - Buda
pest: Cser K., 2013. - 140 p.: ill., színes,részben térk.; 
20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621) 
ISBN 978-963-278-314-7 fűzött: 2995,- Ft 

73. 

Ki akar itt éjszakai portás lenni? : drámák, drámai 
szövegek 1971-2009 / Wehner Tibor. - Budapest: 
Napkút, 2012. - 165, [2] p.; 21 cm ISBN 978-963-
263-291-9 fűzött: 1590,-Ft 

74. 

Kisalföldi művészeti lexikon: festők, szobrászok, 
építészek, műgyűjtők, művészeti írók. művészeti cso
portok, egyesületek, galériák: XVI-XXI. század / Sa
lamon Nándor. - Vasszilvágy: M. Nyugat Kvk., 2012. 
- 406 p.; 25 cm ISBN 978-615-5145-08-7 kötött: 
3850,- Ft 

75. 

Kohn, a bányász / Oláh János. - Budapest: Gabbiano 
Print, 2012. - 78 p.:m.; 21 cm ISBN 978-963-89322-
8-0 fűzött: 2482,-Ft 

76. 

Komárom, a szűz vár, 1809 / Csikány Tamás ; [a 
fotókat Szamódy Zsolt Olaf kész.]. - [Budapest]: Kos
suth, cop. 2012. -150, [2] p., XVI. t.: ill.jészben szí
nes; 29 cm ISBN 978-963-09-7347-2 fűzött: 3800,-
Ft 

77. 

Komárom ismeretlen csillagai: Komárom 1848-as 
történetének históriai félárnyékba került szereplői: 
2011. április 29-én a 20. Komáromi napok alatt rende
zett történész konferencia előadóinak tanulmányai / 
[szerk. Kiss Vendel]. - Komárom: Jókai Mór Városi 
Könyvtár, 2013 (Komárom: Komáromi Nyomda és 
Kiadó Kft.). - 204 p.; 24 cm ISBN 978-963-08-6290-
5 fűzött: 2000,-

Komárom-Esztergom megye [Elektronikus doku
mentum] / [fotók Dallos István, Törőcsik Attila] ; [ze
nei szerk. Cserteg István]; [.. szövegek Bárdos István, 
Gíber Erzsébet, Haraszti Mihály, Lándori Zsuzsa, Ra
vasz Éva]; [narrátor Veres Kata]. - Tatabánya: Wolf 
Studio: Peron Music Alapítvány,[2005]. -1 CD ROM; 
12 cm Működési követelmények: IBM kompatibilis 
Pentium számítógép, 128 MB RAM,min. 800x600 true 
color monitor, 64 Mb videókártya, SB kompatibilis 
hangkártya, egér; Windows 98/Me/NT/XP operációs 
rendszer 3000,-Ft 

79. 

Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / 
[közread, a] Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi 
főosztálya. - 2011. - Veszprém: Magyarország. Köz
ponti Statisztikai Hivatal. Veszprémi Igazgatóság, 
2012. - 234 p.: ill,térk. ; 24 cm + 1 CD ROM Fűzött: 
4600,-

80. 

Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közlemé
nyei / [szerk. Fülöp Éva Mária, László János]. -18. -
Tata: Kuny Domokos Megyei Múzeum és Intézmé
nyei, 2012 (Tatabánya: Alfadat-Press Nyomdaipari 
Kft.). - 222 p.: ill.; 31 cm kötött 

81. 

Közép-Dunántúl megyei statisztikai évkönyvei 
[Elektronikus dokumentum].- 2011. - Veszprém: KSH 
Veszprémi Főosztálya, 2012. -1 CD ROM; 12 cm 

82. 

Megújult a városközpont, 2009-2013 / Gallai Rezső. 
- [Tatabánya]:[Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.], 2013 
([Tatabánya] : [Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.]). - 73 
p.: ill.; 21 cm 

ISBN 978-963-8103-97-0 fűzött: 750,-

83. 

