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Új év – új jogszabályi-pénzügyi 

alapok a könyvtárak működéséhez 

 
Feketsné Kisvarga Anita 

 

A költségvetési törvényről 

2014. december 15-én az Országgyűlés elfogadta 
a 2014. évi C. törvényt Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről. 

A jogszabály 2. mellékletének IV. fejezete 1. 
pontja szerint a költségvetés a települési 
önkormányzatok kulturális feladatainak, vagyis a 
könyvtári, közművelődési és múzeumi 
feladatainak támogatására 19 426,7 millió 
forintot irányoz elő. 

A törvényből a könyvtárakat érintő fejezetek 
közül a megyei könyvtárak feladatainak 
támogatására illetve a megyeszékhely, megyei 
jogú városok közművelődési feladatainak 
támogatására előirányzott összegeket ezúttal nem 
emelem ki. 

 

A települési könyvtárak támogatásáról 

A jogszabály IV. 1. d) pontja rögzíti, hogy a 
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári 
és közművelődési feladatainak támogatására az 
előirányzott összeg 8 721,0 millió forint. A 
fajlagos összeg 1 140 forint/fő de 
településenként legalább 1 200 000 forint. A 

támogatás a települési önkormányzatokat 
lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, 
valamint a Kulturális törvényben meghatározott 
nyilvános könyvtári és közművelődési 
feladatainak ellátásához. A támogatás jogszerű 
felhasználásának feltétele, hogy az 
önkormányzat biztosítsa a nyilvános könyvtár, a 
könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési 
intézmény, közösségi színtér nyitva tartását a hét 
valamely szabadnapján vagy munkaszüneti 
napján. A közművelődési intézmény nyitva 
tartását hetente legalább egy alkalommal 21 
óráig, a közösségi színtér nyitva tartását havonta 
legalább egy alkalommal 21 óráig. A támogatás 
felhasználásáról az önkormányzat 2016. február 
29-ig köteles elszámolni a kultúráért felelős 
miniszter által kiadott Útmutató szerint.  

A Kiegészítő szabályok között olvashatjuk, hogy 
a támogatás könyvtári állomány gyarapítására, 
nyilvántartására, feltárására, megőrzésére és 
védelmére valamint könyvtári szolgáltatásokra 
számolható el. Legalább 10 %-át a 
közművelődési intézmény, közösségi színtér 
működtetésére kell felhasználni, és további 10 
%-át könyvtári dokumentum vásárlására. Az 1 
200 fő és az alatti lakosságszámú települések 
önkormányzatainak a támogatás legalább 15 %-
át kell a könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges 
infrastruktúra megújítására és közművelődési 
tevékenységek kiadásaira felhasználnia. 

A Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerről 

A IV. fejezet h) pontja tér ki a megyei könyvtár 
kistelepülési könyvtári célú kiegészítő 



támogatására. Erre az előirányzat 1 909,7 millió 
forint. 

A támogatást a megyei könyvtárat fenntartó 
megyeszékhely, megyei jogú város igényelheti 
azoknak a könyvtáraknak az ellátásra, melyek 5 
000 főnél kisebb lakosságszámú településen 
működnek, könyvtári szolgáltató helyet 
működtetnek, és fenntartójuk a megyei 
könyvtárral 2014. november 17-éig megkötötte a 
könyvtári ellátásról szóló szerződésüket. 

Az 1 000 fő lakosságszámú vagy az alatti 
település után 668 300 Ft/település, az 1 001 –  
1 500 fő lakosságszám közötti település után 1 
060 760 Ft/település és az 1 501 – 5 000 fő 
lakosságszám közötti település után 1 002 460 
Ft/település az igényelhető fajlagos összeg. 

A támogatás folyósítása a törvény szerint 2015. 
február 1-jéig egy összegben fog megtörténni. 

 

Az érdekeltségnövelő támogatásról 

Az önkormányzati fenntartású nyilvános 
könyvtárakat érintő érdekeltségnövelő 
támogatásról szól a IV. fejezet i) pontja. A 
települési önkormányzatok könyvtári célú 
érdekeltségnövelő támogatására idén 300,0 
millió forint az előirányzat. 

A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja szerint 
nyilvános könyvtárat fenntartó települési 
önkormányzatot vissza nem térítendő támogatás 
illeti meg a települési nyilvános könyvtár 
állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár 
technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, 
berendezési tárgyainak gyarapítására. Ez utóbbi 
célból azonban a támogatásnak csak maximum a 
30 %-a használható fel. 

A támogatás összegét a települési nyilvános 
könyvtárat, illetve megyei könyvtárat fenntartó 
önkormányzatok által a 2014. évben a saját 
bevételeik terhére biztosított 
állománygyarapításra fordított összegek 
arányában állapítják meg. 

A 2014. évi önkormányzati hozzájárulás 
megállapításakor nem vehetők figyelembe az 
állami támogatások (kivéve a lakosságszám 
alapján meghatározott támogatás az 
önkormányzatok nyilvános könyvtári és 
közművelődési feladatainak ellátására), és nem 
vehetők figyelembe a pályázati forrásból és az 
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 
támogatásából származó összegek. 

Az érdekeltségnövelő támogatás összege 
legfeljebb 30 000 000 forint lehet. A támogatás 
folyósítása 2015. április hónapban, egy 
összegben történik. 

Az érdekeltségnövelő támogatás elnyeréséhez 
szükséges adatokat a korábbi évek gyakorlatától 
eltérően nem a megyei könyvtáron keresztül kell 
az önkormányzatoknak szolgáltatniuk, hanem 
valószínűsíthetően egy elektronikus felületen. Az 
adatközlés módja még nem ismert, határideje 
viszont igen: 2015. február 27. 

 

A statisztikai adatszolgáltatásról 

Végezetül a könyvtárak 2014. évi 
tevékenységéről számot adó statisztikai adatlap 
kitöltésére hívom fel a kollégák figyelmét. A 
statisztikai adatokat elsősorban elektronikus úton 
kérjük feltölteni www.kultstat.emmi.gov.hu oldalra az 
elmúlt években megszokott módon: a 
hozzáférést biztosító e-mail cím és jelszó 
megadása után az „Intézmény-keresés” rovatban 
kell megkeresni könyvtárunkat, ellenőrizni és 
javítani a változásokat az alapadatokban, majd 
bejelölve az ellátott kulturális funkció rovatban a 
könyvtári funkciót, el is kezdhetjük tölteni az 
adatlapot. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a 
2014. évi őszi önkormányzati választások 
alkalmával változhatott a polgármesterek 
személye, amit feltétlenül javítani kell a 
könyvtár fenntartói adatai között. Az idei adatlap 
némileg tér csak el a korábbi évekéhez képest. 
Az informatikai, a könyvtári rendezvényekről 
szóló és a szolgáltató helyek ellátási adatait kérő 
táblákban találhatunk eltéréseket az előző évi 
adatlaphoz képest. 



Az I. világháború száz év távlatából 

Sámuelné Ábrahám Mónika 

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója 
alkalmából országszerte megemlékezéseket 
tartottak a Nagy Háborúban elesett katonák 
tiszteletére. Könyvtárunk helytörténeti 
részlegének dolgozói is csatlakozni szerettek 
volna azokhoz, akik méltóképpen róják le 
tiszteletüket az áldozatok előtt.  

A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázati 
forrásból egy helytörténeti buszos, koszorúzással 
egybekötött „kirándulást”, egy három előadásból 
álló történelmi sorozatot és egy múzeumi 
kiállítást szerveztünk. A pályázat 
megvalósításában a helyi közgyűjtemények és a 
Vértes Agorája is közreműködött. 

A buszos „kirándulás” keretében négy tatabányai 
I. világháborús emlékhelyet látogattunk meg ifj. 
Gyüszi László és Kiss Vendel szakértő 
vezetésével. Erről a KemLIB 2014. októberi 
számában, a Helytörténet – helyismeret rovatban 
már beszámoltunk.  

 

Pollmann Ferenc. Fotó: Török Csaba 

A centenáriumi év kapcsán − szintén pályázati 
finanszírozásból − előadásokat is szerveztünk az 
érdeklődőknek. 2014. október 20-án az I. 
világháború kitörését közvetlenül megelőző 
időszakról, a háborúhoz vezető okokról, a 
nagyhatalmi viszonyokról dr. Pollmann Ferenc, 
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója, 
történésze tartott előadást a József Attila Megyei 
és Városi Könyvtárban. 

2014. november 17-én Kiss Vendel történész a 
Nagy Háború eseményeiről beszélt a 

közönségnek. A szakember kitért azokra a 
hadműveletekre, amelyek jellemzően 
meghatározták a háború kimenetelét. 

 

Kiss Vendel. Fotó: Török Csaba 

2014. december 1-jén dr. Romsics Ignác várta az 
érdeklődőket a Vértes Agorája kamaratermébe 
„Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a 
trianoni békeszerződés” című előadásával. A 
professzor elmondta, hogy milyen okok vezettek 
a békeediktum magyarokat leginkább sújtó 
határozatainak elfogadásáig, az akkori magyar 
külpolitika sikertelenségéig.  

 

Romsics Ignác. Fotó: Kiss T. József 

A programsorozat részeként és egyben 
befejezéseként 2014. december 1-jén a 
Tatabányai Múzeum „Szállj le, szállj a véres 
földre, szent karácsony éjszaka...− háborús 
karácsony„ című kamara-kiállítása  is megnyílt 
az érdeklődők számára. A kiállításon régi 
fényképeket, újságcikk-hirdetéseket, tárgyi 
emlékeket, fotókat tekinthettek meg a látogatók. 



MeMoP-2014. − Új szolgáltatások 
központi könyvtárukban 
 
Szilassi Andrea 

Decemberben már hírt adtunk arról, hogy Fő téri 
központunk eMagyarország pontja megnyerte a 
MeMoP-2014. pályázatot, s ezzel nettó 1 millió 
forintot. Ennek egyik elemeként 2014. november 
29-től december 8-ig egy négy alkalomból álló 
előadássorozatot szerveztünk Infóvilág címmel, 
amely a digitális világot és a különféle 
infókommunikációs eszközök használatát 
mutatta be négy különböző célcsoportnak: 
kezdőknek, diákoknak, ePolgároknak és 
álláskeresőknek.    

 

Ugyancsak e pályázat révén 3 korszerű 
számítógéppel gyarapodott térítés nélkül 
(önállóan) használható gépeink köre. Ezzel 
egyidejűleg új használati szabályokat 
alakítottunk ki a térítésmentes internetezésre és 
számítógép-használatra vonatkozólag. Ezek 
megállapításánál figyelembe vettük a támogatási 
szerződésben előírt kötelezettségeinket, de 
működési sajátosságainkat, intézményi 
érdekeinket is. Legfontosabb szempont volt, 
hogy az új, ingyen használható gépek forgalma 
ne veszélyeztesse tervezett bevételeinket. Ebből 
adódóan a fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, 
szövegszerkesztés továbbra is fizetendő 
szolgáltatás maradt, mint ahogyan a honlapok 
túlnyomó részének böngészése szintén.  

 

Meghatároztuk a térítési díj nélkül 

látogatható webhelyeket, szolgáltatásokat: 

• Könyvtárunk katalógusa 

• Felvételi tájékoztató és meghirdetett 
képzések 

• Erzsébet program pályázatai 

• Háztartási nagygép-csere program 
pályázatai 

• Egyéb lakossági, energiahatékonysági 
pályázatok 

• Tájékozódás az országportálon 
(www.magyarorszag.hu ). Intézmények, 
jogszabályok, ügyleírások, 
dokumentumminták. 

• Ügyfélkapus ügyek online intézése 

• Elektronikus adózás és egyéb, ÁNYK 
keretprogrammal kitöltendő, és 
ügyfélkapun át feltöltendő 
dokumentumok intézése, 

• Útdíj információk és ezzel összefüggő 
térképek, 

• Földhivatali ügyek, TakarNet 
Földhivatali Információs Rendszer. 

 

 

A három újonnan beszerzett gép az e-tanácsadó 

számítógépével és egy multifunkciós nyomtatóval, 

valamint az információs kellékekkel önálló szigetet 

alkotnak a könyvtár belső terében. 

Fotó: Szilassi Andrea 

A katalógushasználatot ezeken a gépeken nem 
regisztráltatjuk, előzetes engedélykérésre nincs 
hozzá szükség. Az önállóan végzendő 
elektronikus ügyintézést azonban előzetesen be 
kell jelenteni a tájékoztató könyvtárosnál, aki 
egy táblázatban regisztrálja azt. Ennek 
maximális időtartama 1 óra lehet. A 



számítógépek kezdőképernyőjén egy szöveges 
dokumentumban elhelyeztük az összes, ezzel 
kapcsolatos webcímet, így kényelmesen, egy 
kattintásra azonnal megnyitható a használó 
számára.  

