
 

 XI. évfolyam, 1. szám  (30.) A Heves megyei könyvtárosok lapja   2002. január 

 

Pályázati eredmények 
 
A Széchenyi Terv Információs Társadalom- és Gazdaságfejlesztési 

Programjában meghirdetett pályázaton megyénk több könyvtára ért el sikert. A 

pályázat támogatja a magyarországi nyilvános közművelődési könyvtárak 

kapcsolódását az internethez, az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítását, 

modernizálását, az erre épülő információs írástudás széles lakossági rétegek 

számára történő terjesztését, valamint a könyvtár információközvetítő 

szerepének erősítését. 

A pályázat Heves megyei nyertesei: 

 

 Számító-

gép db 

Nyomtató Könyv-

táros-

képzés 

Internet 

kapcs. 

Ady Endre Könyvtár, Hatvan 6 1 2  

Bródy S. Könyvtár, Eger 10 1 3 x 

Gárdonyi Géza Mûvelõdési 

Ház és Könyvtár Bélapátfalva 

6 1 1 x 

Községi és Iskolai Könyvtár 

Parád 

6 1 1 x 

Községi Könyvtár Kál 6 1 1 x 

Vachott S. Könyvtár, Gyöngyös 6  2  

Városi Könyvtár Füzesabony 6 1 2  

Városi Könyvtár, Heves 6 1 2  

 

A pályázat révén olyan nagy számítástechnikai beruházás valósulhat meg, 

mely a városi és nagyközségi könyvtárakban minőségi ugrást jelent az 

információkhoz való hozzáférés, a tájékoztatás, a szolgáltatások terén. Ez év 

tavaszától ingyenes Internet-használatra nyílik lehetõség ezekben a 

könyvtárakban, s 20 órás számítógépes Internet-tanfolyamok indulnak, ahol 

egyszerû Windows-alapismereteket, elektronikus levelezést és az Internet-

használat sokszínû lehetõségeit könyvtárosok mutatják be minden érdeklődő 

számára.  

Szakfelügyelet! 
 

A Kapcsolat X. évf. 3. számában közöltük a nemzeti kulturális örökség miniszterének 14/2001. 

(VII. 5.) NKÖM rendeletét a könyvtári szakfelügyeletről. A jogszabályban leírtaknak 

megfelelően 2002-től Heves megye 25 községi könyvtárában várható szakfelügyeleti ellenőrzés. 

A szakfelügyeleti vizsgálatról előzetesen tájékoztatást kap majd a könyvtár fenntartója és a 

könyvtár vezetője. 

 

 

A tartalomból 
 

 
 

Pályázatok, 
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Akkreditált 

képzések, 

tanfolyamok 
 

 
 

Olvasás éve 

vetélkedő 

Besenyőtelken – 

forgatókönyv alsó 

tagozatosoknak 

 

 
 

Szakfelügyelet 
 



PÁLYÁZATOK 
 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) pályázatot hirdet a 
 

KÖNYVTÁRPÁRTOLÓ ÖNKORMÁNYZAT - 2002. 
 

cím elnyerésére. 
 

1) A pályázat célja 

A pályázat célja a könyvtárt fenntartó (vagy támogató) helyi önkormányzatok munkájának elismerése. Az 

eredményesen pályázó önkormányzatoknak a nemzeti kulturális örökség minisztere a "Könyvtárpártoló 

önkormányzat - 2002." kitüntető címet adományozza. 

A címhez kategóriánként megállapított pénzügyi támogatás járul, amelyet a könyvtár technikai, műszaki 

feltételeinek fejlesztésére kell fordítania a nyertes pályázónak. A Minisztérium a beérkezett pályázatok 

alapján különdíja(ka)t is megállapíthat. 

A településtípus szerinti kategóriákban elnyerhető támogatások: 

 

I. helyezett 1.000.000 Ft 

II. helyezett 800.000 Ft 

III. helyezett 600.000 Ft 
 

2) Pályázatot nyújthatnak be 

Pályázatot nyújthatnak be azok a községi, városi és megyei önkormányzatok, amelyek az elmúlt 3 év során 

könyvtáruk működési feltételeit, illetve a lakosság számára nyújtott szolgáltatások színvonalát jelentősen 

fejlesztették. 
 

3) Pályázati feltételek 

Nem vehet részt a pályázaton az az önkormányzat, amelyik az elmúlt 3 éven belül - sikeres pályázata alapján 

- a címet már elnyerte. 

A nyertes önkormányzatok a támogatások felhasználásáról kötelesek elszámolni. 

A kiírásnak nem megfelelő, a hiányosan kitöltött adatlappal beküldött, a szükséges mellékleteket nem 

tartalmazó, illetve késve postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A benyújtási határidő lejárta után 

hiánypótlásra nincs lehetőség, azonban a Minisztérium fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtási 

határidő lejárta után is bekérhessen az elbíráláshoz szükséges bármilyen iratot a pályázóktól. A döntés 

felülbírálata nem kérhető, továbbá a pályázatok visszaküldésére a Minisztériumnak nincs lehetősége. 
 

4) A pályázat benyújtása 

A pályázatot, valamint a kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt 6 példányban 2002. február 

28-ig (postára adás napja) kell benyújtani a Minisztérium Pályázati Igazgatóságára. A pályázatokat 

kizárólag postán fogadja el a Minisztérium. 

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: 

 

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 

Postacím: 1410 Budapest, Pf: 219. 
 

A borítékra írják rá: 
 

PÁLYÁZATI IGAZGATÓSÁG 

KÖNYVTÁRPÁRTOLÓ ÖNKORMÁNYZAT - 2002. 