Megyék, régiók statisztikai zsebkönyve / Központi 
Statisztikai Hivatal;[Főszerk Bódiné Vajda Györgyi] ; 
[fel.szerk. Szabó István]. - 2011.- Budapest: KSH, 
2012. - ill., színes, részben térk.; 17 cm fűzött 

84. 

Meliki / Jean-Pierre Montcassen. - Szeged: Könyv-
molyképző K., 2013.- 317, [2] p.; 21 cm. - (Arany 
pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332) ISBN 978-963-
245-984-4 fűzött: 2999,- Ft 



85. 92. 

Minden kezdet: a beavatás regénye / Turczi István. -
[Budapest]: Palatínus, 2012. - 348, [5] p.; 19 cm 
ISBN 978-963-274-137-6 kötött: 2900.- Ft 

86. 

Minden nap háború: a magyar királyságbeli török 
kártételek anatómiája, 1627-1642 /Illik Péter. - [Buda
pest]: L'Harmattan, 2013. - 176 p.: ill.;23 cm ISBN 
978-963-236-648-7 fűzött: 2100,- Ft 

87. 

Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergo
mi érsek temetése a főszékesegyház prímásainak sír
kápolnájában, 1991. május 4-én, halálának 16. évfor
dulóján / [szerk. Ladocsi Gáspár]. - Esztergom: Esz
tergomi Főegyházmegye, 1991 (Esztergom: 
Strigoprint Nyomda és Csomagolástechnikai Kft.). -
41 p.; 20 cm fűzött 

88. 

Nagy Gáspár-emlékkonferencia : 2012. május 17. -
[Budapest]: Magyar Művészeti Akadémia, 2013. -145 
p.: ill.; 20 cm. - (A Magyar Művészeti Akadémia kon
ferenciafüzetei, ISSN 2063-7942; 3.) ISBN 978-963-
88579-8-9 fűzött 

89. 

Olvasáskultúra és műhelytitkok: a Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár innovációja / [Összeáll, és szerk. 
Márkusné Sinkó Ildikó]. - Tata: Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár, 2012. - 40 p.: ill., színes; 21 cm. -
(Tatai Patrióta sorozat, ISSN 2062-7408; 5.) ISBN 
978-963-89551-3-5 fűzött 

90. 

Pályaválasztási tanácsadó füzet: középiskolásoknak / 
[előszó Schmidt Csaba]. - 2013. - [Tatabánya] [etc] : 
Tatabánya - Oroszlány Szakképzési-szervezési Társu
lás, 2012. -19, [2] p.: ill., színes; 21 cm fűzött 

91. 

Pályaválasztási tanácsadó füzet: általános iskolások
nak / [előszó Schmidt Csaba]. - 2013. - Tatabánya: 
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás, 2012.-15, 
[2] p.: ill,, színes; 21 cm fűzött 

Párhuzamosok a végtelenben: tanulmányok, esszék, 
kritikák / Szénási Zoltán ; [szerk. Jász Attila]. - Tata: 
Új Forrás Kiadó Nonprofit Kft., 2012 (Tata: Sollers 
Ny.). -197 p.; 21 cm. - (Új Forrás könyvek / 
sorozatszerk.Monostori Imre, ISSN 0866-2053; 46.) 
ISBN 978-963-7983-14-6 fűzött: 1800,-

93. 

Peron music / [szerk. Cserteg István] ; [fotó Dallos 
István, et al.].- Tatabánya: Peron Music Alapítvány, 
2013 ([Tatabánya]: Micropont Nyomda).- 103 p.: ill.; 
30 cm fűzött 

94. 

Rákóczi krónika: az Oroszlányi Rákóczi Szövetség 
Millenniumi Alapítványának 2012. évi krónikája / 
[előszó Nagy Csaba]. - Oroszlány:Oroszlányi Rákóczi 
Szövetség Millenniumi Alapítvány, [2013] (Orosz-
lány:Montázs Press Kft.). -17 p.: ill., színes; 30 cm + 
1 CD ROM 

ISBN 978-963-08-5699-7 fűzött 

95. 