Ugyanakkor letiltottuk ezeken a gépeken minden 
egyéb weboldal megtekintését (a látogatók elől) 
az ingyenes K9 Web Protection 
szűrőprogrammal. Mindazonáltal a külső 
olvasótérben továbbra is lehetőség van szélesebb 
körű számítógép-használatra − térítési díj 
ellenében. Mindazok pedig, akik saját laptopot, 
tabletet vagy okostelefont hoznak magukkal − 
könyvtárunk WIFI szolgáltatását továbbra is 
ingyen és időkorlátozás nélkül élvezhetik. 
Látogatóink és munkatársaink egyaránt örömmel 
fogadták az eszközpark bővülését, 
korszerűsödését, amelyet a NFM – NIIFI – 
eMagyarország Centrum pályázati forrásának 
köszönhetünk. 

 

Személyes segítségnyújtás 

Meghatároztuk azokat az ügyeket, amelyekben 
látogatóink e-tanácsadói közreműködést, 
segítséget vehetnek igénybe. A tájékoztatás 
mellett közvetlen segítséget adunk pl. az 
Erzsébet program és más, lakosságot érintő 
pályázatok számítógépen történő intézéséhez, 
illetve az ehhez szükséges email fiók 
regisztrálásához, illetve egyéb, hivatalos ügyek 
számítógépes lebonyolításához. Tapasztalataink 
alapján megfogalmaztuk azt is, milyen ügyekben 
nem fogunk közreműködni. Például szövegek 
legépelését, adóbevallás elkészítését, 
internetbankos ügyek lebonyolítását nem 
vállaljuk át kérés esetén sem.  

Változás még, hogy januártól már nem eseti 
jelleggel segítünk, hanem minden héten kedden, 
9-17 óráig e-tanácsadói ügyfélszolgálatot 

tartunk. Az e-tanácsadói gép a három epontos 
géppel egy önálló szigetet alkot könyvtárunk 
belső olvasóterében. Ugyanitt létrehoztunk egy 
információs pontot is. 

 

Információs pont - Prospektustartó hasznos tájékoztató 

kiadványokkal. Fotó: Szilassi Andrea 

A gépek közötti oszlopra egy hirdetőtáblát 
tettünk fel, amelyen folyamatosan frissülve 
közzéteszünk aktuális pályázati felhívásokat és 
híreket, hasznos információkat a lakosságot 
érintő témákból. Az asztalon pedig különféle 
tájékoztatókat helyeztünk el egy prospektus-
tartóban. Jelenlegi kínálatunkból néhány példa: 
Erzsébet pályáztatás üdülésre, táborozásra, 
fürdőbelépőre; „Mi mennyi 2015-ben?” stb. 
Ezek az anyagok zömmel helyben olvashatók, 
fénymásolat azonban rendelhető belőlük.  

Figyelembe véve, hogy január 9-én elindult az 
Erzsébet pályáztatás nyugdíjasok számára, az 
információk gyors és teljes körű megosztása, 
valamint a pályázás különféle módokon történő 
támogatása nagy segítséget jelenthet látogatóink 
számára. Eddigi tapasztalataink szerint a 
(könyvtáron belüli) személyes megkeresések 
többnyire nyugdíjasok részéről érkeztek. Őket 
egyben regisztráltuk nyilvántartott látogatóink 
közé is.  

Szerencsére a számítógépek és az egyéb okos 
eszközök elterjedtsége, valamint az internet 
penetráció mértéke miatt nem jelentkezett 
tömeges érdeklődés az önállóan használható, 
ingyenes gépek iránt. Egyelőre problémát, 
konfliktust és visszaélést sem tapasztaltunk akár 
a géphasználat, akár a kitett tájékoztatók 
eltulajdonítása tekintetében. 



„Ezt olvasom most…” — 
Az Olvasólámpa Klub 2014. 
december 8-i klubdélutánja 

Nagy Edit 

Karácsonyhoz közeledve igyekeztünk ünnepi 
hangulatot varázsolni megszokott helyünkön, a 
könyvtár helyismereti részlegében: 
szegfűszeggel tűzdelt naranccsal, saját készítésű 
dekorációval és karácsonyi zenével vártuk a 
klubtagokat. 

Mint általában, most is tizenegy-néhányan 
gyűltünk össze. Ez a létszám kiválóan alkalmas 
olvasmány-ajánlásra, tapasztalatcserére, meghitt 
beszélgetésekre. 

A plakáton meghirdetett címet: "Ezt olvasom 
most..." csak vitaindítónak szántuk, csupán egy 
javaslat volt a felmerült beszédtémákból.  

Aki akarta, megoszthatta a többiekkel aktuális 
olvasmányának címét, tartalmát, s hogy tetszik-e 
neki, vagy sem az általa választott mű. 

Szó esett klasszikusokról, fantasy-ról, és más 
szórakoztató könyvekről. Természetesen 
előkerültek a karácsonyi témájú írások, 
költemények is. Gera Sándor pl. saját karácsonyi 
versét adta elő. A klubtagok a következőket 
ajánlották figyelmünkbe: Neil Gaiman: A temető 
könyve és szintén tőle: Csillagpor, Gary 

Chapman könyveit, Kate Jacobs: Péntek esti 
kötőklub illetve Tű, fonal, Róma. Ajánlót 
hallottunk Garai Gábor, Babits Mihály, Rónay 
György műveiből, felolvastak Galgóczi 
Erzsébet: Úszó jégtábla című könyvéből 
valamint elhangzott M. Laurens: Gyertyák 
vagyunk című verse is. 

Megemlékeztünk a 2014. évi kettős Móra-
évfordulóról: Móra Ferenc születésének 135. és 
halálának 80. évfordulójáról. Ez alkalomból 
Hodossy Ildikó klubtagunk, az Orfeusz Társulat 
egykori előadóművésze olvasott föl néhány 
részletet Móra Ferenc műveiből. 

Már korábban kértem tagjainkat, hogy 
javasoljanak témákat az olvasóklub 2015. évi 
programjának összeállításához. 

A jelenlévők jobbnál jobb ötletekkel álltak elő. 
Íme, néhány közülük: tatabányai vagy megyei 
szerzők műveivel szeretnének megismerkedni, 
magyar női szerzők írásaival, évfordulókhoz 
kapcsolódó irodalommal, és a magyar 
történelmet bemutató történelmi regényekkel. A 
kortárs irodalom iránt is sokan érdeklődnek. 
Javasolták, hogy a jeles évfordulókat is vegyük 
figyelembe. Annyi javaslat merült föl, hogy az 
elkövetkezendő egy-két évben biztos, hogy nem 
maradunk téma nélkül.  

Klubtagjaink rendkívüli aktivitása irigylésre 
méltó, társaságukban gyorsan repül az idő.

 

 

Fotó: Török Csaba



Kiállításainkról I. –  

Ecsettel Pápua Új-Guineán  

Nagy Edit 

Népház Úti Fiókkönyvtárunk 2014. évi utolsó 
rendezvényén Kókay Szabolcs természetfestő 
közel 20 – Pápua Új-Guineán készült – terepi 
vázlatát mutatta be. A kiállítás „Ecsettel Pápua 
Új-Guineán” címmel az alkotó 
élménybeszámolójával nyílt meg még november 
végén. 

 

Alkotás közben Isurawa faluban 

A kép forrása: Kókay Szabolcs 

Kókay Szabolcs elmondta magáról, hogy 1976-
ban született, gyerekkora óta szeret rajzolni és 
érdeklődve figyeli a természetet, elsősorban a 
madarakat. 2001 óta főállású illusztrátorként, 
festőként dolgozik. Élete során mindig is 
központi szerepet töltött be a természet védelme, 
2001 előtt több évig dolgozott a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesületnél, 
valamint a Természetvédelmi Hivatalban. 

Több nemzetközi madárillusztrációs pályázaton 
szerepelt eredményesen (British Birds magazin: 
’Bird Illustrator of the Year’ 2000, 2001, 2002, 
Birdwatch magazin: ’Artist of the Year’ 2002, 
2008). Ennek köszönhetően külföldről, 
Angliából, Amerikából és Franciaországból is 
érkeznek rendszeresen megrendelései. 

Kezdetben szinte kizárólag fotók alapján 
dolgozott, azonban az utóbbi években egyre 
fontosabb szerepet kapott a terepi, a 
természetben végzett munka. Ennek 
köszönhetően sikerült a világ különböző részeire 
eljutnia, tanulmányutakat tennie. Legutóbbi útja 

Pápua Új-Guineára vezetett, ahol csatlakozott 
egy 1 hónapos nemzetközi expedícióhoz. 

 

Táplálkozó aranycsíkos lóri 

Kókay Szabolcs munkája 

Dr. Voit Pál igazgató bevezetője után Kókay 
Szabolcs kb. egy órába sűrítve osztotta meg 
velünk élményeit. A kiállításon a távoli, 
számunkra különleges helyszínekről és egzotikus 
állatokról készült festményeken kívül két, a 
helyszínen készült fotót is láthattunk. 
A rendezvény fotói megtekinthetők a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár galériájában 
itt: http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/239 

Decemberi kiállítás a Fő téren 

Nagy Edit 

A Fő téri KönyvTár 
KépTár Galériában 
decemberi kiállítónk 
Kósa Lajosné Ujvári 
Judit volt. Az olvasók 
december 1-től január 10-
ig kilenc festményét 
láthatták.  

Kósa Lajosné Ujvári Judit 
bemutatkozásából megtudtuk, hogy 2002 óta 
fest. Tudását önképzés útján szerezte. Kedvenc 
technikája az akril, de szívesen fest akvarell és 
selyemképeket is. A témák tekintetében a portré-
készítés, a tájképfestés és az absztrakt művek 
létrehozása mellett szívesen fest mandalákat is. 
Az alkotás örömmel tölti el, a festéssel töltött 
napjait eredményesnek érzi. Két felnőtt 
gyermeke van. Jelenleg Tatabányán, 
nyugdíjasként él. Fő téri kiállításán akril, 
akvarell illetve selyem festményeiből 
készítettünk egy válogatást. Láthattunk tájképet, 
csendéletet és absztrakt alkotást is tőle. 
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Köztünk élnek … 

Szűcs Katalin 

A fenti címmel új sorozatot indított az 
esztergomi Helischer József Városi Könyvtár. A 
programokra olyan embereket hívunk meg 
bemutatkozni, akik Esztergomban / Esztergomért 
élnek, dolgoznak, vagy hírét viszik városunknak 
a nagyvilágban. 

2015. január 19-én, hétfőn 17 órai kezdettel 
Reményi Károly karnaggyal és feleségével, 
Baranyai Irén gordonka- és szolfézstanárral 
beszélgetett Sinkó Gyula.  

 

Reményi Károly, Sinkó Gyula, Baranyai Irén.  

A fotót Nyári Andrea készítette 

A kellemes beszélgetés egy rögtönzött 
kóruspróbával indult, amely megadta az est 
családias hangulatát. 

Reményi Károly 1941-ben született. Mély 
érzéssel beszélt gyermekkoráról, családjáról, a 
látott emberi tragédiákról, és a gondviselés 
kiszámíthatatlan útjairól, amelyek befolyásolták 
egész életét.  

1960 és 1965 között a budapesti Zeneakadémia 
hallgatója, ahol középiskolai énektanár és 
karvezető diplomát szerzett. 1965-től az 
esztergomi Állami Zeneiskola szolfézstanára lett. 
Zongorán és fagotton játszik. 1970 és 1999 
között – három évtizeden át – ugyanitt igazgató 
és tanár volt.  Részt vett a helyi két és fél 
emeletes zeneiskola terveinek elkészítésében, 
valamint az építésben is részt vállalt családjával 
és más önkéntesekkel együtt.    

Feleségével, Baranyai Irén gordonka- és 
szolfézstanárral Esztergomban ismerkedett meg. 
Házasságukból három fiúgyermek született. 

Lelkes munkájuknak köszönhetően városunkban 
nagymértékben nőtt a zenét tanuló gyerekek 
száma. Tevékenységének következtében az általa 
létrehozott és működtetett ének- és zenekar 
meghatározó kulturális, művészeti szereplőjévé 
vált a városnak.  

Könyvtári beszélgetés Náray-Szabó 

Gáborral 

Szűcs Katalin 

A Könyvtári beszélgetések sorozat 2015. évi első 
vendége Náray-Szabó Gábor volt. A neves 
kémia professzor, egyetemi tanár, a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja egykor az 
Akadémiai Könyvtár főigazgatója is volt.  A 
beszélgetést ezúttal is Bánhidy Vajk középiskolai 
tanár vezette. 

A professzor gyermekkorát érintő kérdés 
kapcsán megtudhattuk, hogy a kémia szeretete 
egy balesettel kezdődött. 



 

Bánhidi Vajk és Náray-Szabó Gábor. 

A fotót Nyári Andrea készítette 

Gyermekként ciánmérgezést kapott, amely 
majdhogynem fizikálisan is az emlékezetébe 
véste a kémia jelentőségét és titokzatosságát. 
Középiskolai tanulmányok során, intenzívebben 
a matematika és a fizika érdekelte, és fizikus 
szeretett volna lenni. Azonban az akkori politikai 
helyzet miatt erről le kellett mondania. Így került 
Veszprémbe, ahol vegyészmérnöknek tanult, 
majd onnan Budapestre kerülve szerzett 
diplomát.  