 
A pályázati adatlap átvehető személyesen a Minisztérium Ügyfélszolgálatán 

(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., Tel: 484-7102) a hivatalos ügyfélfogadási időben (hétfőtől 

csütörtökig: 9h-12h-ig és 13h-16h-ig, pénteken: 9h-12h-ig), valamint megtalálható a Minisztérium honlapján: 

www.nkom.hu 

Pályázati adatlap postai úton csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték megküldésével kérhető. A 

pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben a 484-7100/6853-as vagy a 484-73-82-es telefonszámon 

Kopcsay Ágnestől lehet felvilágosítást kérni. 

A pályázatok elbírálását szakmai bizottság végzi, az eredményről a pályázók írásos értesítést kapnak. 

http://www.nkom.hu/


A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 15/1998. (III.31.) MKM rendelet 

alapján a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) pályázatot hirdet a 

KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI 
 

összegének támogatására. 
 

1) A pályázat célja 

A pályázat célja, hogy az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 

10%-ával segítse azon önkormányzati könyvtárak fejlesztését, amelyeknél az egy lakosra jutó 

állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól. 

Az országos átlag – az előzetes statisztikai adatok alapján – 2001-ben: 

községi könyvtárakban 80 Ft/lakos 

városi könyvtárakban 120 Ft/lakos. 
 

2) Pályázatot nyújthatnak be 

Azok a községi és városi önkormányzatok, amelyeknek – a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő – 

könyvtárai 2001-ben a fenti átlagos összegeknél kevesebbet tudtak állománygyarapításra fordítani. 
 

3) Pályázati feltételek 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) a könyvtár 2002. évre jóváhagyott költségvetését, 

b) hiteles határozat-kivonatot a képviselő-testület döntéséről, amely tartalmazza 

 az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott költségvetési támogatáson 

felül kiegészítik a könyvtár beszerzési keretét, 

 a képviselő-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat 

által felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátják. 
 

A pályázaton elnyerhető támogatás – a fenti rendelet értelmében – megegyezik az önkormányzat által 

felajánlott összeggel. A rendelkezésre álló forrás összesen 31,5 millió forint. 

A nyertes önkormányzatok a támogatás felhasználásáról – december 31-i határnappal – a zárszámadás 

keretében, annak rendje és a központosított előirányzatokra vonatkozó szabályok szerint kötelesek 

elszámolni. 

A 2002. évi támogatás csak olyan szervezetnek ítélhető meg, amelyik az előző évi támogatással a megadott 

határidőig elszámolt. Ezek a szervezetek pályázatukhoz kötelesek csatolni a 2001. évi támogatás 

felhasználásáról szóló részletes tartalmi és pénzügyi beszámolót. 

A kiírásnak nem megfelelő, a hiányosan kitöltött adatlappal beküldött, a szükséges mellékleteket nem 

tartalmazó, illetve késve postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A benyújtási határidő lejárta után 

hiánypótlásra nincs lehetőség, azonban a Minisztérium fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtási 

határidő lejárta után is bekérhessen az elbíráláshoz szükséges bármilyen iratot a pályázóktól. A döntés 

felülbírálata nem kérhető, továbbá a pályázatok visszaküldésére a Minisztériumnak nincs lehetősége. 
 

4) A pályázat benyújtása 

A pályázatot, valamint a kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt 6 példányban 2002. március 

31-ig (postára adás napja) kell benyújtani a Minisztérium Pályázati Igazgatóságára. A pályázatot kizárólag 

postán keresztül fogadja el a Minisztérium. 

A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: 
 

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 

Postacím: 1410 Budapest, Pf: 219. 

A borítékra írják rá: 

PÁLYÁZATI IGAZGATÓSÁG 

FELZÁRKÓZTATÓ PÁLYÁZAT 
 

A pályázati adatlap átvehető személyesen a Minisztérium Ügyfélszolgálatán 

(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., Tel: 484-7102) a hivatalos ügyfélfogadási időben (hétfőtől 

csütörtökig: 9h-12h-ig és 13h-16h-ig, pénteken: 9h-12h-ig), valamint megtalálható a Minisztérium honlapján: 

www.nkom.hu Pályázati adatlap postai úton csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték 

megküldésével kérhető. A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben a 484-7100/6853-as vagy a 484-73-

82-es telefonszámon Kopcsay Ágnestől lehet felvilágosítást kérni. 

 

http://www.nkom.hu/


A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) pályázatot hirdet 
 

KORSZERŰ KÖNYVTÁRI RENDSZER, 

KORSZERŰ KÖNYVTÁRI KÖRNYEZET 
 

címmel. 
 

1) A pályázat célja 

A pályázat célja a nyilvános könyvtárak korszerűsítése annak érdekében, hogy minél jobb és kulturáltabb 

körülmények között fogadhassák látogatóikat, a mozgássérültek is egyre több helyen vehessék igénybe a 

könyvtári szolgáltatásokat, valamint a könyvtárak által nyújtott szolgáltatások minél inkább megfeleljenek a 

kor igényeinek és a technikai fejlettségének. 
 

2) Pályázatot nyújthatnak be 

Pályázhatnak azok az egyházi, főiskolai és városi könyvtári ellátást végző könyvtárak, amelyek a nyilvános 

könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet alapján szerepelnek a nyilvános 

könyvtárak jegyzékében. 
 

3) Pályázati feltételek 

A pályázatokat az alábbi témákban lehet benyújtani: 

a) Egyházi, főiskolai és városi könyvtári ellátást végző könyvtárak tekintetében 

I. Mozgássérültek által is használható könyvtári bejárat és környezet kialakítása. (A támogatás 

összege az átalakítás teljes költségének legfeljebb 50%-a lehet.) 