Rákóczi krónika [Elektronikus dokumentum]: az 
Oroszlányi Rákóczi Szövetség Millenniumi Alapítvá
nyának 2012. évi krónikája. - Oroszlány: Oroszlányi 
Rákóczi Szövetség Millenniumi Alapítvány. [2013]. -
1 CD ROM; 12cm ISBN 978-963-08-5699-7 

96. 

Schemling = Vertessomlo / Susanna Pfiszterer. -
Vértessomló: Vertessomlo Közművelődéséért Egyesü
let, 2013 (Tatabánya: Mercurius Reklámiroda és 
Nyomda Kft.). - 454 p.: ill., részben színes; 24 cm 
ISBN 978-963-08-5216-6 fűzött 

97. 

Sédtőtől - Süttőig / [szerk.] Barakká Gábor; [írták 
Barakká Gábor et al.]. - 2. bőv. kiad. - Süttő: Süttő 
Község Önkormányzata, 2013. - 600 p.:BL; 21 cm 
ISBN 978-963-08-6668-2 kötött 

98. 

Soha / Esthez G. Wood. - Budapest: Magánkiad., 
2012. - 305 p.; 20 cm ISBN 978-963-08-3296-0 
fűzött: 4909,- Ft 



99. 

Sváb hagyományok és szokások továbbőrzése a 
tarjáni óvodában és iskolában [Elektronikus dokumen
tum] / Glück Karolina. - Szakdolgozat; Nyugat
magyarországi Egyetem (Sopron). Apáczai Csere Já
nos Kar (Győr).- Győr, 2010. -1 CD ROM; 12 cm 

100. 

Szakmát adunk! / [szerk. Pap Tibor]. - Tatabánya 
[etc] :Tatabánya-Oroszlány Szakképzésszervezési 
Társulás, 2011 (Tata: Sollers Ny.).- 51 p.: ill., színes; 
21 cm 

fűzött 

101. 

A szlovákiai levéltárak magyar provenienciájú 
fondjai és állagai 1918-ig és 1938-1945 között / Nóvák 
Veronika. - Budapest: BFL, 2004-. - 28 cm ISBN 
963-7323-51-1 

1., Szlovák Nemzeti Levéltár, Selmecbánya Állami 
Központi Bányalevél tár, Biccsei Állami Levéltár és 
fióklevéltárai, Nyitrai Állami Levéltár és fióklevéltá-
rai, Pozsonyi Állami Levéltár és fióklevéltárai. Pozso
nyi Fővárosi Ixvéltár / [mtársak. Bukovszky László, 
Gál Margit]. - 2004. - 525 p. - (A Kárpát-medence 
levéltári forrásai I. Fond- és állagjegyzék; 1.) 

ISBN 963-7323-5 2-X fűzött: 1500.-

102. 

Tata, vár/ [B. Szatmári Sarolta]. - 8. kiad. - [Buda
pest]: TKM Egyes.,1998. - 16 p.: ill.; 17 cm. - (Tájak, 
korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN0139-245X; 73.) 
ISBN 963-554-216-x fűzött 

103. 

Tatabánya: városkalauz térképpel = Tatabánya: city 
guiíle with. - 4.kiad. - Budapest: Activity-Hungary 
Kiadó Kft., 2012. - 26 p.: ill.; 20 cm fűzött 

104. 

Tatabánya Megyei Jogú Város szociális kalauz. -
2005. - Tatabánya: Tatabánya. Önkormányzat, [2005]. 
-41 p.; 30 cm egyéb 

105. 

Tatabánya születése / Gallai Rezső. - [Tatabánya] : 
[Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.]. 2013 ([Tatabánya] : 
[Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.]).-124 p.: ill.; 21 cm 
ISBN 978-963-8103-95-6 fűzött: 750,-

106. 