Mondandójában kitért a középiskolai 
kémiaoktatás helyzetére is. Véleménye szerint 
manapság azért is vannak nehezebb helyzetben a 
kémiatanárok, mert sokkal kevesebb idejük, 
lehetőségük adódik a kísérletezésre. Ami pedig a 
diákok számára nem látványos vagy izgalmas, 
ami nem durrog vagy füstöl, az kisebb 
érdeklődésre tarthat számot.   

 

Náray-Szabó Gábor. Fotó: Nyári Andrea

 

 

Könyvtári beszélgetéseink megjelentek DVD-n! A filmfelvételek kölcsönözhetők! 

Katalógusunkból tájékozódhat az eddig megjelent felvételekről. 

 



Benyák Zoltán, alias Jonathan Cross 

a mocsai könyvtárban 

Varga Orsolya 

2014. december 12-én, péntek délután a Mocsai 
Községi Könyvtár falai között író-olvasó 
találkozóra került sor. Vendégünk Benyák Zoltán 
író volt, aki könyveinek egy részét Jonathan 

Cross álnéven publikálta.  

 

Benyák Zoltán. Fotó: Lipót Viktória 

A tatabányai író örömmel tett eleget a 
meghívásnak. A találkozón 14 érdeklődő jelent 
meg. Benyák Zoltánt közvetlen, barátságos 
embernek ismertük meg. A találkozó elején 
említette, hogy nem túl beszédes, ami kissé 
megijesztett. Tartottam a hosszú, csendes 
pillanatoktól. Szerencsére ilyen nem fordult elő. 
Az író felszabadult volt, és rengeteg érdekes 
dologról mesélt hallgatóságának. Kedvenc 
olvasmányairól, családjáról szintén hallottunk 

apró történeteket. A megjelent vendégek 
kérdéseket is tettek fel az íróhoz.  

Szóba került az is, miként kezdett írni, hogyan 
tudta megjelentetni könyveit. Benyák Zoltán 
mesélt arról, hogy milyen nehézségekbe ütközött 
a könyvkiadóknál. Ezért most már saját 
kiadásban jelenteti meg könyveit, – valódi neve 
alatt. Kiadójának neve: Grafoman.  

Kiderült, hogy az író a való életből meríti témáit. 
Akaratlanul is sokféle beszédfoszlánynak, 
szituációnak volt már tanúja, és ezek egy részét 
műveihez felhasználja. Legújabb könyve is példa 
erre. A „Csavargók dala” három hajléktalan 
történetével indul, akik a szokásos reggeli 
guberálás közepette egy kidobott csecsemőre 
találnak.  

Könyveiből a résztvevők több példányt is vettek, 
amelyeket dedikáltatták a szerzővel. Közel két 
órán át tartott a családias, jó hangulatú program.  

Külön örülök annak, hogy Rigláné Berczeli 

Mária, a Komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár 
igazgatója is ellátogatott könyvtárunkba erre a 
programra, és hogy megyénk napilapja, a 24 Óra 
is hírt adott rendezvényünkről. 

 

A könyvtár belső tere. Fotó: Szilassi Andrea 



Mi történt a KSZR háza 

táján? 
Rovatvezető: Mikolasek Zsófia 

mikolasek.zsofia@jamk.hu  

20/2326-626 

V. évfolyam 1. szám 

2015. január 
 

 
 

Elégedettségi felmérés a KSZR 

kistelepülésein 

Mikolasek Zsófia 

2014 decembere volt a határideje az 

elégedettségi kérdőívek visszaküldésének. A 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

munkatársai rákérdeztek a könyvtárlátogatás 

céljára, eredményességére, gyakoriságára 

könyvtárközi kölcsönzés elérhetőségére és 

használatának gyakoriságára a kistelepüléseken, 

a KSZR felállása óta történt változásokra, a 

könyvtári rendezvények minőségére, 

látogatottságára. Az 56 település könyvtárból 30-

ból kaptunk vissza kérdőíveket, összesen 

mintegy 500 példányt. Feldolgozásuk 

folyamatban van, a kiértékelés előreláthatólag 

március végére befejeződik. A visszaküldők 

között kisorsoltunk egy tabletet, ennek nyertese a 

pilismaróti Urbán Sándorné lett. Sok szeretettel 

gratulálunk neki, a visszaküldő könyvtárosoknak 

pedig köszönjük a pontos munkát! 

 

Csernátoni Bernadett könyvtáros átadja a nyereményt 

Urbán Sándornénak.  

Kép forrása: http://www.brody.iif.hu/  

KSZR Műhelynap  

Eger, 2015. január 14-15. 

Mikolasek Zsófia 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

adott otthont a 4. KSZR Műhelynapnak. Az 

időjárás kegyeibe fogadta a tanácskozást, hiszen 

gyönyörű, napsütéses két napot töltöttünk el 

Egerben és környékén. Komárom-Esztergom 

Megyét dr. Voit Pál, a megyei könyvtár 

igazgatója és jómagam képviseltük. 

Első nap - a regisztrációt és egy finom ebédet 

követően -  az egri városháza dísztermében 

hallgattunk előadásokat. 

Dr. Vígh Annamára, az EMMI Közgyűjteményi 

Főosztályának vezetője a KSZR országos 

hálózatának fenntartásáról és fejlesztéséről 

tájékoztatott minket. Elmondta, hogy a kereteket 

és a járható utakat már megtaláltuk, most már 

színvonalas tartalommal kell kitölteni azokat, 

hogy minél értékesebb könyvtári szolgáltatásokat 

nyújthassunk a kistelepüléseken élőknek. 

Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet munkatársa az 

igényfelmérések módszertanáról beszélt, sok 

megfontolandó javaslatot megosztva velünk. 

A további előadások zöme a közösségépítő 

programokra fókuszált – különböző 

szemszögből. Hallgathattunk mesemondót (Luzsi 

Margó), pszichológust (Horváth Judit), 

polgármestert (Tőgyi Gábor, Egerszalók), 

könyvtárigazgatót (Tőzsér Istvánné, Eger, 

Nincsevics Klára, Szentendre), 



igazgatóhelyettest (Takács Béla, Szolnok), 

könyvtárost  (Péterfi Rita).  

Rövid szünet után a Morzsaparti következett, itt  

néhány megye mutatta be jó gyakorlatát. 

Komárom-Esztergom megye a selfie-pályázattal 

mutatkozott be, sok-sok képpel, zenével és 

humorral.  Az előadások sok jó ötletet adtak az 

olvasás megszerettetését célul kitűző programok 

szervezéséhez, lebonyolításához. 

 

Este a Bolyki Pincészet várta a társaságot egy 

borkóstolóval egybekötött jó hangulatú 

vacsorára, melyen tovább palléroztuk elménket – 

immár informális úton. 

 

Második nap délelőtt a környék két kistelepülési 

könyvtárába látogattunk, melyeket az 

önkormányzatok NKA pályázat segítségével 

újítottak fel, a megyei könyvtár pedig 

megtöltötte berendezéssel és tartalommal. 

Felsőtárkányon Tündérhárfa címmel láthattunk- 

hallgathattunk egy zenepedagógiai foglalkozást, 

Makláron pedig egy fergeteges Szörnyvadászatra 

indulhattunk a helyi óvodásokkal. Mindkét 

foglalkozást a Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár munkatársai tartották, így is segítve a 

kistelepüléseket szakmai fejlődésükben. 

A kirándulás után az Egri Vár Dobó Bástyáját 

vettük be, itt folytatva a tanácskozást. Ramháb 

Mária, a KSZR munkabizottság elnökeként a 

KSZR működésének minőségbiztosítási 

alapjairól beszélt, Sörény Edina, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának vezető tanácsosa 

pedig értékelte a műhelynapok szakmaiságát, 

eredményeit, és kifejezte azt a reményét, hogy 

2015 során folytathatjuk a programsorozatot. 

Az Egri Vár éttermében elköltött ebéd és baráti 

beszélgetés után fáradtan, de inspirációkkal 

feltöltődve indultunk haza, hogy a hallottakat 

megszűrve és átdolgozva beépíthessük 

mindennapi munkánkba. 

 

A felújított könyvtári szolgáltatóhely Felsőtárkányban 

 

 

Adventi programok a kistelepülési 

könyvtárakban 

Mikolasek Zsófia 

Bár a december az elmélyülés, a befelé fordulás 

időszaka, a lélek ápolására mégis rengeteg 

program, rendezvény szerveződik országszerte. 

Nem volt ez másként Komárom-Esztergom 

megye kistelepülésein sem, ahol a KSZR adta 

lehetőségeket kihasználva 42 rendezvényt 

tartottak az adventi időszakban. Sok-sok 

könyvtári kézműves foglalkozással, koncerttel, 

betlehemes játékkal, irodalmi műsorral, 

mézeskalácssütéssel, bábszínházzal, könyv-

bemutatóval, ajándékkészítéssel, mese-

hallgatással, sőt még ünnepi teríték készítésével 

is várták a lelkes és fáradhatatlan könyvtárosok 

az olvasókat. 
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Advent a megyei könyvtárral 

Erősné Suller Ildikó 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár évek 
óta nagy gondot fordít arra, hogy a lakosság 
kulturális igényeit mind sokoldalúbban elégítse 
ki. Író-olvasó találkozók, Öko-estek, zenés estek, 
olvasókörök, gyermeknapi programok, mesével 
egybekötött kézműves foglalkozások, 
olvasópályázatok szervezésével igyekszik jelen 
lenni olvasói, és a lakosság mindennapjaiban.  

2014-ben, az év egyik legszebb időszakát is 
együtt ünnepelte látogatóival. Az “Advent a 
Megyei Könyvtárral” elnevezésű programsorozat 
4 alkalommal zajlott, szombati napokon, 
kapcsolódva a 4 adventi hétvégéhez.  

Az ünnepség-sorozatot 2014. november 29-én, 
az Erkel Ferenc Zeneiskola tanárai és 
növendékei „Klasszikus ünnep – klasszikus 
zenével” című zenei estje nyitotta. December 6-
án a Színházikó Társulat „Hull a hó, mesebeli 
álom” c. műsora örvendeztette az apró 
látogatókat, majd december 13-án Bencsik 
Jánossal találkozhattak felnőtt vendégeink.1 A 
záró estre december 20-án került sor egy 
meseolvasással egybekötött karácsonyi 
szöszmötölővel, mely egyben a „Mesesarok” 
rendezvénysor második darabja is volt egyben. 
Mesélőnk, Altdorferné Pál Gabriella a Diótörő 
meséjét hozta el. 
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 Bővebben: Nász János: Adventi beszélgetés Bencsik 

Jánossal. In: Kemlib, IV. évfoly. 11-12. sz., 16-17 p. 

Folytatódik a Mesesarok 

Erősné Suller Ildikó 

A Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával újra indult a 
József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár gyermek-
részlegének Mesesarok 
című programsorozata. A 
2014. november 28 és 
2015. március 20. között 
jelentkező mesehallga-

tással egybekötött kézműves foglalkozások 
vendégei ezúttal Hodossy Ildikó, Altdorferné Pál 

Gabriella, Weisz Péter, Tóth Zsóka és Varga 

Gáborné lesznek. Előbbi programsorozat egyike 
a négy nyertes pályázatnak, melyet a gyerek-
könyvtár idén ősszel adott be, s nemrégiben 
nyert meg. Ezzel a támogatással valósul meg 
2015-ben a Mondom – hallom – rajzolom című, 
sérültek és egészségesek számára rendezendő, 
koncerttel kiegészülő szavaló-, és rajzverseny; a 
szintén erre a közönségre épülő Ismerjük meg 

együtt! című természetismereti tábor; valamint a 
10. évfordulójához érkezett Mese, mese, mátka 
című meseolvasó-pályázat eredményhirdetése. 

 
Weisz Péter mesél. Fotó: Nagy Ádám 
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Az e havi  rovatot Dr. Horváth Géza távolléte alatt Szilassi Andrea szerkesztette. 

A doni hősökre emlékezett a KEBEL 

MÁRKU MÓNIKA 

1Néhány évvel ezelőtt György Károlyné Rabi 
Lenke, akkori komáromi könyvtárigazgató és 
helyismereti könyvtáros a KEBEL felkérésre 
nekilátott, és összegyűjtötte azoknak a komáromi 
katonáknak a névsorát, akik a II. világháború 
keleti frontjainál lévő harcokban vesztették éle-
tüket. Aztán ezeknek a katonáknak a nevéből 
emléktáblát készítettek.  Az ő tiszteletükre avat-
tak idén is emléktáblát a doni katasztrófa 72. 
évfordulója alkalmából (1943. január 12.) a Ko-
máromi Erődök Barátainak Egyesülete (KEBEL) 
tagjai.  