II. Könyvtári bútorok beszerzése, felújítása. 
 

b) Egyházi és főiskolai könyvtárak tekintetében 

I. Számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése. (Internet csatlakozás, lokális hálózat, 

számítástechnikai eszközök, könyvtári szoftver) 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell a 2002-ben megvalósítandó feladatokat, valamint azok részletes 

költségvetési tervét. 

A pályázatokat szakemberekből álló kuratórium bírálja el. A 2002. évi támogatás csak olyan szervezetnek 

ítélhető meg, amelyik az előző évi támogatással a megadott határidőig elszámolt. Ezek a szervezetek 

pályázatukhoz kötelesek csatolni a 2001. évi támogatás felhasználásáról szóló részletes tartalmi és pénzügyi 

beszámolót. 

A nyertes pályázókkal a Minisztérium az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. 

rendelet előírásai szerint szerződést köt, amely az elnyert támogatásra vonatkozó felhasználási és elszámolási 

kötelezettségeket részletesen tartalmazza. 

A kiírásnak nem megfelelő, a hiányosan kitöltött adatlappal beküldött, a szükséges mellékleteket nem 

tartalmazó, illetve késve postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A benyújtási határidő lejárta után 

hiánypótlásra nincs lehetőség, azonban a Minisztérium fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtási 

határidő lejárta után is bekérhessen az elbíráláshoz szükséges bármilyen iratot a pályázóktól. A döntés 

felülbírálata nem kérhető, továbbá a pályázatok visszaküldésére a Minisztériumnak nincs lehetősége. 
 

4) A pályázat benyújtása 

A pályázatot, valamint a kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt 6 példányban 2002. március 

15-ig (postára adás napja) kell benyújtani a Minisztérium Pályázati Igazgatóságára. A pályázatot kizárólag 

postán keresztül fogadja el a Minisztérium. 

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: 
 

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 

Postacím: 1410 Budapest, Pf: 219. 

A borítékra írják rá: 

PÁLYÁZATI IGAZGATÓSÁG 

KORSZERŰ KÖNYVTÁR 
 

A pályázati adatlap átvehető személyesen a Minisztérium Ügyfélszolgálatán (1077 Budapest, Wesselényi u. 

20-22., Tel: 484-7102) a hivatalos ügyfélfogadási időben (hétfőtől csütörtökig: 9h-12h-ig és 13h-16h-ig, 

pénteken: 9h-12h-ig), valamint megtalálható a Minisztérium honlapján: www.nkom.hu  

Pályázati adatlap postai úton csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték megküldésével kérhető. A 

pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben a 484-7100/6853-as vagy a 484-73-82-es telefonszámon 

Kopcsay Ágnestől lehet felvilágosítást kérni. 

http://www.nkom.hu/


Akkreditált továbbképzések, tanfolyamok 
A Kapcsolat előző számában megjelent képzési lehetőségek újakkal bővültek. Az alábbi táblázatban az új lehetőségekre 

hívjuk fel kollégáink figyelmét.  

A képzés neve 

Programfelelős 

Óra-

száma 

A képzés alapítója Min. iskolai 

előképzettség 

A képz. 

díja 

Információ (cím, tel., fax, e-mail) 

Informatika a 

könyvtárak 

szakembereinek 

 

 

 

30 Dr. SITKEI BT. 

(6800 Hódmező-

vásárhely, Tornyai J. u. 

7.) 

k 23900 Dr. Füvesi István 

6720 Szeged, Árpád tér 2. 

T.: (62) 544-222 

Fax: (62) 420-292 

E-mail: fuvesi@inf.u-szeged.hu 

Az Európai Unió 

intézményei és 

dokumentumai 

 

 

 

30 Eszterházy Károly 

Főiskola 

(3300 Eger Eszterházy 

tér 1.) 

f és PC gépes 

hálózati ism., 

angol/ német/ 

francia 

alapok 

18000 dr. Kis-Tóth Lajos 

Eszterházy Károly Főiskola 

3300 Eger Eszterházy tér 1. 

T.: (36) 520-409 

E-mail: ktoth@ektf.hu 

Az Európai Unió 

információs 

rendszere 

 

30 Eszterházy Károly 

Főiskola 

(3300 Eger Eszterházy 

tér 1.) 

f és PC gépes 

hálózati ism., 

angol/ német/ 

francia 

alapok 

18000 dr. Kis-Tóth Lajos 

Eszterházy Károly Főiskola 

3300 Eger Eszterházy tér 1. 

T.: (36) 520-409 

E-mail: ktoth@ektf.hu 

Olvasószolgálati 

kommunikáció. 

Tréning 

 

 

60 Pest Megyei Könyvtár 

(2000 Szentendre 

Pátriárka u. 7.) 

  dr. Tamási Csilla 

Pest Megyei Könyvtár 

2000 Szentendre Pátriárka u. 7. 

T.: (26) 310-870 

E-mail: tam9358@ella.hu 

Hagyományos és 

számítógépes formai 

feltárás 

 

90 Könyvtári Intézet 

(1827 Budapest 

Budavári Palota F. 