2011. évi népszámlálás / [közread, a] Központi Sta
tisztikai Hivatal.- Veszprém: KSH Veszprémi Főosztá
lya, 2013-. - 30 cm ISBN 978-963-235-347-0 

3., Területi adatok: 3.12 Komárom-Esztergom me
gye. - 2013. - 218 p. ISBN 978-963-235-408-8 fűzött: 
4500,-

107. 

Tiszavirágzás után/ Szilvási Csaba. - [Budapest]: 
Minerva Kiadó és Szolgáltató Kft., 2012 (Tatabánya: 
Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). - 153P.: ill.; 21 cm 
ISBN 978-963-871064-2 fűzött: 2000,-

108. 

Tokod a rómaiak korában = Tokod in der Zeit der 
Römer / Prohászka Péter.- Tokod: Tokod. Önkor
mányzat, 2005. - 24 p.: ill.; 24 cm fűzött 

109. 

Töredékek Huber András és Györköny/Jerking éle
téből / mesélte Huber András; lejegyezte Huber 
Andrásné Gyuriczki Anna. - Györköny: 
Magánkiad.2005 (Komárom: Komáromi Nyomda és 
Kiadó Kft.).- 104 p.: ill.; 21 cm ISBN 963-219-887-
5 fűzött 

110. 

"Úgy rémlett, hogy a föld nagy gyomra fölmordul..." 
: természeti katasztrófák Komáromban: a nagy komá
romi földrengés 250. évfordulója emlékére [rendezett 
időszaki kiállítás katalógusa] / [írta... kiáll. 
rend.Számadó Emese]. - Komárom: Klapka György 
Múzeum, 2013 (Komárom: Komáromi Nyomda és 
Kiadó Kft.). - 40 p.: ill.; 23 cm. - (A komáromi Klapka 
György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467; 18.) 
ISBN 978-963-87668-5-4 fűzött 

111. 

Uram, nevezze meg a segédeit! : százegy vers, tizen
három év: rögeszmerend / Turczi István. - Budapest: 
Maecenas Könyvkiadó, 1993. - 171,[8] p.; 20 cm 
ISBN 963-7425-87-X fűzött: 200,- Ft 

112. 

Várgesztes: vár és falu / [Rabazzi Stepancsics Gusz
táv]. - 2. kiad.- Budapest: Tájak. Korok. Múzeumok 
Egyesület, 1996. - 16 p.: ill.; 17 cm.- (Tájak, korok, 
múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X; 486.) 
ISBN 963-554-084-1 fűzött 



113. 

Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. / Kocsis Mihály. - : 
Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt., [2012]. - 9 p.: ill.; 30 
cm egyéb 

114. 

Vértesszőlős: látnivalók/ [R. Stepancsics Gusztáv]. -
3. kiad.- Budapest: TKM Egyesület, 1998. -16 p.: ill.; 
17 cm. - (Tájak, korok,múzeumok kiskönyvtára, ISSN 
0139-245X; 437.) ISBN 963-554-226-7 fűzött 

115. 

Visszatekintés 2003-2013: 60 éves a Jókai Mór Vá
rosi Könyvtár/ [fel.kiad. György Károlyné Rabi Len
ke]. - Komárom: Jókai Mór Városi Könyvtár.2013 
(Komárom: Office Printer Kft.). - 52 p.: ill., színes; 21 
cm fűzött 

116. 

Vívódásaim: etes-vous prets? / Villányi Zsolt. - [Esz
tergom]: Spori Print Vincze Nyomda Kft., 2012. - 89 
p.; 21 cm ISBN 978-963-89697-0-5 fűzött 

117. 