Az első emléktábla három évvel ezelőtt készült 
el. Ezt egészítették most ki egy újabb, teljesebb 
névsorral rendelkező emlékművel a Monostori 
Erődben. Mint ahogy minden évben, úgy most is 
szívbemarkoló ünnepi beszéddel emlékeztek a 
doni hősökre. Bágyi Ferencné, az egyesület el-
nöke felolvasott egy korabeli levelet, amit egy 
visszavonuló katona írhatott családjának.  

Az egyesület célja, hogy a már jelentősen meg-
fogyatkozó leszármazottak mellett legalább 
évente egyszer emlékezésre késztesse a mai kor 
embereit, Komárom polgárait erre a szörnyű 
katasztrófára. Ezért is jó, hogy ez az emléktábla 
az évente több ezer látogatót vonzó Monostori 
erődben kapott helyet.  

                                                           
1
 Ez az írás a következő cikk alapján készült: Sárai Evelyn: 

„Kötelességünk őrizni a hős katonák emlékét” In: Kisalföld 

70. évf. 15. sz. 9. p. 

Megalakult az észak-komáromi 

Szekeresgazdák Hagyományőrző 

Egyesület 

MÁRKU MÓNIKA 

Észak-Komáromban nagyjából 30 ember gondol-
ta úgy, hogy az egykor nagy tiszteletben álló 
szekeresgazda hagyományt felújítják, és megis-
mertetik a mai kor embereivel is. Ennek apropó-
ján hozták létre a Szekeresgazdák Hagyomány-
őrző Egyesületet Észak-Komáromban a leszár-
mazottak.  

 

Az alakuló ülés résztvevői.  

A kép forrása: www.dunataj.sk 

Ez az egyesület nemrégiben tartotta alakuló ülé-
sét az észak-komáromi református parókián.  Az 
ülésen természetesen megválasztották elnöküket 
is, aki Farkas Gáspár lett.  Az egyesület tagjai-
nak célja feléleszteni és népszerűsíteni a 
szekeresgazda hagyományokat, amit előadások-
kal és nemzeti ünnepségeken való részvétellel 
kívánnak megvalósítani. 

Kik is voltak a szekeresgazdák? Farkas Gáspár 
a következőképpen jellemezte őket: Igen művelt, 



írástudó emberek voltak, akik több nyelven be-
széltek. Rendkívüli szerepet játszott életükben a 
vallás. Minden családban megtalálható volt a 
Károli-féle Biblia és a Szikszai imádságoskönyv. 
Nagy hangsúlyt fektettek a szűkebb hazájuk tör-
ténelmének megismerésére, ápolására is. A val-
lási könyvek mellett a komáromi kalendárium is 
olvasmányaik között szerepelt.  Városuk köztisz-
teletben álló polgárai voltak, akik adományozni 
sem restelltek. Ezt példázza, amikor az 1700-as 
évek végén a református templom építésekor 
fejenként mintegy 2,5-3 kilogramm ezüstöt 
(díszegyenruhájuk ezüstgombjait, -láncait) ado-
mányoztak a költségek fedezésére. 2 

 
Kép forrása: www.dunataj.sk 

 

A hagyományok szerint a komáromi 
szekeresgazdák a honfoglaló magyarokig vezet-
ték vissza származásukat, akik a törökök elleni 
háborúkban végzett kimagasló helytállásukért 
kaptak föld nélküli nemesi címet. Életüket azon-
ban továbbra is az állattenyésztés, a földművelés, 
a fuvarozás és a hajóvontatás jellemezte. 

Életükben a fordulópontot a második világhábo-
rút követő kitelepítés jelentette, melynek során 
az Észak-Komáromban élő mintegy 200 család-
ból csupán 15 maradhatott szülővárosában.  
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 Ez az írás a következő cikk alapján készült: Sárai Evelyn: 

„A leszármazottak egyesületet alapítottak : Felélesztik a 
szekeresgazda-hagyományokat Észak-Komáromban. In: 
Kisalföld 70. évf. 17. sz. 9. p. 

 

Csukás László, a néhai szekeresgazdák egyik mai leszár-

mazottja korabeli hagyományos öltözetben.  

Kép forrása: www.dunataj.sk 

 

„Ezt a hazát tehát elvesztettem” — 
Könyvismertető 
 
MÁRKU MÓNIKA 

„Ezt a hazát tehát elvesztettem” címmel tavaly 
ősszel ismét megjelent a komáromi Klapka 
György Múzeum gondozásában, Számadó Emese 
szerkesztésében egy kiadvány.  A kötet a 
Holokauszt 70. évfordulója alkalmából megren-
dezett programsorozat részeként a holokauszt 
komáromi eseményeit mutatja be.  

A könyv két nagyobb részre tagolódik. Az első 
részben történeti áttekintést kapunk a ’40-es évek 
végétől 1950-ig a komáromi, a szőnyi, és a me-
gyei zsidóság életéről, tevékenységéről, betöltött 
szerepéről, a deportálásokról, a munkaszolgálat-
okról, a Csillagerődben őrzött politikai foglyok-
ról és cigányokról. Korabeli dokumentumok, 
fényképek, összegyűjtött táblázatok, statisztikai 
adatok teszik még elevenebbé a történteket. A 
kiadvány első részének szerzői: Számadó Emese, 
Rabi Lenke, Fehér Tamás, Macher Péter, Bár-
sony János, Daróczi Ágnes és Pokornyi Gábor.  

A második részben interjúkat, emlékezéseket, 
beszélgetéseket olvashatunk Észak- és Dél-
Komáromhoz, Szőnyhöz kötődő túlélőkkel, (akik 
itt születtek, éltek vagy ma is élnek), illetve túl-
élőkről és áldozatokról, zsidómentőkről, ember-



segítőkről. A történeteket ebben a részben is mai 
és egykori családi fotók, iratok, levelek, doku-
mentumok teszik még emlékezetesebbé. A 
könyv megjelenésével egyidejűleg egy időszakos 
kiállítás is készült a forrásul szolgált képekből és 
dokumentumokból.  

A kiállítás megtekinthető a Klapka György Mú-
zeumban 2014. okt. 17-től 2015. ápr. 5-ig. 

 
 

Kép forrása: www.kgym.hu  

 

 

Tata Körmendi Gézát gyászolja 

SZILASSI ANDREA 

2015. január 21-én, életének 86. esztendejében 
elhunyt Dr Körmendi Géza nyugalmazott tanár, 
gimnáziumigazgató, helytörténész.  

1929. június 1-én született Tatán iparos szülők 
gyermekeként. Édesapja úri szabó, édesanyja 
háztartásbeli volt. Apai ágú nagyapját a híres 
tatai fazekasok egyik jeles képviselőjeként tart-
ják számon. Egyik interjújában anyai ágú nagy-
apját is említi, mint akitől a legtöbb tulajdonsá-
got örökölte.  

Tanulmányait a református elemiben kezdte, 
majd a helyi piarista gimnáziumban tanult to-
vább. Közben Bodmérre költöztek, ahonnan na-
ponta vonatozott és gyalogolt be az iskolába. 

1945-ben a háború kényszerű fordulatot hozott 
életében. 16 évesen leventének, majd önkéntes 
katonának állt. Kisigmándon szolgált a tábori 
pékségnél. A háború szele Ausztriába, majd 
Csehországba is elrepítette. Az amerikai hadse-
reg fogságába került, akik átadták az oroszoknak. 
Így jutott el Máramarosszigetre. Szerencsére 18 

éven aluli katonaként nem tekintették felelősnek 
a háborúért és elengedték.  

A háború után folytatta középiskolai tanulmá-
nyait. 1948-ban sajnálatos módon baleset érte, 
amikor egy vasúti szerencsétlenség következté-
ben elveszítette fél karját, és egyik lába is mara-
dandóan károsodott.  

Piarista tanáraira mindig jó szívvel emlékezett. 
Elmondása szerint magyarságtudatát, erkölcsét 
és hazaszeretetét ők alapozták meg. Egyetemre 
iparos származása miatt akkor még nem vették 
fel. Első felsőfokú képzését Pécsett végezte a 
tanárképző főiskolán. Néprajzi és nyelvtudomá-
nyi érdeklődését egy pécsi tanár, Dr. Temesi 
Mihály hatásának tulajdonította. Az egyetemet 
sok évvel később végezte el levelező tagozaton, 
munka mellett, szintén magyar-történelem sza-
kon. Néprajzi tanulmányokat is folytatott. 1979-
ben doktorált az Eötvös Loránd Tudományegye-
temen a Tatai Gimnázium névtára 1765–2007. 
című disszertációval.  

Első munkahelye 1954-től Tarjánban volt, ahol 
magyart és történelmet tanított az általános isko-
lában. Később Tatán kapott állást a gimnázium-
ban. Kezdeti tanár éveiben egy irodalmi színpa-



dot is alapított, amely országos hírre tett szert. E 
színpadon kezdte valaha szárnypróbálgatásait 
Császár Angéla színésznő is. 38 évesen, mind-
össze két év gimnáziumi tanári munkát követően 
kinevezték igazgatónak. Vezetése során arra tö-
rekedett, hogy szülővárosának legyen egy kor-
szerű, színvonalas gimnáziuma, amelyben 
ugyanakkor tovább él a piarista értékrend is. 17 
éven át irányította a város gimnáziumát, amely a 
középiskolák országos rangsorában igen előkelő 
helyet foglalt el ez idő tájt. 

Rokkantnyugdíjazását először fájdalommal élte 
meg, de rövidesen új utakra lépett. Tudományos 
kutatásba kezdett, majd helytörténeti, néprajzi, 
nyelvészeti tárgyú írásokat kezdett publikálni. 

1976-ban más lokálpatriótákkal együtt megalapí-
totta a Tata Baráti Köre szervezetet, amelyet hat 
éven át elnökként vezetett. Szakmai életútját, 
emlékművét kitüntetéssel is jutalmazták.  Tata 
Város Zsigmond Király Díjjal ismerte el őt hely-
történeti munkáiért, pedagógiai tevékenységéért 
pedig átvehette a hazai legrangosabb szakmai 
kitüntetést, az Eötvös József-díjat. 

Élete sokszor küzdelmesre sikeredett. Elmondása 
szerint ötször kellett megtanulnia járni. A fel-
nőttkori események vasúti balesetének és egyéb 
betegségeinek következményei voltak. Mindazo-
náltal mindig sikerült talpra állnia, és valami új, 
tiszteletre méltó ügybe fognia, amit aztán kitar-
tóan végig tudott vinni.  

Felesége, Hadnagy Izabella szintén pedagógus, 
mint ahogyan két gyermeke, Izabella és Noémi is 
erre a pályára léptek.  

2015. január 21-én itt hagyta szeretteit, tisztelőit, 
de életműve örökké velünk marad. Dr. Körmendi 
Gézát Tata városa saját halottjának tekinti. Te-
metése 2015. február 2-án lesz 13 órától a 
Környei úti temetőben. 3 
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 E cikk részben Dr. Körmendi Gézának a Demokrata c. lap 

számára adott interjúja alapján készült. 
2010. március 10.  Arckép – Körmendi Géza. 
http://www.demokrata.hu/ujsagcikk/arckep_kormendi_geza/  

 

Dr. Körmendi Géza.  