épület) 

f/k 41100 dr. Bartos Éva 

Könyvtári Intézet 

1827 Budapest Budavári Palota F. épület 

T.: 2243-818 

Fax: 375-9984 

E-mail: bartos@oszk.hu 

Online bibliográfiai 

feldolgozás 

továbbképzés 

 

90 Debreceni Egyetem, 

Természettudo-mányi 

Kar, Matematikai és 

Informatikai Intézet, 

Komputer-grafikai és 

Könyvtárinfor-matikai 

Tanszék (4010 

Debrecen Egyetem t. 1.) 

f, megfelelő 

szintű 

informatikai 

képzettség 

110000 Salgáné Medveczki Marianna 

Debreceni Egyetem Matematikai és 

Informatikai Intézete 

4010 Debrecen Egyetem t. 1. 

T.: (52) 316-666 

Fax: (52) 416-857 

E-mail: marianna@math.klte.hu 

„Virtuális tér — 

valóságos 

információ” — 120 

órás elektronikus 

könyvtári 

tájékoztatási 

továbbképzés 

 

120 SZTE Juhász Gyula 

Tanárképző Főisolai 

Kar Könyvtártudomá-

nyi Tanszéke (6723 

Szeged Szilléri sgt. 12.) 

k/f, 5 év 

gyakorlat 

120000 dr. Pajor Enikő 

6500 Baja Deák F. u. 14. 

T.: (79) 425-485 

Fax: (62) 474-255/16 

E-mail: pajor@theol.u-szeged.hu, 

pajorm@externet.hu 

„A zene világa” — 

120 órás 

továbbképzés zenei 

120 SZTE Juhász Gyula 

Tanárképző Főisolai 

Kar Könyvtártudomá-

zenei vagy 

könyvtárosi 

oklevél v. 

120000 dr. Pajor Enikő 

6500 Baja Deák F. u. 14. 

T.: (79) 425-485 



könyvtárosok 

számára 

 

Modulonként is! 

 

nyi Tanszéke (6723 

Szeged Szilléri sgt. 12.) 

egyéb 

felsőfokú 

végzettség és 

5 év gyak. 

Fax: (62) 474-255/16 

E-mail: pajor@theol.u-szeged.hu, 

pajorm@externet.hu 

Könyvtárosok 

mentálhigiénéje 

 

30 Könyvtári Intézet 

(1827 Budapest 

Budavári Palota F. 

épület) 

k/f 25000 dr. Bartos Éva 

Könyvtári Intézet 

1827 Budapest Budavári Palota F. épület 

T.: 2243-818 

Fax: 375-9984 

E-mail: bartos@oszk.hu 

Hangzóanyagok 

kezelése a 

könyvtárban 

 

90 Könyvtári Intézet 

(1827 Budapest 

Budavári Palota F. 

épület) 

k/f 70000 dr. Bartos Éva 

Könyvtári Intézet 

1827 Budapest Budavári Palota F. épület 

T.: 2243-818 

Fax: 375-9984 

E-mail: bartos@oszk.hu 

Alapfokú Internet-

használati ismeretek 

könyvtárosoknak 

 

 

30 Könyvtári Intézet 

(1827 Budapest 

Budavári Palota F. 

épület) 

k/f, Windows 

gyak. Ism. 

23000 dr. Bartos Éva 

Könyvtári Intézet 

1827 Budapest Budavári Palota F. épület 

T.: 2243-818 

Fax: 375-9984 

E-mail: bartos@oszk.hu 

Roma kisebbség 

(cigányság) 

könyvtári ellátása 

 

30 Könyvtári Intézet 

(1827 Budapest 

Budavári Palota F. 

épület) 

k/f 25000 dr. Bartos Éva 

Könyvtári Intézet 

1827 Budapest Budavári Palota F. épület 

T.: 2243-818 

Fax: 375-9984 

E-mail: bartos@oszk.hu 

Az esélyegyenlőség 

biztosítása a 

könyvtári ellátásban 

 

30 Eötvös Loránd 

Tudományegyetem 

Tanárképző Főiskolai 

Kar Könyvtár-

Informatikai Tanszék 

(1075 Budapest 

Kazinczy u. 23/27.) 

k/f 15000 Pogány György 

ELTE TFK Könyvtár-Informatikai 

Tanszék 

1075 Budapest Kazinczy u. 23/27. 

T.: 352-8981 

Fax: 344-4885 

E-mail: pogany@gandalf.elte.hu 

Internet használata a 

könyvtárosi 

munkában — 

távoktatási 

tanfolyam 

90 Fővárosi 

Oktatástechnológiai 

Központ Kht. (FOK 

Kht.) (1088 Budapest 

Bródy Sándor u. 14.) 

k/f, alapfokú 

számítástechn

. Ism. 

48270 Németh Katalin 

FOK Kht. 

1088 Budapest Bródy Sándor u. 14. 

T.: 318-6522/106 

Fax: 266-4693 

E-mail: katalin@fok.hu 

Minőségmenedzsme

nt a könyvtárban 

 

Modulonként is! 

 

120 Informatikai és 

Könyvtári Szövetség 

(1054 Budapest Hold u. 

6.) 

f 133000 Zalainé dr. Kovács Éva 

1054 Budapest Hold u. 6. 

T.: 331-1398 

Fax: 331-1398 

E-mail: iksz@oszk.hu 

A gyermekek 

könyvtári ellátása. 

Aktuális feladatok, 

korszerű módszerek 

60 Hajdú-Bihar Megyei 

Könyvtár (4026 

Debrecen Piac u. 8.) 

k 60000 Papp Miklósné dr. Angyal Ágnes 

4225 Debrecen Mihálylaki u. 27. 

T.: (52) 409-179 

E-mail: agnespap@vianovo.hu 



 A besenyőtelki Általános Művelődési Központ Könyvtára az 

Olvasás éve alkalmából vetélkedőt hirdetett általános iskolás 

diákok számára. A vetélkedő felhívását, az alsó tagozat 

forgatókönyvét a megoldási kulccsal együtt itt közöljük. A felső 

tagozat forgatókönyve a következő számunkban lesz olvasható. 

 

KEDVES GYEREKEK! 
2001. az Olvasás éve. Ebből az alkalomból a mi könyvtárunk is egy 

kellemes olvasási játékra hív benneteket. 

Az önként jelentkezők között egy olvasási versenyt hirdetünk, amire 

minél több játékost várunk. A játékosok vállalják, hogy elolvasnak öt művet, megoldanak egy könyvtári rejtvényt és 

eljönnek vetélkedni a könyvtárba. 