Vízimalmok a Kárpát-medencében: a Kárpát
medence lisztelő vízimalmainak virágkoráról, majd 
hanyatlásuk időszakáról, illetve néhányuk jelen állapo
táról összegyűjtött ismeretek / szöveg, fotók és vázlat
rajzok Kovács József; közrem. Kovácsné Németh Ilo
na. - Budapest: Romanika K., 2012.-311 P.: ill., 
részben térk.; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, 
ISSN 1587-2637) ISBN 978-615-5037-04-7 kötött: 
3990,- Ft 

NÉVMUTATÓ 

Abrudbányai Sándor (szerk.) -> 25. 
Attrib Ikka Aatri -> Cselenyák Imre 
B. Szatmári Sarolta -> Szatmári Sarolta 
Babirák Hajnalka -> 8. 
Balogh Attila (szerk.) -> 67. 
Barakká Gábor (szerk.) -> 97. 
Bárdos István (közrem.) -> 78. 
Bárdos István (szerk.) -> 25. 
Békefi Rémig -> 7. 
Bíróné Szatmári Sarolta -> Szatmári Sarolta 
Bódiné Vajda Györgyi (szerk.) -> 83. 
Bognár Istvánné (szerk.) -> 27. 
Bordé Katalin -> 20. 
Böszörményi Jánosné -> 46. 
Budai Tamás (ill.) -> 30. 
Budai Tamás (szerk.) -> 30. 
Bukovszky László (közrem.) -> 101. 

Cséfalvay Pál -> 53. 
Cselenyák Imre -> 5., 84. 
Csendes Toll -> Jász Attila 
Cseri Miklós (szerk.) -> 20. 
Csetteg István (szerk.) -> 93. 
Cserteg István (zene) -> 78. 
Csikány Tamás ->76. 
Csiszár István (szerk.) -> 55. 
Csizmadia Gábor (előadó) -> 50. 
Czirner József (előtérj.) -> 49. 
Czomba Péter (előtérj.) -> 48. 
Dallos István (fotó) -> 78., 93. 
Dallos István (terv.) -> 60. 
Döbrentei Ildikó -> Döbrentey Ildikó 
DÖbrentey Ildikó -> 61. 
Döbrentey Ildikó (szerk.) -> 63. 
Eastborough, Péter (írói név) -> Várady Eszter 
Egri Mónika (ill.) -> 58. 
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. Budapesti 

Érseki Hivatal (szerk.) -> 
54. 
Fecske András -> 68. 
Fehér Bence (szerk.) -> 66. 
Fidicen Sabas -> Hegedűs Csaba 
Fodor László (ford.) -> 30. 
Fodor László (szerk.) -> 30., 31. 
Fónagy Zoltán-> 22. 
Fülöp Éva -> Fülöp Éva Mária 
Fülöp Éva Mária (szerk.) -> 80. 
Gál Margit (közrem.) -> 101. 
Gallai Rezső -> 82., 105. 
Gazsi Szabolcs -> 72. 
Gíber Erzsébet (közrem.) -> 78. 
Glück Karolina-> 99. 
Görgényi István -> 60. 
György Károlyné (fel. kiad.) -> 115. 
Györgyné Rabi Lenke -> György Károlyné 
Gyuriczki Anna. Huber Andrásné -> Huber 

Andrásné Gyuriczki Anna 
Haraszti Lászlőné (Összeáll.) -> 70. 
Haraszti Mihály (közrem.) -> 78. 
Hardi Tamás -> 47. 
Hegedűs Csaba -> 6., 9., 40. 
Herbert Dóra (riporter) -> 52., 61. 
Horváth Géza (előszó) -> 2. 
Huber András-> 109. 
Huber Andrásné Gyuriczki Anna Otözrem.) -> 109. 
Huber Andrásné Gyuriczki Anna (összeáll.) -> 42. 
niéssy János (összeáll.) -> 35. 
Illik Péter-> 86. 
Jász Attila (szerk.) -> 92. 
Jerney János -> 21. 
K. Tringer Ibolya -> Tringer Ibolya. K. 
Kálmán Attila (szerk.) -> 27. 
Kárpát Csaba (szerk.) -> 11. 