Kép forrása: www.tata.hu 

 
Dr. Körmendi Géza könyvei a József 
Attila Megyei Könyvtárban 
 
Összeállította: PETÉNYI ERZSÉBET 

060 
T 34 
   A tatai gimnázium öregdiákjainak évkönyve : a 
gimnázium fennállásának 244., az Egyesület megala-
kulásának 20. évében / szerk.Körmendi Géza ; [a 
fényképeket kész. Abernitsné Kovács Ella et al.]. - 
2005-2009. – Budapest : Argumentum Kiadó ; Tata : 
Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete, 2009. - 
82 p. : ill. ; 25 cm 
   ISBN 978-963-446-519-5 
 
 
060 
T 34 
   A tatai gimnázium öregdiákjainak évkönyve : az 
iskola fennállásának 225. éves jubileuma alkalmából 
/ szerkesztette Körmendi Géza. - Tata : Tatai Gimná-
zium Öregdiákjainak Egyesülete, 1990. - 31 p. : ill. ; 
25 cm 
   ISBN 963-04-0311-0 
 
 
060 
T 34 
   A tatai gimnázium öregdiákjainak évkönyve / 
szerk. Körmendi Géza ; [a fényképeket kész. Fessel 
György et al.]. - Tata : Tatai Gimnázium Öregdiákja-
inak Egyesülete, 1993. - 35 p. : ill. ; 25 cm    ISBN 
963-04-0311-0 



060 
T 34 
   A tatai gimnázium öregdiákjainak évkönyve / 
szerk. Körmendi Géza. - Tata : TGÖE, 1996. - 36 p. : 
ill. ; 25 cm 
 
373 
E 61 
   A tatai Eötvös József Gimnázium jubileumi év-
könyve / [a szerkesztésben közreműködtek Keller 
György, Kovács Gáborné és Körmendi Géza ...] ; 
[előszó Havasi Ferenc]. - [Tata] : [Eötvös József 
Gimnázium], [1966] (Komárom : Komáromi Nyom-
da és Kiadó Kft.). – 103 p. : ill. ; 24 cm 
 
373 
T 34 
   A tatai gimnázium névtára, 1765-2002 : a 
Kegyestanítórend Tatai Gimnáziuma (1765-1948) és 
az Állami Gimnázium (1948-1951), valamint az Eöt-
vös József Gimnázium (1951-2002) tanárai és diákjai 
/ az adatokat 
összegyűjt., a kötetet összeáll., a bev. és a kísérő 
tanulmányt írta Körmendi Géza. - Budapest : Argu-
mentum Kiadó, 2004. - 424 p. ; 24 cm 
 
390 
K 66 
   Komárom megyei néprajzi füzetek / szerk. Kör-
mendi Géza. - 1. (1985). - Tatabánya : Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat. Komárom Megyei Egyesü-
let, 1985. - 80 p., 3 t. ; 20 cm 
   ISSN 0237-1634 
390 
K 66 
   Komárom megyei néprajzi füzetek / szerk. Kör-
mendi Géza. - 2. (1987). - Tatabánya : Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat. Komárom Megyei Egyesü-
let, 1987. - 128 p. : ill. ; 20 cm 
   ISSN 0237-1634 
 
390 
K 66 
   Komárom megyei néprajzi füzetek / [szerk. Kör-
mendi Géza]. - 3. (1988). - Tatabánya : Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat. Komárom Megyei Szerve-
zet. Néprajzi Szakosztály, 1988. - 164 p. : ill. ; 20 cm 
   ISSN 0237-1634 
 
390 
K 66 
   Komárom-Esztergom megyei néprajzi füzetek / 
[szerk. Körmendi Géza]. - 4. (1990). - Tatabánya : 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Komárom 
Megyei Szervezet. Néprajzi Szakosztály, 1990. - 126 
p. : 
ill. ; 20 cm 
   ISSN 0237-1634 
 

390 
K 66 
   Komárom-Esztergom megyei népi iparművészek 
kiállítása : Tata-Vár, 1993. július 11 - augusztus 8. / 
[kat.terv Ölveczky Gábor] ; [fotó Szamódy Zsolt] ; 
[bev. Körmendi Géza]. - Tata : Népművészeti Egye-
sület. Komárom-Esztergom megyei Szervezet, 1993 
(Komárom : Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.). - 15 
p. : ill. ; 31 cm 
 
390 
K 90 
   A tatai vízimalmok / írta Körmendi Géza. - Tata : 
Hazafias Népfront. Tata. Városi Bizottság, 1988 (Bá-
bolna : Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát nyomdá-
ja). - 58 p. : ill. ; 24 cm 
   ISBN 963-00-1238-3 
 
390 
P 37 
   Paraszti élet a Duna két partján / szerk. Körmendi 
Géza.- Tatabánya : Komárom-Esztergom (megye). 
Önkormányzat, 1992. - 4 db.; 26 cm 
   ISBN 963-7190-25-2 
390 
T 34 
   Tatai népi kerámia : kiállítás és vásár 1991. július 
14-től augusztus 8-ig, Tata, Vár / [szöveg Körmendi 
Géza] ; [fotó Varga Edit]. - Tata : [s.n.], 1991 (Ko-
márom : Komárom-Esztergom Megyei Nyomda és 
Kiadó Vállalat). - [16] p. : ill. ; 21 cm 
 
640 
K 90 
   Kaszinók, kávéházak, vendéglők, kocsmák Tata-
Tóvároson (1766-1950) / Körmendi Géza. - [Buda-
pest] : Argumentum, 2012. - 201 p. : ill. ; 22 cm 
   ISBN 978-963-446-672-7 
 
666 
K 90 
   A tatai fazekasság története / Körmendi Géza ; 
[kiad. a Komárom Megyei Tanács VB. Művelődés-
ügyi Osztálya és a Népművelési Tanácsadó] ; [a raj-
zokat kész. Ipach József]. - [Tatabánya] : Népműve-
lési Tanácsadó : Komárom (megye). Tanács. Műve-
lődési Osztály, [1964]. - 81, [16] p. : ill. ; 20 cm 
 
666 
K 90 
   A tatai fazekasság története / Körmendi Géza ; 
[fotók Haraszti Norbert, Körmendi Géza] ; [minták 
Ipach József] ; [rajzok Kaszál József, Réti András]. - 
Tatabánya : Komárom (megye). Tanács. Művelődési 
Osztály, 1988. - 116 p. : ill. ; 20 cm. - (Komárom 
megyei honismereti kiskönyvtár, ISSN 0139-3227 ; 
19.) 
   ISBN 963-7190-082 
 



690 
K 90 
   A tatai tégla- és cserépgyárak története / írta Kör-
mendi Géza. - Tata : Tata. Önkormányzat, 2000 (Tata 
: Sollers Nyomdaipari Kft.). - 63 p. : ill. ; 24 cm 
   ISBN 963-03-7158-8 
 
726 
K 90 
   Tatai és tóvárosi kápolnák, templomok harangjai-
nak története / Körmendi Géza ; [sajtó alá rend. 
Sinkó Ildikó]. - Tata : Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár, 2014. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Tatai Patrióta 
sorozat, ISSN 2062-7408 ; 6.)    ISBN 978-963-
89551-5-9 
738 
T 34 
   A tatai fazekasság = Tataer töpferei / [a kat. össze-
áll. Kemecsi Lajos] ; [bev. Körmendi Géza] ; [fény-
képezte Mohainé Varga Edit] ; [katalógusterv 
Ölveczky Gábor]. - Tata : Kuny Domokos Múzeum, 
1995. - 88 p. : ill. ; 24 cm 
   ISBN 963-7110-12-7 fűzött 
 
796 
K 90 
   Sportegyesületek és sportélet Tata-Tóvároson, 
1910-1985 / írták Körmendi Géza, Süttő Olivér ; 
kiad. a Tatai Atlétikai Club. - [Tata] : Tatai Atlétikai 
Club, 1987. - 148 p. : ill. ; 24 cm 
   ISBN 963-02-4841-7 
 
800 
K 66 
   Komárom megye földrajzi nevei / szerk. Balogh 
Lajos és Ördög Ferenc ; közzétette Gerstner Károly 
[et al.] ; [a mutatót összeáll. Tapolcainé Sáray Szabó 
Éva]. - Budapest : Magyar Nyelvtudományi Társa-
ság, 1985. - 494 p., [11] t.fol. : ill. ; 24 cm. - (A Ma-
gyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 
0133-218X ; 169.) 
   ISBN 963-7501-77-0 
   ISBN 963-7501-78-9 
 
800 
K 90 
   Komárom megye helységneveinek rendszere / írta 
Körmendi Géza ; [szerk. Ördög Ferenc] ; [a térképe-
ket rajz. Török Viktória]. - Budapest : Magyar Nyelv-
tudományi Társaság, 1986. - 64 p. ; 24 cm. - (A Ma-
gyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 
0133-218X ; 173.) 
   ISBN 963-7501-66-5 
 
908 
K 90 
   Tata a vizek és a malmok városa / Körmendi Géza. 
- Budapest : Argumentum Kiadó, 2007. - 193 p. : ill. 
; 20 cm 

   Előzménye: Történetek Tatáról  
   ISBN 978-963-446-424-2 
 
908 
K 90 
   Történetek Tatáról : válogatott tanulmányok, cik-
kek a város múltjáról / Körmendi Géza. - [Budapest] 
: Argumentum Kiadó ; [Tata] : Tata. Önkormányzat, 
2006. - 300 p. : ill., részben térk. ; 20 cm 
   Bibliogr. a jegyzetekben 
   ISBN 963-446-390-8 
 
908 
T 34 
   Tata, Agostyán, Almásneszmély, Baj, 
Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Szomód, 
Tardosbánya, Vértestolna Barátai Körének Tájékoz-
tatója / [szerk. biz. Greiner Tibor et al.] ; [a borítóla-
pot terv. Réti András]. - (1979). - Tata : Tata, 
Agostyán, Almásneszmély, Baj, Dunaszentmiklós, 
Kocs, Naszály, Szomód, Tardosbánya, Vértestolna 
Barátainak Köre, 1979. - 62 p. : ill. ; 20 cm 
   ISSN 0209-6722 
 
908 
T 34 
   Tata Barátai Körének tájékoztatója / [szerk. Greiner 
Tibor, Körmendi Géza] ; [a borítólapot terv. Réti 
András]. - 10. (1988). - Tata : Tata Barátainak Köre, 
1988. - 169 p. : ill. ; 26 cm 
   ISSN 0209-6722. - Borítócím: Tata Barátainak 
Köre 
 
908 
T 34 
   Tata Barátai Körének tájékoztatója / [szerk. Greiner 
Tibor, Körmendi Géza] ; [a borítólapot terv. Réti 
András]. - 9. (1987). - Tata : Tata Barátainak Köre, 
1987. - 221 p. : ill. ; 26 cm 
   ISSN 0209-6722. - Borítócím: Tata Barátainak 
Köre 
 
908 
T 34 
   Tata Barátai Körének tájékoztatója / [szerk. biz. 
Greiner Tibor et al.] ; [a borítólapot terv. Réti And-
rás]. - (1979). - Tata : Tata Barátainak Köre, 1979. - 
62 p. : ill. ; 20 cm 
   ISSN 0209-6722 
 
908 
T 34 
   Tata Barátai Körének tájékoztatója / [szerk. Greiner 
Tibor, Körmendi Géza]. - 8. (1986). - Tata : Tata 
Barátainak Köre, 1986. - 142 p. : ill. ; 20 cm 
   ISSN 0209-6722. - Borítócím: Tata Barátainak 
Köre 
 



914 
K 90 
   Tata / [írta Körmendi Géza] ; [közr. a] Komárom 
megyei Idegenforgalmi Hivatal. - [Budapest] : Pano-
ráma Kiadó, 1985. - 62 p., [16] t. : ill. ; 17 cm 
   ISBN 963-243-555-9 
 
914 
K 90 
   Tata és környéke / [írta Körmendi Géza] ; [fotó 
Réti András]. - Sopron : Escort Tourist Bt., 2005. - 
50, [2] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Escort-sorozat) 
   ISBN 963-7034-34-X 
 
930 
K 90 
   Tata és Tóváros története a két világháború között / 
írta Körmendi Géza ; borítóterv Lévai Ádám. - Tata : 
Tata. Önkormányzat, 1998 (Tata : Sollers Nyomda-
ipari Kft.). - 125 p. : ill. 
   ISBN 963-03-4446-7 
 
930 
K 90 
   Tata és Tóváros története 1939 és 1949 között / írta 
Körmendi Géza ; [borítóterv Görözdi Géza] ; [a térk. 
kész. Réti András]. - Tata : Tata. Önkormányzat, 
2001 (Tata : Sollers Nyomdaipari Kft.). 
- 246 p. : ill. 
   ISBN 963-00-7401-x 
 

930 
K 90 
   Tata és Tóváros története a két világháború között / 
írta Körmendi Géza ; borítóterv Lévai Ádám. - Tata : 
Tata Önkormányzat, 1998 (Tata : Sollers Nyomda-
ipari Kft.). - 125 p. : ill. 
   ISBN 963-03-4446-7 
 
943.9 
K 90 
   Fejezetek Tardos község történetéből / Körmendi 
Géza, Motil László. - Tardos : Tardos. Önkormányzat 
: Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, 2005. 
- 110 p. : ill. ; 24 cm. - (Tardos helytörténeti füzetek, 
ISSN 1588-6603 ; 5.) 
   ISBN 963-219-114-5 
 
943.9 
K 90 
   Közök és utcasarkok Tata-Tóvároson / Körmendi 
Géza. - [Budapest] : Argumentum Kiadó, 2010. - 41 
p. : ill. ; 22 cm 
   ISBN 978-963-446-582-9 
 
943.9 
T 34 
   Tata története / [írták Körmendi Géza et al.] ; [a 
borítólapot terv. Kovács István]. - Tata : Tata. Ta-
nács, 1979-. - 2 db.  ; 24 cm 
   ISBN 963-03-0992-0 
   1., Az őskortól 1727-ig / [szerk. Bíró Endre]. - 
1979. - 240 p. : ill. 
   2., 1727-1970 / szerk. Körmendi Géza. - 1984.  
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Könyvtári életpálya a kiszámítható-
ság jegyében 

Kissné Anda Klára 

 
November 26-án több társszervezet (IKSZ, 
Pulszky Társaság, Magyar Népművelők Egyesü-
lete, Magyar Levéltárosok Egyesülete, KKDSZ) 
részvételével az OSZK adott otthont A kiszámít-
ható életpálya címmel megrendezett országos 
konferenciának. Az MKE lassan egy éve foglal-
kozik aktívan az életpálya-modell kérdésével. Az 
elnökség most elérkezettnek látta az időt, hogy 
az eddigi munkaanyagok, előtanulmányok alap-
ján szélesebb szakmai körben ismertesse azokat 
a szempontokat, gondolatokat, amelyek a könyv-
tári életpályát kiszámíthatóvá tehetik és bekap-
csolhatják egy átfogó művelődési, kulturális 
életpálya-modellbe.  