Az olvasási pályázatot alsó és felső tagozatos gyerekeknek hirdetjük. 

Az olvasásra ajánlott könyvek: 

 
ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT 

Arany László: Fehérlófia Branko Hofman: Ringo Star 

Kormos István: Vackor az első bében Krúdy Gyula: A törpe trombitás 

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika Móricz Zsigmond: Pipacsok a tengeren 

Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve Örsi Ferenc: A Bujdosó-zátony foglyai 

Mici Mackó Magazin 2001/5, 6, 7. számai Pilinszky János: A nap születése 

 
A könyvtári rejtvény az elolvasott művekhez kapcsolódik és egy kis kutatómunkát igényel. A rejtvényt 2002. január 

első tanítási napján vehetitek át. Beadási határideje 2002. január 11. Azok vesznek majd részt a vetélkedőn, akik 

határidőre beadják a könyvtári rejtvényt. 

A vetélkedő tervezett időpontja: 2002. január 17. Ekkor egy több fordulós játékon dől el, hogy ki hogyan emlékszik az 

elolvasott művekre. A vetélkedőre a játékosok segítőket is hozhatnak. A segítők lehetnek gyermekek vagy felnőttek. 

Egy játékos két segítőt hozhat. 

Alsó és felső tagozatban a nyertesek egy-egy 3000, 2000 és 1000 Ft-os könyvvásárlási utalványt nyernek. 

Az olvasásra ajánlott könyvek a könyvtárban 2001. november 19-től kölcsönözhetők. 

Jó olvasást és játékot kívánva várnak a könyvtárosok benneteket a besenyőteleki könyvtárban 
 

Besenyőtelek, 2001. november 15. 
 

VETÉLKEDŐ (ALSÓSOK) 

FORGATÓKÖNYV Szerk. Dr. Balogh Ernőné 
 

A csapatok sorszámot húznak, és ebben a versenyzési sorrendben fognak versenyezni. 

A benevezett versenyző válaszol a feltett kérdésekre. 1 pont levonás, ha nem a versenyző, hanem a segítőtárs válaszol. 

A játékvezető megajánlja, a zsűri jóváhagyja vagy módosítja, az írnok a táblára írja a pontszámot. 
 

1. Felolvasás után meg kell válaszolni a kérdést. 

A versenyző mond egy számot 1-20-ig. Ezután a játékvezető felolvassa az ehhez a számhoz tartozó kérdést, majd a 

felolvasó kollégák felolvassák a részletet. 

A versenyzőnek azonnal kell válaszolni hogy, 

mi a mű címe 2 pont 

ki a szerző 2 pont 

mi a feltett kérdésre a válasz. 2 pont 

Rossz válasz esetén a játékvezető mondja a helyes választ. 
 

2. Tárgyak bemutatása  
Annyi tárgy van letakarva az elolvasott művekből, ahány versenyző csapat van. Minden tárgy számmal van azonosítva. 

A versenyző mond egy számot 1-9-ig (ha 9 csapat versenyez) és a játékvezető megmondja, hogy ez melyik tárgyat 

jelenti. A versenyzők sorra megkapják a tárgyakat és 1-2 perc felkészülési idő után a versenyző ismerteti, hogy  

kinek 2 pont 

melyik művéből 2 pont 

mire való az a tárgy. 1-4 pont 
 

3. Kösd össze 1-4 pont 

A versenyző kihúzza a kalapból az összehajtott papírt, majd 3 perc gondolkodási idő alatt megoldja a feladatot. 3 perc 

után mindenki leteszi az írószerszámot. A játékvezető a versenyzési sorrendben kérdezi a csapatokat. 

A versenyző ismerteti a feladatot és a megoldást. A zsűri eldönti, hogy jó-e a válasz. Ha nem, akkor plusz pontért más 

versenyző is jelentkezhet. 
 

 
 

E X  L I B R I S 

 
www.olvasas.hu 

2001―2002 

 
 

EZ A KÖNYV 

 

Abonyi Tünde 
 

TULAJDONA 

 

 

 
 

 

 



4. Írásbeli feladatlap 

A versenyzők írásbeli feladatlapot kapnak, ráírják a nevüket és 20 perc alatt kitöltik. 
 

SZ Ü N E T 

 Uzsonna a magyar teremben. 
 

5. Felolvasás, ha az idő engedi, úgy mint az első feladatnál. 
 

6. Mi a neve? 

Szereplők felismerése következik. Versenyzési sorrendben a versenyzők mondanak egy számot 1-9-ig. A játékvezető 

felolvassa az ehhez a számhoz tartozó leírást. A versenyzőknek meg kell nevezni: 

a szereplőt 2 pont 

a szerzőt 2 pont 

a mű címét 2 pont 
 

7. Villámkérdések 

Kétszer kerül mindenkire a sor, ha az idő engedi. 

Versenyzési sorrendben a versenyzők mondanak egy számot 1-18-ig. A játékvezető felolvassa az ehhez a számhoz 

tartozó kérdést. A versenyzőknek azonnal kell válaszolni: 

Minden kérdésre adott válasz 3 pont 

Rossz válasz esetén a játékvezető mondja meg a jó választ. 
 

8. Eredményhirdetés a könyvtárban 
 

VETÉLKEDŐ (ALSÓ) 

FELADATOK és MEGOLDÁSOK 

 
2. TÁRGYAK 
 

1. bogrács kása Arany László 

2. kosár Arany László 

3. (tele üveg bor Arany László) 

4. háromlábú suszterszék Nemes Nagy Ágnes 

5. őrölt bors Nemes Nagy Ágnes 

6. A törött láb sine Lázár Ervin ( Árnika sínbe teszi szegény Dzsoni törött lábát) 

7. kárta Kormos István (Marci bácsi és Jakab bácsi a fa alatt Donka születésnapján 

kártyázott) 

8. roller Kormos István 

9. szivarka N. N. Á.: Bors néni és két béka 38. old. 
 

