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„Informatika korhatárok nélkül” – a vá-
rosi televízió kommentátora így jelle-
mezte januári programunkat. Valóban, ha
a harminchárom résztvevõ életkorát te-
kintjük, tizenöttõl nyolcvankét éves korig
szinte minden generáció képviseltette
magát ezen a szombati rendezvényen. 

Bonyolultabb feladat azt ismertetni,
mi mindenrõl esett szó a rendezvényen.
Ez pedig annak köszönhetõ, hogy a klub
elmúlt hat és fél éves történetében az in-
formatikai ismeretterjesztés folyamatos
volt, és egyre szélesebb spektrumú-
vá vált. 

Szilassi Andrea ezúttal a következõ té-
mákat válogatta: Elsõként a Windows XP
operációs rendszer, valamint az 2003-as
verziójú Office termékfrissítésének kö-
zelgõ leállásáról beszélt. Ennek során
részletesen foglalkozott a választható al-
ternatívákkal, tennivalókkal. A megjelent
vendégek további segítség gyanánt hoz-
záférést kaptak az elõadó online
OneNote noteszének tartalmához, amely
az elhangzottakról adott átfogó ismerte-
tés mellett képeket, illusztrációkat és lin-
keket is tartalmazott. Például oktató-

videó, letölthetõ brosúra, frissítési segéd-
program szoftverek. 

Másodikként olyan okostelefon-alkal-
mazások következtek, amelyek mind-
egyike egészségünk védelme érdekében
született. Mind az öt applikáció fejlesztõ-
je a  portálhoz kötõdik. Ez a webhely egy
orvoscsoport által üzemeltetett portál,
amely négy év alatt négyszer vitte el az
Év Honlapja díjat a honlapok versenyé-
ben. Orvos válaszol rovatában közel száz
szakorvos, pszichológus és jogász szak-
értõ áll rendelkezésre az ingyenes tanács-
adáshoz. 

Elmondható tehát, hogy ez a portál az
egészségügyi ismeretterjesztés hiteles és
elismert forrása, fóruma. Okostelefonra
kifejlesztett alkalmazásaik közül részle-
tesen hallhattunk a Web-beteg, az Elsõse-
gély és a Vigyázunk rád applikációkról,
majd csak a lényeges dolgokat kiemelve
következett a testsúlyfogyást ösztönzõ
Súlypont, valamint a dohányzásról való
leszokás érdekében kifejlesztett Kell a
dohány? app. 

Szünet után következett a program
fénypontja, a tizenöt éves Niczinger Péter
(unoka) és a hetvenkilenc éves Kovács
Judit (nagyszülõ) elõadása az iPadekkel
kapcsolatban. Megjegyzem, már az elõz-
mények sem voltak mindennapiak! Ami-
kor a Tatabányán élõ Judit tudomást szer-
zett az elõadásra való felkérésrõl, kisebb
kupaktanács alakult online közte és a
Környén lakó unoka, valamint az épp
Hongkongban tartózkodó unokaöcs kö-
zött, hogy mirõl is beszéljen a mama ez-
úttal. Hiszen ez már a második elõadása
lesz az iPadekrõl! Aztán a program szer-
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vezõjét is bevonva e körbe arra jutottunk,
hogy ami a maminak bonyolultabb, azt
Peti fogja megosztani a mi nagyon is ér-
tõ közönségünkkel. 

Niczinger Péter legfõképpen arról be-
szélt, milyen alkalmazásokat kedvel az
iPadjén. Szabadidejében animációkat, vi-
deókat és játékprogramokat tervez. Sze-
reti a kép-, hang- és videoeffektusok ké-
szítését, mert izgalmassá teheti vele a fo-
tókat, videókat, zenéket. Beszélt még az
iPaden tapasztalható mesterséges intelli-
gencia különféle formáiról. Ezek többsé-
ge olyan funkció, amely csak angolul ért.
Például megkérdezhetjük a készüléktõl,
milyen az idõjárás most földünk bizo-
nyos pontján. Vagy akár szóban is utasí-
tást adhatunk, hogy írjon e-mailt egy
konkrét személynek azt is megfogalmaz-
va, mi legyen az üzenetben. Internetes
szóbeli keresésnél magyarul és angolul
egyaránt fogalmazhatunk; megérti az
iPad. A találatokat azonban a Google
vagy Wikipedia angol nyelvû változa-
tából szolgáltatja. Ez utóbbi viszont 
optimális esetben magyar nyelvre is át-
váltható. 

Az eseményrõl készült felvételen sze-
mélyesen is nyilatkozik: https://www.
youtube.com/watch?v=nSxpoo9hRlU.

Kovács Judit az iPad használata kap-
csán azt emelte ki, milyen nagyszerû do-
log, amikor televízióval összekötve a ké-
szüléket nagy képernyõn láthatja azt a
sok-sok fotót, amelyet unokaöccse oszt
meg velük évek óta. László sokat utazik,
és ennek köszönhetõen minden földré-
szen járt már. Rengeteg fotót készített ed-
dig élete során. A családja pedig fotelból,
kényelmesen végignézheti a szép tájakat,
átélheti vele együtt a kalandokat, élmé-
nyeket. 

Hallottunk még arról is, milyen ké-
nyelmes akár ágyban fekve csevegni egy
iPad segítségével a családtagokkal, roko-
nokkal – élvezve a kitûnõ hang- és kép-
minõséget és az optimális méretû lát-
ványt.

Emlékezetes pillanatok voltak! ■
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Kitüntetések

2014. március 14-én 
• Széchenyi-díjat vehetett át 

Borsa Gedeon bibliográfus, 
a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
doktora, a hazai és egyetemes könyv- és
nyomdászattörténet területén végzett munká-
ja, valamint a hungarikakutatások kitel-
jesítése érdekében folytatott tevékenysége
elismeréseként.
• Magyar Arany Érdemkeresztet kapott

Gyulai Istvánné könyvtárigazgató, 
az óbudai Platán Könyvtár vezetõje,
kiemelkedõ szakmai munkájáért.
• Szabolcsi Bence-díjban részesült 

Szõnyiné Szerzõ Katalin zenemûtáros,
zenekritikus,
az Országos Széchényi Könyvtár
Zenemûtárának nyugalmazott osztályvezetõ-
je, kiemelkedõ zenetudományi, zenekritikai
és zenei ismeretterjesztõ tevékenységéért. 

A magyar kultúra napja alkalmából 
• Gyõr Közmûvelõdéséért-díj kitüntetésben
részesült

Dr. Horváth József fõkönyvtáros, 
a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér igazgatóhelyettese (korábban
tíz évig a gyõri megyei könyvtár igazgatója).
• Szabolcs Szatmár Bereg Megye Könyvtári
Kultúrájáért díjban részesült

Dr. Bihari Albertné,
a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár munkatársa, a könyvtári
kultúra és szolgáltatás továbbfejlesztésében
elért kiemelkedõ teljesítményért.
• Csendes János Életmûdíjat vehetett át

Bajnok Lászlóné,
a  Központi Könyvtár és Szakirodalmi
Információs Központ nyugalmazott
könyvtárosa, több évtizedes szakmai
munkájának elismeréseként.

A kitüntetetteknek szívbõl gratulálunk, és
további sikereket kívánunk!