Katona Csaba (szerk.) -> 18. 
Kiss Vendel (szerk.) -> 77. 
Knapp Éva (szerk.) -> 38. 
Kocsis Mihály (előadó) -> 113. 
Kovács József -> 117. 
Kovács Péter (szerk.) -> 66. 
Kovácsné Németh Ilona (közrera.) -> 117. 
Kovátsné Várady Eszter -> Várady Eszter 
KÖpeczi Bócz Edit -> 28. 
Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgató

sága -> Magyarország. 
Központi Statisztikai Hivatal. 
Kukucska András (fotó) -> 44. 
Ladocsi Gáspár (szerk.) -> 87. 
Lajos László -> 71. 
Lakatos István -> 34. 
Lándori Zsuzsa (kozrem.) -> 78. 
László János (szerk.) -> 80. 
Levente Péter -> 52. 
Lukács Józsefné -> 19. 
Lukácsné Varga Eszter -> Lukács Józsefné 
Magyarország. Központi Statisztikai Hivatal. 

Veszprémi Igazgatóság 
(közread.) -> 79. 
Marczell György -> 51. 
Márkusné Sinkó Ildikó (összeáll.) -> 89. 
Mezey István (ill.) -> 43. 
Montcassen. Jean-Pierre -> Cselenyák Imre 
Motil László -> 2. 
Mudrák Attila (fotó) -> 39. 
Nagy Csaba (előszó) -> 94. 
Nagy Z. László (fotó) -> 44. 
Nemesik Pál -> 43. 
Nemess-Kiss Móni (kozrem.) -> 44. 
Nyíri Cselenyák Imre -> Cselenyák Imre 
Oláh János-> 75. 
P. Tóth Enikő -> Tóth Enikő, P. 
Pap Tibor (szerk.)-> 100. 
Petényi Sándor -> 64. 
Pfiszterer Zsuzsanna -> 96. 
PranderÉva ->29. 
Pribqjszky Mátyás -> 65. 
Prohászka Péter -> 108. 
Prokopp Mária -> 39. 
Rabazzi Stepancsics Gusztáv -> Stepancsics Gusz

táv, R. 
Rafai Gábor (szerk.) -> 36. 
Ravasz Éva (kozrem.) -> 78. 
Salamon Nándor -> 74. 
Sárándi József-> 57. 
Schmidt Csaba (elősző) -> 90., 91. 
Schvarcz Tibor (kozrem.) -> 55. 
Selmeczi Ildikó (ford.) -> 30. 
Sopotnik Zoltán -> 58. 
Sopotnyik Zoltán -> Sopotnik Zoltán 

Stepancsics Gusztáv, R. -> 112., 114. 
Szabó István (szerk.) -> 83. 
Szakonyi Balázs (ill.) -> 72. 
Szálai Béla -> 3. 
Szalay Katalin -> 3. 
Számadó Emese -> 110. 
Számadó Emese (kiáll, rend.) -> 110. 
Szamódy Zsolt (fotó) -> 60.. 76. 
Szarka István -> 62. 
Szatmári Sarolta -> 102. 
Szeles Viktor (szerk.) -> 44. 
Szénási Zoltán -> 92. 
Szentgyörgyi Kálmán (fotó) -> 17. 
Szilvási Csaba-> 59., 107. 
SZÍVÓS Zoltán (ford.) -> 36. 
Természetjáró Bakancsos Klub (közread.) -> 67. 
Tóth Enikő, P. (írta) -> 60. 
Tóth Krisztina -> 56. 
Tóth Mihály (fotó) -> 63. 
Törőcsik Attila (fotó) -> 78. 
Tőzsér Péter -> 69. 
Tringer Ibolya. K. -> 63. 
Turczi István -> 85., 111. 
Tüskés Gábor (szerk.) -> 38. 
Vajda Györgyi, Bódiné -> Bódiné Vajda Györgyi 
Váradi Eszter -> Várady Eszter 
Várady Eszter-> 24., 98. 
Varga Edit (fotó) -> 64. 
Varga Eszter -> Lukács Józsefné 
Varga Gabriella (kozrem.) -> 44. 
Veres Kata (kozrem.) -> 78. 
Villányi Zsolt -> 116. 
Wehner Tibor-> 73. 
Zahorán Tamás (szerk.) -> 11. 
Zambó Péter (előadó) -> 23. 
Zsembery Dezső -> 17. 