A konferenciát Kiss Gábor, MKE alelnök nyitot-
ta meg és moderálta. A minisztériumot dr. Cseri 
Miklós kultúráért felelős helyettes államtitkár 
képviselte. Mint mondta, fontos a kultúra alapfo-
galmának meghatározása. 2014 szeptemberében 
minisztériumi kezdeményezésre létrejött a Kultu-
rális Alapellátás Kerekasztala, amelynek célja, 
hogy a társadalom és az egyén számára minőségi 
kultúrát tegyen elérhetővé. Új kompetenciák 
alakultak ki és kellenek, a digitális kultúra fon-
tos. Komplex megoldások, gyors és proaktív 
szolgáltatások kidolgozását várják. A digitális 
fejlesztést az EFOP 2015 első negyedéves kiírá-
sai segíthetik. Emlékeztetett, hogy a nyilvános 
könyvtárak szakmai követelményeit meghatáro-
zó jogszabály is a társadalmi megbecsülést hiva-

tott fokozni, a Könyvtári Minőségi Díj pedig új 
fokra emeli azok munkáját. 

Bakos Klára1 MKE elnök utalt az Országos 
Könyvtárügyi Konferencia 
téziseire, amelyben 
pontosan meghatározza a 
könyvtárak szerepét. 
Leszögezte, hogy ez a kon-
ferencia azonban a 
könyvtárosról szól, akinek 

teljesítménye visszahat a könyvtárra, csak rajta 
keresztül tud érvényesülni, ő tudja megvalósíta-
ni, ami innovatív vagy előremutat. A minisztéri-
um hozzáállása most jó táptalaj, az életpálya-
modell viszont összetett, komplex fogalom. 
Meghatározására volt már próba 2001-ben, egyes 
elemeivel foglalkozott a 2003-2007. évi könyvtá-
ri stratégia, de nem nélkülözheti a jogszabályal-
kotást. 

Ramháb Mária, az IKSZ alelnöke hangsúlyozta, 
hogy aki előre akar jutni, az modellt alkot. Jó 
lehetőség, de felelősség is, hogy a minisztérium 
számít ebben a szakma részvételére. Élni kell 
vele, de nem visszamenőleg, hanem előremuta-
tóan kell megalkotni. Lássa a pályakezdő, hogy 
milyen ütemezéssel, hova juthat el, kit, hogyan 
segíthetünk előmenetele során. A távlati célokat 
differenciáltan kell megfogalmazni annak men-
tén, hogy hányan, hogyan veszik igénybe a 
könyvtárat, mi mindent képes nyújtani, ami a 
sikeres és eredményes közszolgáltatáshoz szük-
séges. Kulcsfontosságú a képzőintézmények 

                                                 
1 A kép forrása: www.videotorium.hu  



szerepe. Ennyi gond közepette azonban csak 
másokkal összefogva érhetünk célba. 

Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus Egyetem 
Központi Könyvtárának főigazgatója nemzetközi 
tendenciákról és IFLA trendekről tájékoztatott. 
Az USA és az Egyesült Királyság közkönyvtári 
helyzetét és használói igényeit vizsgálta, de ki-
tért az iskolai és a tudományos könyvtárakra is.  

A közkönyvtáraktól több tevékenységet, külön 
tereket, a könyvtárossal több kapcsolatot várnak 
el, nőtt az igény az e-könyvekre, a tréningekre és 
a programokra. Tenni kell a digitális szakadék és 
a társadalmi problémák mélyülése ellen és az e-
könyv kölcsönzésért. Fő irányzat a hagyományos 
kölcsönzés megtartása, az olvasásra szoktatás, az 
információs készségek átadása, a kapcsolatépítés 
minden téren és szinten, valamint az új szaktudás 
megszerzése. Az új szolgáltatások között ott van 
az informális és nem formális képzés, a korai 
fejlesztés, a kulturális és egyéb közösségi prog-
ramok, az e-ügyintézés stb.  

Az iskolai könyvtárak helyzetét nehezíti a kevés 
és szakképzetlen könyvtáros, valamint az 
együttműködési nehézségek. A tudományos 
könyvtárakban leginkább az eszközfüggetlen 
működés, a jogtiszta és nyílt hozzáférés, a tanu-
lás támogatása, egyfajta metaműveltség az el-
várt. A kutatási adatok kezelése több kérdést is 
felvet. 

A kellő anyagi ráfordítások mindkét országban 
hiányoznak, a hasonló problémákra csak a meg-
oldások mások (könyvtárbezárások, önkéntesek 
alkalmazása, a helyi közösséggel való működte-
tés, magánszolgáltatások).  

Az előadás végén az előadó kitért azokra az 
alapelvekre, amelyek nem csak a könyvtárakkal 
szemben fennálló változó igények, hanem a 
könyvtári életpálya szempontjából is átgondolás-
ra érdemesek (pl. tanulás, képzés, jövedelmi vi-
szonyok). 

Lóczy Péter, a BM Közszolgálati Életpálya Fej-
lesztési Főosztály szakmai főtanácsadója a köz-
szolgálati életpálya-modell bemutatása során a 
könyvtárosok számára fontos szempontokra, 

módszerekre és eljárásokra hívta fel a figyelmet. 
Egy nagyobb fejlesztési program részeként, vilá-
gos és egyértelmű koncepció kidolgozását java-
solta, amelyhez a jogszabályok adhatnak keretet. 
Alappillére a képzés, az előmeneteli és az illet-
ményrendszer hármasa, a tervszerű továbbkép-
zéstől a teljesítmény- (előmenetel, jutalom) és a 
viszonyrendszer átalakításáig.  

 

Kép forrása: http://m.cdn.blog.hu   

 

Az előmeneteli rendszert ajánlott a munkaköri 
rendszerrel összehangolni, amely az életkor mel-
lett figyelembe vesz munkaköri kategóriákat, 
teljesítményt, kompetenciákat, felelősséget is. 
Az illetményrendszernek a bekerüléstől pozitív 
elemeket kell tartalmaznia (ösztöndíjprogram, 
pályázati rendszer). A munkakörökből adódó 
sajátosságokkal is számolni kell. A közszolgálati 
életpálya-modell esetében például az előre nem 
látott események, az egészségkárosodás kocká-
zata, a területi mobilitás támogatására kellett 
megoldás. Így egyfajta megtakarítási típusú 
(személyi és vagyon) biztosítási rendszert és 
bérlakás programot is kidolgoztak.  

A bérezéssel és jutalmazással kapcsolatban a 
felelősség, jutalmazás, teljesítmény hármasa ér-
vényesüljön. A valós teljesítmény, a munkáltató 
mérlegelésének kiterjesztése, a pótlékrendszer 
átalakítása hangsúlyos lehet. A személyi-szervi 
lehatárolás a törvénykezésnél fogva nem műkö-
dik (pl. fizikai dolgozók vagy közalkalmazottak).  

Nem utolsó sorban pedig, minden érintettet meg 
kell kérdezni. 



A könyvtáros életpálya-modellel foglalkozó elő-
adások sorát dr. Horváth Sándor Domonkos, a 
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi 
Tér igazgatója nyitotta. Sorra vette a közalkal-
mazottakat érintő jelenlegi jogszabályokat. A 
munkakör meghatározásokat a 150/1992. Kor-
mányrendelet fogalmazza meg, a 2/1993. MKM 
rendelet pedig, hogy azok milyen végzettséggel 
tölthetők be.  A Kjt. szerint a kinevezési ok-
mánynak tartalmaznia kell, hogy ki, mit, hol és 
mennyiért dolgozik. A Munka Törvénykönyvét 
is figyelembe kell venni. 

Az előadó a munkakört emelte ki a leglényege-
sebb elemként, mert ehhez van nevesítve minden 
egyéb. Vannak természetesen általános (pl. in-
formatikus könyvtáros) és speciális munkakörök 
(pl. feldolgozó, gyermekkönyvtáros). A karrier-
tervezéshez az ad mozgásteret, hogy egy mun-
káltató – a jogszabályokhoz igazítva – milyen 
munkakörre, milyen elvárásokkal keres embert. 
A magasabb iskolai végzettség, az önfejlődés 
sokat jelenthet az előmenetel során. A Kjt. lehe-
tőséget ad figyelembe venni, ha a munkakör ellá-
tásához szükséges további szakképesítés leg-
alább 10%-ban hasznosul vagy a képesítési ren-
deletben foglaltak szerint számításba vehető. A 
jutalmazás terén a „címek” (pl. tanácsos, főmun-
katárs), az illetménykiegészítés, a pótlékrend-
szer, a jutalmak és a Kjt. 66 § (7), (8) bekezdései 
alapján módosítható az átsorolás. 

 

Kép forrása: http://napiklikk.blog.hu  

Jelenleg rugalmatlan a rendszer, forráshiánnyal 
küzd, az egyéni jutalmazás lehetőségét nem tá-
mogatja kellőképp, és elvándorlásra ösztönöz. A 
szabályozás mellé rendelt megfelelő bérezés és a 
motivált előmeneteli rendszer a teljesítményt is 
növelni fogja.  

Hock Zsuzsanna könyvtárostanárként (Veres 
Pálné Gimnázium) a változó kompetenciákról és 
az önértékelésről beszélt saját tapasztalatok alap-
ján, miután kérte és vállalta a pedagógiai életpá-
lya-modellben a minősítési és szakértői minősí-
tési eljárást. Az önértékelés számára a modell 
nagy pozitívuma volt. Számba venni azokat a 
feladatokat, tevékenységeket, értékeket, amit a 
pálya során létrehoz valaki, alkot – amit termé-
szetesnek vél, megdöbbentő eredményt hozhat. 
Szembesülni a saját személyiséggel, képessé-
gekkel, kompetenciákkal, határokkal, kapcsola-
tokkal segít értékelni és áttekinteni a lehetősége-
ket, tudatos jövőképet építeni. Az adottságokra 
és elvárásokra visszaható változás kihasználása 
pedig hat a fejlődésre.  

Hogy kit, mikor, hogyan lehet minősíteni, az a 
„3K” függvénye: képzés, kimenet, követelmény 
(módosított 15/2006. EMMI rend.). Az önértéke-
lés meghatározza a kompetenciákat, de ezeket a 
modellben pontosan kell definiálni, ahhoz pedig, 
indikátorokat meghatározni (pl. 40 év munkavi-
szony felett méltányosság). A kompetenciák vál-
toznak, az értékelés, a folyamatos korrekció ré-
sze az életpályának. Nincs karrierépítés, ha az 
ember saját maga nem építi. 

Eszenyiné dr. Borbély Mária (adjunktus, DE 
Könyvtárinformatikai Tanszék) a hazai felsőfokú 
könyvtárosképzés szerepéről beszélt. Ma asszisz-
tens-, segédkönyvtáros-, BA, MA, doktori kép-
zés folyik - mindegyiket meg is kell tartani. 
Csökkentek viszont a keretszámok, a képzőin-
tézmények száma fogy. A jelentkezés és a beke-
rülés körülményei nehezedtek, de ha a jelentke-
zési hajlandóság apad, az kihat a mesterképzés 
bemenetére. Az osztatlanná váló tanárképzés 
szintén rossz irányba befolyásolja az alapkép-
zést, ugyanakkor foglalkozni kell majd a tanár- 
és az informatikus könyvtárosképzés közötti 
átjárhatósággal.  

Talán nagyobb presztízst jelentene a szakmának, 
ha társadalomtudományi terület helyett informa-
tikus területen folyna az oktatás. A pályakövetés 
adatai szerint egy könyvtáros informatikus jó 
eséllyel helyezkedhet most el a munkaerő-piacon 



szakmán kívül is. A könyvtárostanár keresett az 
iskolákban.  

Az utánpótlás miatt sem kerülhető meg a képzés 
problémaköre. A most könyvtáros munkakörben 
foglalkoztatottak egynegyede 5-10 éven belül 
nyugdíjba megy.  

Az sem mindegy, hogy egy képzőhelyet és kép-
zést megerősíteni kell csupán vagy újrateremteni. 
Ezt követően Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE-
IKSZ könyvtáros életpálya munkacsoport veze-
tője (ELTE Könyvtártudományi Tanszék) a kar-
rierépítést meghatározó szubjektív és objektív 
sikertényezőit emelte ki, amelyekre az önismeret 
mellett a lehetőségek, a motiváló és a gátló té-
nyezők éppúgy kihatnak. Az életpálya fontos 
eleme az eszközrendszere, de az nem egyenlő a 
teljesítménnyel. A teljesítményt (munkakörhöz 
kapcsoltan) minél objektívebben kell minősíteni. 
A teljesítményértékelési technika választási lehe-
tőség (értékelő, leíró, rangsoroló stb.). A minősí-
tés során az erkölcsi és az anyagi megítélés egy-
aránt hangsúlyos. Szakaszolása folyamatosan 
építhető, a karriergondozásnak jelen kell lennie 
benne.  