3.  KÖSD ÖSSZE 
 

1.Feladat: Megoldások 

egyet csavarított Vasgyúró Vasgyúró 

hármat-négyat csavarított Kőmorzsoló 3-4 Kőmorzsoló 

sokáig birkóztak Fanyűvő 1 Fanyűvő 
 

2. Feladat A Fehérlófia népmese alapján kösd össze, hogy melyik számhoz melyik mesealak, mestárgy tartozik! 
 

3 év Megoldás 

 erős ember 3 7 

7 oldalszalonna erős ember(F,K,V) év(ennyit szopott F) 

 -szer erősebb lett oldal szalonna(griff oldalára) -szer lett erősebb 

 királykisasszony királykisasszony (F. miután kinőtt keze,lába) 
 

3. Az alábbi szereplők melyik helyszínhez tartoznak? (6 pont) 

Feladat Megoldás 

Östör király Galagony tér Östör király = 36 tornyú 300 ablakos kastély 

Bors néni 36 tornyú 300 ablakos kastély Bors néni = padlás 

Vackor padlás Vackor = Galagonya tér 
 

4. Az alábbi mondatok többször is elhangzanak az elolvasott művekben. Kösd össze a műcímeket az ismétlődő 

mondatokkal! (6 pont) 

  Megoldás 

„-Jó napot, te kutya! Halottam hírét...” Szegény Dzsoni és Árnika 1 = 2 

"boglyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén pisze kölyökmackó." Fehérlófia  2 = 3 

„Azt a kacska-macska farkát, változzatok azon nyomban kacsává!” Vackor az első bében 3 = 1 
 



5. Kösd össze, hogy az alábbi szereplők melyik műhöz tartoznak! (6 pont) 

Feladat  Megoldás 

Demény Eszter Vackor az első bében 1 = 1 

Százarcú boszorka Fehérlófia 2 = 3 

Hétszűnyű Kapanyányomoynó Szegény Dzsoni és Árnika3 = 2 
 

6. . Kösd össze az alábbi állatokat a hozzájuk tartozó névvel!(6 pont) 

Feladat  

  Megoldás 

Csirió törpekakas 1 = 2 Nemes Nagy Ágnes 

Dezső mókus 2 = 1 Kormos István 

Árnika kacsa 3 = 3 Lázár Ervin 
 

7. . Kösd össze, hogy melyik író, melyik szereplőt szerepelteti művében! (6 pont) 

Feladat  Megoldás 

Nemes Nagy Ágnes Fanyűvő 1 = 2 

Kormos István Évi 2 = 3 

Arany László Maras Donka 3 = 1 

 

8. Kösd össze, hogy melyik sárkányhoz melyik mező tartozott! (6 pont) 

Feladat  Megoldás 

6 fejű sárkány rézszinű 1 = 2 

12 fejű sárkány ezüstszinű 2 = 3 

3 fejű sárkány aranyszinű 3 = 1 
 

9. Kösd össze, hogy melyik műnek ki az illusztrátora! (6 pont) 
 

Feladat  Megoldás 

Bors néni könyve Reich Károly 1 = 2 

Vackor az első bében Pásztor Gábor 2 = 1 

Arany László: Magyar népmesék Reich Károly 3 = 3 
 

4. ÍRÁSBELI FELADATLAP 
 

1. Hányszor kérdezték ezt Fehérlófiától?(1 pont) 

-Mit keresel itt, felvilági ember, ahol még a madár se jár? Mo. 3-szor 
 

2. Hol találkozott Szegény Dzsoni és Árnika Ipiapaccsal, a hírhedt rablóval?(1 pont) 

 Mo. dinnyeföldön 
 

3. Egészítsd ki az alábbi mondatokat!(1-1 pont) 

"Legyek én a kacsa, s Szegény Dzsoni az..." Mo. ember 

"Hanem gyere....szürőmre, birkózzunk meg!" Mo. réz v. ezüst v. arany 

"Hát tanulj, mert ez a munkád, 

és jó lenne, ha nem.............!" Mo. unnád 

"Bors néni, Bors, gömbölyű, de gyors, 

Bors néni, apró néni, visszament a...............!" Mo. 17.old bors 

"Zachár Zsófi megsúgja Vackornak, 

hogy van egy piros............. ." Mo. mackója 
 

4. Nevezd meg, hogy a Százarcú Boszorka mikké változott át Lázár Ervin meséjében! (4 pont) 

Megoldás: vihar, csimbókos szőrű farkas, fatuskó, szépséges szép lány 

5. Rakd történési sorrendbe az alábbi eseményeket! 

a./ 1. Minden nap más marad otthon kását főzni. 

 2. Az öreg griff madár hálából felviszi a felvilágra. 

 3. Hét esztendei szopás. 

 4. Hétszűnyű Kapanyányimonyó leszáll az alvilágba. 

 5. Fakéreg lehúzása. 

A mű címe: Fehérlófia Megoldás: 3, 5, 1, 4, 2.       (10 pont) 
 

b./ 1.Edzés rongylabdával. 

 2.Dinnyedobálgatás. 

 3.Megalakul a focicsapat. 

A mű címe: Szegény Dozsoni és Árnika Megfejtés: 2,1,3.      (6 pont) 
 

c./ 1.Vackor véletlen találkozása Vas Pistával és Kováts Vicuval. 

 2.Vackor Csirió mókusáról mesél a gyerekeknek. 