TÁRGYMUTATÓ 

Baj -> 56. 
barokk zene-> 78. 
Bazilika (Esztergom) -> 53. 
Belvárosi Plébániatemplom -> 39. 
Chorin Ferenc -> 75. 
Döbrentey Ildikó -> 61. 
Dunamocs ->46. 
Esterházy család -> 38. 
Esztergom -> 3.. 51., 53. 
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye -> 54. 
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. Zsinat -> 

54. 
Esztergomi Tanítóképző Főiskola -> 42. 
Feigler család ->3. 
Fejér-> 81., 81. 
Georgiái Köztársaság -> 8. 



Gerecse (hegység) -> 72. Vértesszőlős -> 114. 
Görgényi István -> 60. Veszprém (megye) -> 81. 
Gyorkóny -> 109. Vida Jenő -> 75. 
Héreg->63. Vigília-> 92. 
Héregi Általános Iskola -> 70. zongora -> 78. 
Holcim Hungária Otthon Alapítvány -> 44., 45. 
Huber András -> 109. 
Jánosi Engel Adolf -> 75. 
Jókai Mór Városi Könyvtár -> 115. 
kamarazene -> 78. 
Királdi Herz Zsigmond -> 75. 
Kisfaludy Sándor -> 69. 
Komárom -> 76., 77., 110. 
Komárom-Esztergom -> 51., 78., 79., 79., 80., 80,, 

81., 81., 106., 106. 
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara -> 11. 
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jó

zsef Attila Megyei Könyvtára -> 
12., 13., 14., 15., 16.,41. 
Levente Péter -> 52., 52. 
Lörincz Barnabás -> 66., 66. 
Mindszenty József -> 28., 28. 
Móra Ferenc Általános Iskola -> 26., 26. 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár -> 89. 
Motil László-> 2., 2. 
Nagy Gáspár-> 88. 
Nyugat -> 92. 
Oroszlányi Rákóczi Szövetség Millenniumi Alapít

vány-> 94., 95. 
Országos Mentőszolgálat. Közép-Dunántúli Regio

nális Mentőszervezet -> 
49. 
Pápai Református Kollégium. Tatai Gimnázium -> 

27. 
Peron Music Alapítvány -> 93. 
Pilisi Parkerdő Zrt. -> 23. 
Pilismarót -> 19. 
Süttő -> 97. 
Szent Borbála Bányakórház -> 17. 
Szent Borbála Szakkórház -> 17. 
Szent György Lovagrend -> 25. 
tánc -> 78. 
Tardos -> 2. 
Tarján -> 99. 
Tata -> 64., 102. 
Tatabánya-> 4., 34., 55., 82., 103., 105. 
Tatai Gimnázium -> 27. 
Természetjáró Bakancsos Klub -> 67. 
Tokod -> 108. 
Várgesztes-> 112. 
versenymű -> 78. 
Vértes (hegység) -> 30.. 31., 72. 
Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. -> 113. 
Vértessomlő -> 96. 
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IV. évfolyam 1. szám 

2014.január KQMLIB 

2013. OKTÓBERTŐL 2014. JANUÁRIG 
SÁMUELNÉ ÁBRAHÁM MÓNIKA VÁLOGATÁSA 

1. 
7Határon innen és túl : fókuszban az 

internethasználat / Szilassi Andrea. - In: Könyvtári 
levelező/lap ISSN 0865-1329. - 25. évf. 11. sz. 
(2013), p. 8-12. -ill. 

A Helischer József Városi Könyvtár decemberi 
eseményei / Szűcs Katalin. - In: Kemlib [Elektro
nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. -
1. évf. 1. sz. (2011. jan.) - ISSN 2062-5782. - 3. 
évf. 12. sz. (2013. december), p. 9. - ill. 