Az egyéni teljesítménynek igazodnia kell a szer-
vezetben betöltött hasznossághoz. A minősítési 
eljárással szemben sok a támasztott elvárás: le-
gyen igazságos, objektív, az értékelők legyenek 
felkészültek, a teljes életpálya átfogására legyen 
alkalmas, legyen önértékelő, de a munkáltatói 
szakértői véleménye is jelenjen meg benne stb. 

Kulcsszavak a nagyobb felelősség, a nagyobb 
szerepvállalás. A képzés és a továbbképzés egy-
részt a pályára való felkészülés, másrészt a pá-
lyán maradás feltétele és biztosítéka. 

A konferencia kiterjedt a közgyűjteményi és a 
közművelődési dolgozókkal közös modell kérdé-
sére is.  

A Pulszky Társaság képviselője beszélt a múze-
umi területet ért átalakítási törekvésekről. Sok 
intézmény a települési önkormányzathoz került 
vissza, ott pedig több helyen integráltan működ-
nek. Vezetőiknek a közgyűjteményi és közműve-
lődési terülten is meg kell állni a helyét. A kép-

zés szintén átalakításra szorul, de több az akkre-
ditált képzés a könyvtári területhez képest. Nincs 
egyetemi szak, e nélkül pedig nem lehet karrier-
építésről beszélni. Jelenleg a pályázatokon és 
külföldi tanulmányutakon keresztül adódik lehe-
tőség. A gyűjteményvédelem és a háttérterületek 
is fontosak. A financiális kérdések előtérben 
állnak.   

 

A múzeum definíciója megváltozott, már nem 
csak a tárgyi emlékek gyűjtő és bemutató helye, 
hanem formai értelemben is kiteljesedett, oktatá-
si helyek, a pedagógusok használják. Az intéz-
mények körében generációváltás történt, de 
együttműködve a Pulszky Társasággal elkezdik a 
modellalkotást. 

 

Gábor Klára, a Magyar Népművelők Egyesülete 
nevében szólalt fel. A művelődési intézmények 
jellemzően integrált intézményekként működnek 
a településeken, a könyvtárakkal közös az érdek, 
közös a jogi szabályozás. Specialitásokban van 
eltérés. Az országnak nincs közművelődési stra-
tégiája. Sok a feladat, de egy közös rendszerbe 
kellene illeszteni a területi modelleket. Ehhez a 
törvényi szabályozás is alapvető. Folyamatos, 
tudatos kapcsolattartásra van szükség a kultúra 
alapfogalmának megalkotásához és a szabályo-
záshoz. 

Barátné dr. Hajdu Ágnes az elhangzottak után 
összegezte az életpálya-modell munkacsoport 
munkáját és megállapításait. A bizottság ez év 
szeptember 17-én alakult az MKE és az IKSZ 



által delegált tagokból. Átvették a pedagógus 
életpálya modell szerkezetét és szorzóit. Minden 
könyvtárban dolgozó munkatársra kiterjesztenék 
az ajánlást. A bértábla rendszerét és kategóriáit 
változtatják: kiveszik az A, I, J kategóriákat, a 
szorzók pedig minden kategóriában azonosak. 
Az első fizetési fokozat a mindenkori minimál-
bér, illetve a diplomás minimálbér,m százalékos 
rendszert dolgoztak ki a szorzókhoz. 

Jelenleg a mintegy tízezer könyvtári dolgozóból 
8500 van könyvtáros munkakörben. Szükség van 
a közgyűjteményi-közművelődési átfogó modell-
re.  

Az új előmeneteli rendszerben a bérezést nem 
szabad elválasztani képzéstől és a teljesítmény-
től. A nem diplomásnak kor és teljesítmény alap-
ján is van lehetősége az előrelépésre. A más terü-
letről érkező diplomás szakvégzettség nélkül 
gyakornoki kategóriába kerül. Például egy 42-44 
éves diplomás gyakornok (0-2 év) bére 1.9 szor-
zóval 176 400 forint lenne. 

Az egységes szorzórendszer már önmagában 
nagyobb előmenetelt tenne lehetővé. A maga-
sabb szorzók miatt pedig az emelkedés is jelen-
tősebb, az automatizmust kizárja.  

A minősítési szakaszokat az életpályához igazí-
tanák: gyakornokként három év (kötelező minő-
sítő vizsgával zárul), 9-11 év után 1. minősítő 
eljárás (14. évben kötelező), 16-17 év után 2. 
minősítő eljárás (munkáltató vagy vele egyezte-
tett munkavállalói kezdeményezésére). A minő-
sítő eljárásokhoz, a továbbképzésekhez, az alap- 
és mesterképzésekhez elvárt az állami támogatás, 
feltétel az előmenetelhez.  

Az elkövetkező két hónapban nyílt fórumot biz-
tosítanak a http://mke.info.hu oldalon. A bizottság 
igyekszik minden véleményt figyelembe venni a 
minősítő eljárások szempontrendszerének kidol-
gozásához. Nem kis feladat a pénzügyi és inf-
rastrukturális háttér megteremtése. Formailag és 
tartalmilag is át kell alakítani a képzési rendszert, 
amely új szakok beindítását, a szakértők és a 
minősítés előtt állók felkészítését is felöleli. 
Gyakornoki és mentori rendszert kell létrehozni, 

nem utolsó sorban pedig kapcsolatra van szükség 
a hasonló bizottságokkal. 

A konferencia végén Ramháb Mária köszönetet 
mondott a munkabizottságnak. Útravalóként 
megfogalmazott gondolataiban kérte a segítséget 
ahhoz, hogy a munkaköröket egzakt módon, dif-
ferenciáltan, a köz számára is bemutatható mó-
don tudják meghatározni. Nem lesz átlátható a 
kultúra területe, ha a többiek nem teszik meg 
ugyanezt, de előbb a magunkét kell megfogal-
mazni. Fontos, hogy mi alkossuk ezt meg, hogy 
ne szakmán kívüliek akasszák a nyakunkba a 
modellünket. Az életpálya legyen előremutató és 
legyen benne az idősebbekre nézve méltányos-
ság. 

Fogadjuk meg szavait, gondolkodjunk és szól-
junk hozzá a következő oldalon:  
http://mke.info.hu/blog/2014/12/a_kiszamithato_eletpalya_konferencia/  

 

 
 

Szakmai nap Budapesten 

 
Kristófné Szabó Szerafina 

 

Ismét jól döntöttek, akik december 15-én az 
MKE megyei szervezetének kirándulásán vettek 
részt. Ők ugyanis láthatták a tél legszebb és leg-
értékesebb kiállítását a Szépművészeti Múzeum-
ban. Ugye nem kell nevesítenem? Persze, hogy a 
Rembrandt és a holland arany évszázad festésze-
te című kiállításról van szó. Az október 31-én 
megnyílt kiállításnak 178 képét a világ vezető 
múzeumainak egész sorából kölcsönözték, az 
amszterdami Rijksmuseumtól a londoni National 
Gallery-n, a New York-i Metropolitanon és a 
firenzei Uffizin át a madridi Pradoig. Számos 
kép érkezett a stockholmi Nationalmuseumból, 
ahogy természetesen a Szépművészeti saját, vi-
lágszinten is kiemelkedő holland gyűjteménye is 
szép számmal képviselteti magát a holland 
aranykori kiállításon.  



Talán nem érdektelen elmondanom, hogy miként 
jött létre a Szépművészeti holland gyűjteménye. 

 

A Szépművészeti Múzeum.  

A kép forrása: www.index.hu  

 A holland-magyar kulturális kapcsolatok visz-
szanyúlnak a 16-17. századra: Erdélyből ezrével 
mentek diákok tanulni Hollandiába, ahogy a tu-
domány emberei között is erős kapcsolatok vol-
tak. A holland festészet magyarországi jelenléte 
folyamatos a 17. század óta, míg a gyűjtésük a 
18. század második felében indult meg. A Szép-
művészeti Múzeum holland kollekciójának alap-
ja az Esterházy-gyűjtemény. Több ezer festő 
működött a 17. századi Hollandiában, a meggaz-
dagodott polgárság folyamatosan vásárolta az 
alkotásaikat, és már akkor, életükben exportáltak 
is. A Szépművészeti Múzeum holland kollekció-
ja a maga ötszáz festményével a Hollandián kí-
vüli legnagyobb aranykori gyűjtemények egyike 
a világon. Igazán büszkék lehetünk rá!   

 

Kép forrása: 

http://www.szepmuveszeti.hu/aktuallis_kiallitasok  

A Szépművészeti saját holland aranykori gyűj-
teményének mintegy ötszáz darabjából negyven 
főmű látható a kiállításon. Mindezeket (s még 
nagyon sok érdekes információt) megtudhatjuk a 
példaszerűen elhelyezett ismertetőkből, amelyek 
az e területen nem annyira jártas érdeklődőt is 
eligazítják a kiállított művek között. 

Időnket ugyan a szoros program elég rövidre 
szabta, de a legfontosabb képeket (köztük 
Vermeer műveit – aki egyik személyes kedven-
cem) azért kedvünkre tanulmányozhattuk - bár 
néha az volt az érzésem, hogy ennyi gyönyörű-
séget már nem képes az agy befogadni! 

A másik kiállító művész, akinek a műveit volt 
szerencsénk megtekinteni, egy egészen másfajta 
stílust képvisel. Érdekes volt számomra így, 
közvetlenül egymás után látni a két tárlatot. Éles 
kontraszt a klasszis Rembrandt és kortársai után 
a XX. sz. egyik formabontójának közegébe át-
lépni, s szemünket, agyunkat „átállítani” egy 
más, merőben különböző és különös képi világ-
ra.  

Jörg Immendorff (1945-2007) az egyik legmeg-
osztóbb képzőművész a második világháborút 
követő németországi művészeti szcénában, mivel 
festészetét nem lehet klasszikus műélvező, eszté-
tizáló módon megközelíteni, nem lehet művé-
szettörténeti kategóriákba besorolni. Témái, képi 
megoldásai sokak számára máig kényelmetlenül 
hatnak. Mindeközben ő az egyik „legtipikusabb” 
nyugat-német festő az adott korban. Nem csupán 
képeinek egyértelmű német (politikai) tematikája 
miatt, hanem azáltal, ahogyan a korábbi német 
festészeti hagyományokat – Otto Dix, George 
Grosz, Max Beckmann képi világát – továbbvi-
szi és közben új megoldásokkal gazdagítja őket. 
Karakterisztikus, örvénylő, izgatottan színezett. 
Állandó mozgásban lévő képi világához, kompo-
zícióihoz lépésről lépésre jutott el. Éppen ezért a 
tárlat fő hangsúlya Immendorff festészeti megol-
dásainak többszöri átalakulására helyeződött. 
Művészetének eddigi tárgyalásai kapcsán kevés-
bé esett szó festészetének gazdagságáról, képei-
nek vizualitásbeli összetettségéről, mint művei-
nek tartalmáról, politikai üzeneteiről.  

„A kiállítás a berlini falleomlás 25. évfordulója 
előtt tiszteleg: Immendorff volt az egyik első 
képzőművész Németországban, akinek már 
1970-es évekbeli munkáiban megjelent az ország 
„kulturális-szellemi” újraegyesítésének a gondo-
lata, sok szempontból előrevetítve a később, 
1989-ben bekövetkezett történelmi eseménye-
ket.” – írja a kiállítás ismertetője.   



A tárlatok után máshová nem is mehettünk vol-
na, mint a Szépművészeti Múzeum Könyvtárába, 
mely nem messze a múzeumtól, a Szondi utcá-
ban található.  

 

Kép forrása: http://www.szepmuveszeti.hu/konyvtar  

Már vártak ránk az előcsarnokban: két gyönyörű 
antik szobormásolat, s egy kedves kolléganő, aki 
röviden ismertette a könyvtárnak jelenleg otthont 
adó épület történetét. Ezt az épületet eleve 
könyvtárnak építették. Mikor körbejártuk, sze-
mélyesen is meggyőződhettünk róla, hogy speci-
álisan a gyűjtőkörnek megfelelő, az eltérő nagy-
ságú művészeti könyvekhez és őrzött dokumen-
tumokhoz maximálisan alkalmazkodó polc-, 
szekrény- és fiókrendszer óvja az értékeket. Így a 
belső tér itt egységes képet mutat. (Gondoljunk 
csak otthon a 700-as műveket tartalmazó polca-
inkra!) Mielőtt ide költöztek, a múzeummal egy 
épültben működtek. Ám kinőtték a régi tereket, 
így szükségessé vált más megoldást keresni. Sze-
rencsére egy üressé vált telek, s a jókor jött pénz 
megoldotta a problémát.  