 3.Vackor iskolát kerül, de rettenesen megbánja. 



A mű címe: Vackor az első bében Megoldás: 2,1,3.       (6 pont) 
 

6. Mi a neve? 
 

1. Nagyon megörül, mikor meglátja, hogy fiókáit valaki megvédte az esőtől. 

     Mo. Arany László: Fehérlófia-öreg griffmadár 

2. Okos kislány, mert kitalálta, hogy hogyan lehet éjjel-nappal menni, hogy mihamarabb célhoz érjenek. 

     Mo. Lázár Ervin:Szegény Dzsoni...-Árnika 

3. Hírhedt rabló, a dinnyeföldet is megdézsmálta. 

     Mo. Lázár Ervin: Szegény Dzsoni...-Ipiapacs 

4. Foglalkozása medveség, s van egy gyermeke, aki most kezdi az iskolát. 

     Mo. Kormos István: Vackor....-Mackor v. Mackorné 

5. Tanító néni, aki nemcsak gyerekeket, hanem egy kis bocsot is tanít. 

     Mo.  Kormos István: Vackor...-Demény Eszter 

6. Olykor a levegőben szálldos, de ősz konty van a fején. 

     Mo. Nemes N. Ágnes.Bors néni...-Bors néni 

7. Zöldséges, és megtanítja a kis loncsos bozontos, hogy komolyan vegye az életet . 

Mo. Kormos István: Vackor...-Marci bácsi  

8. Apró, nagyszakállú és nagyon szereti a kását. 

     Mo. Arany László. Fehérlófia - Hétszünyű Kapanyányimonyók... 

9. Kislány, Bors néninél van látogatóban 

     Mo. N. N. Á.: Bors néni könyve –Évi 
 

7.Villámkérdések 
 

1. Miért vágta le Fehérlófia először a bal karját, majd a jobb lábszárát ? 

 Mo. Mert elfogyott az öreg griffmadárnak a 3 kenyér és 3 oldal szalonna , s az öreg griffmadár továbbra 

is hátranézett. Fehérlófia nem akart az alvilágban maradni. 

2. Mi történt Vasgyúróval, Fanyűvővel és Kőmorzsolóval, miután 7-szer erősebb lett Fehérlófia? 

 Mo. Vasgyúrót fehérlófia kirepítette az ablakon, Fanyűvő és Kőmorzsoló szörnyethalt. 

3. Mi volt Fehérlófia jutalma, mikor a 3 királykisasszonyt az apjukhoz vezette? 

 Mo. Feleségül kapta a legkisebb királykisasszonyt az öerg király fele királyságával. 

4. Hol kezdődik Fehérlófia története? 

 Mo. Az Óperenciás-tengeren túl. 

5. Mi a címe annak a versnek, amiből megismerhetjük Bors néni életrajzát, netán a költőnő önéletrajzát is. 

 Mo. Mikor Bors néni gyerek volt. 

6. Hány napot kellett volna szolgálni Szegény Dzsoninak a Százarcú Boszorkánál a kamrára való kincsért? 

 Mo.Hármat 

7. Miért jajgatott a tó közepén a főszámolnok, amikor a kacsák visszaváltoztak emberekké? 

 Mo. Mert nem tudott úszni. (De szerencsére a többiek kimentették.) 

8. Ki az a szabadságszerető fiú, aki még a lábát is eltöri gombaszedéskor, csakhogy találkozhasson a kiválasztott 

kislánnyal? 

 Mo. Szegény Dzsoni 

9. Mivel töltötte Mackorné a palacsintát? 

 Mo. áfonyalekvárral, vörös ribizkével, cukros mandulával, harmatos piszkével, mákkal. 

10. Mit javasolt Vackor a tanító néninek, hogy olvasás helyett hova menjenek? 

 Mo. Zachár Zsófihoz francia medvét nézni. 

11. Mit kellett számolni Vackornak a táblánál, amihez tolmácsot kért segítségül? 

 Mo. A család fogkeféit. 1+1+1=3 

12. Ki segítette az iskolakerülő Vackort vissza az iskolába? 

 Mo. A rendőrbácsi. 

13. Ki volt éjjel a kacsa, amikor vándoroltak a Hétfejű tündérhez? 

 Mo. szegény Dzsoni. 

14. Mi volt Östör király kérése, mennyi időt töltsenek várakozással a szerelmesek a lakodalomig, 

 Mo. Fél évet. 

15. Milyen nevű utca végén volt Vackor iskolája? 

 Mo. kökörcsin. 

16. Kormos István egy gyümölcsöt piszkének nevez. Miként lehet még ezt a gyümölcsöt nevezni? 

 Mo. egres, pöszméte, büszke 

17. Mi a neve Vackor mókusának? 

 Mo. Csirió 

18. Mit lehet enni Maros Donka születésnapi vendégségében? 

 Mo. Mézet, szilvával bélelt diókat, tengeri herkentyűt, málét, medvecukrot, csokoládét, mézes perecet, 

mogyorós buktát, mannát. 



MKE HÍREK   MKE HÍREK   MKE HÍREK   MKE HÍREK   MKE HÍREK  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2001. december 4-én tartott beszámoló küldöttközgyűlésén megszavazta 

a 2002. évre vonatkozó tagdíj-táblázatot, melyet itt közlünk: 
 

SZINTEK JÖVEDELMI KATEGÓRIÁK 

(havi bruttó kereset) Ft 

JAVASOLT ÉVES TAGDÍJ Ft 

I. 0-30.000 Kötelező a tagdíj, mértéke 1.000 

II. 30.000-50.000 1.500 

III. 50.000-70.000 2.000 

IV. 70.000-100.000 3.500 

V. 100.000-150.000 4.000 

VI. 150.000-200.000 6.000 

VII. 200.000 fölött 10.000 

 

A határon túli, avagy más külföldi államban élő magyar könyvtárosok 1.000,- Ft tagdíjat fizetnek. 