A költő és a barátok / PE. - In: Könyvtári levele
ző/lap ISSN 0865-1329. - 10. sz. (2013.). p.21-22. 
-ill. 

A könyvek "áthuzalózhatják az agyat": Középis
kolás fokon : Galántai Zoltán volt az utolsó rend
hagyó irodalomóra vendége / R. G. - In: Komá
rom-Esztergom megyei 24 óra. - 3. évf. 232. sz. 
(1992. okt. 1.)- ISSN 0863-9168. - 25. évf. 23. sz. 
(2014. 01. 28.), p. 2. -ill. 

A magyar óceánrepülőre emlékeztek : [Hír], - In: 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 3. évf. 232. 
sz. (1992. okt. 1.)- ISSN 0863-9168. - 24. évf. 15. 
sz. (2014.01. 18.), p. 2. 

A nemzetiségi ellátás és a KSZR / Feketsné Kis-
varga Anita ; Voit Pál. - In: Könyvtári levelező/lap 
ISSN 0865-1329. - 25. évf. 11. sz. (2013), p. 
3-8. 

"A tulajdonos az Isten, mi csak béreljük a földet" 
- Bencsik János előadásáról / Nász János. - In: 
Kemlib [Elektronikus dokumentum]: a Téka Téma 
online utóda. - 1. évf. 1. sz. (2011. jan.) - ISSN 
2062-5782. - 3. évf. 12. sz. (2013. december), p.5-
6. - ill. 

8. 
Adventi készülődés Schaffer Erzsébettel / 

Petrozsényi Eszter. - In: Kemlib [Elektronikus do
kumentum] : a Téka Téma online utóda. - 1. évf. 1. 
sz. (2011. jan.) - ISSN 2062-5782. - 3. évf. 12. sz. 
(2013. december), p. 8. -ill. 

Családban marad! / Dományi Zsuzsa. - In: 
Kemlib [Elektronikus dokumentum]: a Téka Téma 
online utóda. - 1. évf. 1. sz. (2011. jan.) - ISSN 
2062-5782. - 3. évf. 12. sz. (2013. december), p. 
12-13.-ill. 

10. 
Dorottya szerepében: Gál Tamás / Petrozsényi 

Eszter. - In: Könyvtári levelező/lap ISSN 0865-
1329. - 25. évf. 12. sz. (2013.), p. 26. - ill. 

11. 
Egy képzeletbeli kisváros képei : életatlasz : a 

gútai barátok művészeinek fotós tárlata Kisbéren / 
P.P. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 3. 
évf. 232. sz. (1992. okt. 1.)- ISSN 0863-9168. - 25. 
évf. 25. sz. (2014. 01. 
30.). p. 4. - ill. 
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12. 
Egyszer volt, hol nem volt... 1890-ből: múltidé

zés : Hinsicz Tímea óvónő régi mesekönyveiből 
nyílt kiállítás / Hajnal. - In; Komárom-Esztergom 
megyei 24 óra. - 3. évf. 232. sz. (1992. okt.'l.)-
ISSN 0863-9168. - 25. évf. 21. sz. (2014. 01. 25.), 
p. 5. - ill. 

13. 
Fotók, festmények a könyvtárakban : Tatabánya. 

- In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 3. évf. 
232. sz. (1992. okt. 1.)- ISSN 0863-9168. - 25. évf. 
10. sz. (2014. 01. 13.), p. 3. 

14. 
Gárdonyi-emlékest kitüntetéssel és könyvado-

mánnyal / Takács Tímea. - In: Könyvtári levele
ző/lap ISSN 0865-1329. - 25. évf. 12. sz. (2013.), 
p. 24. - ill. 

15. 
Gyermekkönyvheti ajándék / Goldschmidt Éva. -

In: Kemlib [Elektronikus 
dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 1. évf. 
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