A Szépművészeti Múzeum Könyvtára Magyar-
ország legnagyobb művészettörténeti szakkönyv-
tára- (természetesen), mely a művészettörténeti 
kutatásokat, és hagyományosan az egyetemi ok-
tatást is segíti. A könyvtár – mely egyidős a mú-
zeummal – a magyar és az egyetemes művészet-
történet szakirodalmát gyűjti az ókortól napjain-
kig.  A festészet, a szobrászat és a grafika törté-
netét helyezi előtérbe. Közel kétszázezres doku-
mentumállománya nemzetközi összehasonlítás-
ban is nagynak számít, Magyarországon pedig 
ebben a gyűjtőkörben a legnagyobb és a legtelje-
sebb. A könyvtárban a népszerűsítő munkák 
éppúgy megtalálhatók, mint az alapvető kézi-
könyvek és a legnaprakészebb magyar és nem-
zetközi tudományos szakkiadványok. Ritka régi 

kiadványainak köszönhetően a könyvtár egyúttal 
muzeális könyvgyűjtemény is. Gondjai körülbe-
lül ugyanazok, mint az ország többi, működő 
könyvtárának: pénzhiány, személyzet stb. 

Miután kérdéseinkre választ kaptunk, elköszön-
tünk, hiszen már jócskán benne jártunk a dél-
utánban, indult a vonatunk hazafelé. Még „átbe-
szélgettük” a történéseket, s arra a közös megál-
lapításra jutottunk, hogy jó lenne hasonló 
„szakmai napot” szervezni 2015-ben is. Köszö-
net a szervezőknek, s mindazoknak, akik az ő 
munkájukat segítették – mondom mindazok ne-
vében, akik részesei voltak ennek a decemberi 
napnak.  

 

Brrrd Maler műve. 

Kép forrása: 

http://www.szepmuveszeti.hu/kiallitasok/immendorff-

eljen-a-festeszet-1469 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Szer-
vezet tisztújítása 
 
Kissné Anda Klára 
 
2015. január 15-én megalakult az MKE Komá-
rom-Esztergom Megyei Szervezet Választási 
Bizottsága. Tagjai Takács Anna, Morvai 
Józsefné és Márku Mónika.  

Jelölni jelölőlapon lehet az alábbi tisztségekre: 

• 1 fő elnök 

• 5 fő vezetőségi tag (ebből egy fő póttag) 



• 1 fő Ellenőrző Bizottság elnöke 

• 3 fő Ellenőrző Bizottság tagja (ebből egy 
fő póttag) 

• 1 fő a Szervezet képviselője az MKE Ta-
nácsban (nem feltétlenül a Szervezet el-
nöke) 

• 3 fő küldött, aki az MKE Küldöttközgyű-
lésen, alapszabályt érintő kérdésekben a 
Szervezet állásfoglalása szerint képviseli 
a megyei tagságot (ebből egy fő póttag) 

A Szervezet Szervezeti és működési szabályzata 
szerint mindenki jelölhet, akinek érvényes tagsá-
ga van és volt 2014-ben, de csak az jelölhető, aki 
az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szerve-
zetnek legalább egy éve tagja (vagy érvényes 
tagsága mellett előzőleg volt már tagja). 

A jelöléseket 2015. február 9-ig Márku Móni-

kánál e-mailben (mmarkuster@gmail.com) lehet 

megtenni postai úton, vagy személyesen az 
MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 
székhelyére (2800 Tatabánya, Fő tér 2.), 

a Szervezet és a Választási Bizottság tagjainak 
nevére címezve lehet elküldeni További infor-
máció a Választási Bizottság tagjaitól kérhető a 
jelölőlapon szereplő elérhetőséggel, illetve a 
letölthető jelölőlapon itt: 
http://www.jamk.hu/letoltesek/files/Valasztas_MKE_KEMSZ.pdf. A 
választásra a tisztújító taggyűlésen kerül sor, 
amelynek időpontját később közöljük. 

Tagdíjbefizetés 

Emlékeztetjük egyesületünk tagjait arra, hogy a 

tagságot érvényesítő matricák 2015. február 

28-ig jogosítanak ingyenes múzeumlátogatás-

ra! A tagdíjfizetés ugyan folyamatos az év során 
– összege változatlan a belépés/fizetés idejétől 
függetlenül -, de a folyamatos tagság fenntartása 
érdekében, illetve a matricákhoz való hozzájutás 
átfutási idejét tekintve célszerű az adott hó 10-
éig befizetni.  

Ezzel kapcsolatban információ, befizetés: Kissné 
Anda Klára (kissne.anda.klara@jamk.hu). Átutalás: 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-
Esztergom megye, Számlaszám: 11708001- 
20570055 (OTP) 
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Kedves Olvasók! 

2015-ben sem maradhatunk le az IT világ újdonságairól, érdekességeiről, így idén is folytatjuk KLIKK 
rovatunkat. Merre tart az IT világ? Az első számba igyekeztem olyan cikkeket válogatni, melyek a jövő 
évet vagy a jövőt vetítik előre. Így esik szó a figyelemre méltó 2015-ös IT trendekről, okos karkötőkről, a 
Google Glass fejlesztéseiről, valamint az egész világot átfogó internet elérésről is.  

Hasznos böngészést és boldog új évet kívánok 

Vitéz Veronika, rovatgazda 

                                                                                                                          

Merre tart az IT világ? 

Vitéz Veronika  

HÉT IT TREND, AMELYRE ÉRDEMES 
ODAFIGYELNI 2015-BEN 

Mire érdemes ügyelni az idén az informatikai 
trendek területén? Várhatóan még nagyobb lesz a 
big data, előretör a dolgok internete és elterjedő-
ben lesz a biometrikus azonosítás. Forrás: 

www.piacesprofit.hu/infokom/het-it-trend-amelyre-erdemes-odafigyelni-2015-ben/ 

 

MAGYAR TALÁLMÁNY LEHET 2015 
NAGY DURRANÁSA 

A testen, kiegészítőként, vagy ruha-
darabként hordható kütyük piaca idén éppen csak 
megmutatta, hogy mire képes, a nagy felfutást 
azonban minden jel szerint 2015-re várható. Az 
okosórák, fitnesz karkötők területe csak a 
jéghegy csúcsa, mivel az egyre vékonyabb, 
kisebb, könnyebben formálható áramkörök, 
kijelzők, chipek most már azt is lehetővé teszik, 

ami egy évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett 
volna. Forrás: 

http://bitport.hu/magyar-talalmany-lehet-2015-nagy-durranasa 

 

CES 2015: MINI PC ÉS JÖVŐNÉZÉS AZ 
INTELTŐL 

Az Intel alaposan megszórta a CES néző-
közönségét azokkal a technológiai 
elképzelésekkel, amelyek a cég szerint alakítani 
fogják a közeljövőnket. Ezek legtöbbje nem csak 
koncepció, hanem működőképes termék, ami az 
élet majdnem összes területén megjelenhet és 
segítheti az életünket. Forrás: 

http://bitport.hu/ces-2015-mini-pc-es-jovonezes-az-inteltol 

 



 

ITT A VILÁG ELSŐ ONLINE EGYETEME 

Új projektjével az élethosszon át tartó tanulást akarja 
megreformálni a Google X kutatólaboratórium 
vezetője és a Stanford Egyetem professzora. Forrás: 

www.bumm.sk/turmix/2015/01/16/itt-a-a-vilag-elso-online-egyeteme 

 

 

 

MI LESZ VELED, GOOGLE GLASS? 

A Google Glass eddig a kísérleti projekteket 
tömörítő Google X részlegen belül fejlődött, ám 
egy friss döntés értelmében mostantól kikerül 
onnan, ugyanis saját, különálló fejlesztési 
részleget kap. Az ígéretes okosszemüveg 
fejlesztésével kapcsolatos munkálatokat eddig 
Ivy Ross felügyelte, ám mostantól a 
nemrégiben felvásárolt Nest vezetője, Tony 
Fadell felügyeli a munkálatokat – ezentúl 
közvetlenül neki jelent Ivy Ross. Forrás:  

http://ipon.hu/hir/mi_lesz_veled_google_glass/32381 

 

 

 

 

TOVÁBB A HÓDÍTÁS ÚTJÁN: MEGJELENT 
A FACEBOOK CÉGES VÁLTOZATA 

Lars Rasmussennek a Google-nál nem jött be egy 
nagy projekt, belebukott. Most újra megpróbálta a 
Facebooknál. Forrás:  

http://itcafe.hu/hir/facebook_at_work_ceges.html 

 

 

 
ÍGY JUTHAT INTERNETHEZ AZ EGÉSZ 
VILÁG 

Az elmúlt években már annyi nagyvállalat szerette 
volna megoldani a világ internet problémáját, hogy 
hamarosan telítődni fog az égbolt különböző 
járművekkel és műholdakkal. A Facebook a 
szervezeti összefogásra szavaz, a Google 
hőlégballonokkal juttatná hozzá az elmaradott 
területek lakosait internethez, de szintén náluk merült 
fel, hogy ugyanezt a sztratoszférában 

keringő drónokkal oldanák meg. Forrás: 

http://bitport.hu/igy-juthat-internethez-az-egesz-vilag 
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SÁMUELNÉ ÁBRAHÁM MÓNIKA 

 

 

1. 

Adventi műsorok a megyei könyvtárban : 

[hír]. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  

25. évf. 283. sz. (2014. december 05.), p. 3. 

 

 

2. 

Az I. világháború következményeiről... : [hír]. 

- In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  25. 

évf. 279. sz. (2014. december 01.), p. 4. - ill. 

 

 

 

3. 

Félmilliós beruházás a könyvtárban : 
Kömlőd. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. -  25. évf. 281. sz. (2014. december 03.), p. 

2. 

 

 

4. 

Jó hangulatú könyvbemutató Mocsán : 
tartalom és forma : olykor az utca ihlette 
legújabb kötet szerzőjét az új "dalokra" / V. 

Zs. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  

25. évf. 291. sz. (2014. december 15.), p. 4. - ill. 

 

 

 

5. 

Karácsonyi program a könyvtárban : [hír]. - 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  25. 

évf. 286. sz. (2014. december 09.), p. 3. 

 

 

6. 

Kiállítás az első világháború emlékezetére a 
múzeumban / Veizer Tamás. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. -  25. évf. 297. sz. 

(2014. december 22.), p. 14. 

 

 

 

 

 

 

7. 

Kortárs író dedikál a mocsai könyvtárban : 
[hír]. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 

-  25. évf. 288. sz. (2014. december 11.), p. 4. - 

ill. 

 

 

8. 

Könyves bütykölde a Könyvtárban : [hír]. - 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  25. 

évf. 289. sz. (2014. december 12.), p. 3. 

 

 

9. 

Könyvtári akció a betűk barátainak : [hír]. - 
In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  25. 

évf. 285. sz. (2014. december 08.), p. 4. - ill. 

 

 

 

10. 

Könyvtári beszélgetés a népi hangszerésszel : 
[hír]. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 

-  25. évf. 280. sz. (2014. december 02.), p. 3. 

 

 

 

11. 

Madarak és emberek Pápua Új-Guineában : 
előadás : Kókay Szabolcs természetfestő volt a 
vendég a megyei könyvtárban / V. T. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  25. évf. 

284. sz. (2014. december 06.), p. 4. - ill. 

 

 

12. 

Odafigyelnek az olvasók kéréseire : könyvtár 
: nem kérnek tagdíjat a helyi pedagógusoktól 
és a 70 éven felüliektől sem / F.K. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  25. évf. 

280. sz. (2014. december 02.), p. 2.  



 

 

13. 

Romsics Ignác professzor Trianonról : 
emlékezéssorozat : koszorúzás, előadások az 
első világháborúról, kiállítás / V. T. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  25. évf. 

288. sz. (2014. december 11.), p. 4. - ill. 

 

 

 

14. 

Száz dicső év felképesítése : [hír]. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  25. évf. 

303. sz. (2014. december 31.), p. 4. 

 

 

 

15. 

Száz dicső év "lezárása" a könyvtárban : 
múltidéző : a kiállítást korábbi kiváló, 
elismert sportolók előadása színezte / Barlangi. 

- In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  25. 

évf. 288. sz. (2014. december 11.), p. 3. - ill. 

 

 

16. 

Szőny és Almásfüzitő a háborúban : 
könyvbemutató : tetszést aratott az Elsődleges 
célpont című kiadvány / V. Zs. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. -  25. évf. 279. sz. 

(2014. december 01.), p. 2. - ill. 

 

 

17. 

Tarics Péter az elmúlt 30 évet vizsgálja 
legújabb könyvében : Oroszlány / Wágner 

Zsanett. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. -  25. évf. 281. sz. (2014. december 03.), p. 

4. - ill. 

 

 

18. 

Új és tervezett elektronikus lehetőségek az 
ODR-szolgáltatásban / Pap Zsuzsanna. - In: 

Könyvtári levelező/lap. - 1. évf. 3. sz. (1989)- 

ISSN 0865-1329. - 26. évf. 11. sz. (2014.), p. 16-

20. - ill. 
 