Az egyéni tagok egy szervezetnél fizetnek tagdíjat. A többes regisztráció tagdíjvonzata megszűnik, 

ugyanakkor a tagoknak változatlanul lehetősége lesz több szervezet tevékenységébe való bekapcsolódásra. 

A tagdíjreform célja, hogy az MKE költségvetésén belül a bevétel arányait a civil szervezeti léthez igazítva 

javítsuk, egyben magasabb bevételhez juttassuk a tagszervezeteket, ugyanakkor a befizetés módja és a tagdíj 

kezelése – mindannyiunk javára – egyszerűsödjön. 

A reform várható eredménye 2002-ben: 

Az egyesület közel 4 millió Ft tagdíjbevételhez jut az egyéni tagoktól, és jelentős tagdíjbevétel-növekedés 

várható a testületi tagoktól is. Nőni fog a tagszervezetek bevétele, ezért a tagdíjbeszedés motiváltabb lesz. 

Egyszerűsödik az MKE titkársága és a tagszervezetek közötti pénzkezelés módja. A megnövekedett 

tagdíjbevétel alapot teremt az egyesületnek fontos és közérdekű feladatok elvégeztetésére avagy ezen 

feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzésére. 

A tagdíjak befizetésének határideje: 2002. március 20. 
 

 
 

FARSANGI MULATSÁG! 
 

A Heves Megyei Népművelők Egyesülete vezetősége – a tagság egyetértésével – 

kezdeményezi, hogy a Heves Megyei Könyvtárosok Egyesületével közösen szervezzük 

meg a megye közművelődési és közgyűjteményi intézményeiben dolgozó kollégák 

részére a korábban nagy sikernek örvendő farsangi bált. 

Ezennel erre teszünk kísérletet, amikor is szeretettel meghívunk Gyöngyösre  

2002. február 23-án a 19 órakor kezdődő 

farsangi mulatságra. 

Helyszíne: Gyöngyös, Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola 

étterme (Thán Károly u. 1., a Gyöngyszöv Áruház oldalával szemben), ugyanitt helyben biztosított a 

kollégiumi szállás. 

Költségek:  vacsora: 1200,-Ft (sertés és baromfi sült vegyes körettel, vitamin saláta, sütemény) 

 Szállás: kollégiumban 1100,-Ft/fő 

 Rendezési költség hozzájárulás: 1000,-Ft (zenekar, dekoráció) 

 Italról mindenki a saját igénye, szükséglete szerint gondoskodjon. 

A helyszín kiválasztásánál az a szempont vezérelt bennünket, hogy inkább szolidabb (de kulturált) 

környezetet, szolidabb árakat válasszunk és az már rajtunk múlik, hogy ott milyen körülményeket teremtünk 

magunknak. 

Egyéb tudnivalók: barátot, ismerőst bárki hozhat magával, kérünk a tombolához tárgy(ak) felajánlását; ha 

szponzori felajánlás érkezik, el ne utasítsátok! 

A jó hangulatot saját magunknak kell megteremtenünk, ezért alkotó fantáziáját mindenki hozza magával. A 

visszajelzési papíron bármi nemű javaslatot, ötletet szívesen veszünk, amely a rendezvény sikerét segíti. 

Visszajelzést január 31-ig kérünk a Mátra Művelődési Központ (3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.) címére. 
 

 

MKE HÍREK   MKE HÍREK   MKE HÍREK   MKE HÍREK   MKE HÍREK  

 



A Heves Megyei Elektronikus Könyvtár hírei  
 

A Heves Megyei Elektronikus Könyvtár 

a Heves megyei vonatkozású oktatási, 

tudományos, kulturális célokra 

használható, szabadon terjeszthetõ 

elektronikus dokumentumok könyvtára. 

Célunk, hogy összegyûjtsük és 

szolgáltassuk, közkinccsé tegyük azokat 

az elektronikus  dokumentumokat, 

amelyek kapcsolódnak megyénkhez, 

településeinkhez, az itt élő emberekhez. 

Szolgáltatásunk ingyenes és nyilvános – 

szeretnénk, ha minden Internet-

felhasználó,  érdeklődő hasznos 

információkat, tartalmas web-oldalakat 

találjon honlapunkon. 

Gyűjteményünk műfaji megkötés nélkül tartalmaz olyan dokumentumokat, melyek nem 

kereskedelmi célú, számítógépes formában történő szabad terjesztése megengedett. 

Tartalom szerint:  Heves megyére vonatkozó anyagot 

 Heves megyében kiadott műveket 

 Heves megyei szerzők műveinek digitalizált változatát 

2001. decemberében készült el – a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával – 

Balázsy Ferenc, Szederkényi Nándor: Heves Vármegye története c. 4 kötetes - az 1890-es években 

kiadott -  munkájának digitalizált változata. A kötet elérhető a könyvtár honlapjáról, illetve a 

következő címen:  

http://www.brody.iif.hu/hmek/hvt/index.htm . Terveink közt szerepel a mű CD-ROM-on történő 

kiadása is. 

Az elektronikus könyvtár bővítéséhez szívesen fogadunk olyan szakdolgozatokat, szak- és 

szépirodalmi műveket, melyek web-es publikálásához a szerző hozzájárult, s helytörténeti 

vonatkozásuk révén gyűjteményünkbe illeszthetők. A HTML-szerkesztést könyvtárunkban 

elvégezzük. 

 

A fotó a Heves Megyei Könyvtáros Egyesület kassai kirándulásán készült 

 

 
 

KAPCSOLAT a Heves megyei könyvtárosok lapja 
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