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A várpalotai Krúdy Gyula Kreatív 

Írókör 

Éltető Erzsébet1 

2015-ben kreatív írásműhely szerveződött a vár-

palotai könyvtárban, mely az intézmény névadó-

ja után Krúdy Gyula Kreatív Írókör néven kezdte 

meg tevékenységét. A klubként működő kör – 

mely nem csak művészlelkeknek szól – születése 

óta egyre nagyobb fejlődést mutat, s nagy nép-

szerűségnek örvend a környék lakóinak körében. 

A műhely megalakulásának előzménye a Krúdy 

Gyula Városi Könyvtár 2015 tavaszán meghirde-

tett Hagyj nyomot a világnak! elnevezésű író-

pályázata volt, ahova alig két hónap alatt több 

mint 60 pályaművet küldtek el a lelkes palotai, 

illetve a környező településen élő jelentkezők. 

 

A fotókat Pintér László készítette 

Ezekből az alkotásokból két kiadvány is szüle-

tett, egyik a pályázók által beküldött versekből, 

költeményekből, a másik novellákból, rövid tör-

ténetekből állt. Látva, hogy milyen szép számban 

                                                           
1 A cikk szerzője a klub vezetője, a könyvtár munka-

társa 

érdeklődnek a szépírás és általában a szépiroda-

lom iránt a környékbeliek, könyvtárvezetőnk, 

Budai László kezdeményezésére létrehoztuk vá-

rosunk vers- és novellaműhelyét. A Krúdy Gyula 

Kreatív Írókör havonta egyszer találkozik a 

könyvtárban. Megtisztelő és örömteli feladat 

számomra, hogy pályakezdő, még szárnyát bon-

togató irodalmárként én szervezhetem ezeket a 

foglalkozásokat, ahol együtt gondolkodunk és 

alkotunk mindazokkal, akiket érdekel a rímfara-

gás, az elbeszélés művészete, vagy egyszerűen 

csak szeretnék magukat szebben, választékosab-

ban kifejezni.  

 

A mindenki számára nyitott és látogatható fog-

lalkozásokon az anyanyelvi önkifejezés fejlesz-

tését, a forma- és stílusgazdagítást, valamint a 

kreativitás fejlesztését szolgáló ötleteket, fel-

adatokat, projekteket valósítunk meg, melyekből 

különböző típusú és funkciójú írásműveket alko-

tunk. 

Műhelymunkáink során sokféle készséget gya-

korlunk, melyek elsajátítása lehetővé teszi verse-

ink, rövid történeteink, novelláink megszületését, 

mindezek mellett pedig segítik a személyiség 

fejlődését, növelik az önbizalmat, és önértékelé-
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sünket is rendbe teszik. Manapság egyre többet 

hallani az úgynevezett jobb agyféltekés kreatív 

írásról és hasonló pénzcsináló, magukat írótanfo-

lyamként hirdető társaságokról, ahol két nap alatt 

írókká válhatunk. A Krúdy Gyula Kreatív Írókör 

egészen másról szól. Amit számunkra jelent, az a 

szövegalkotás öröme, amit bárki átélhet és átad-

hat. Hogy közösségformáló ereje van: olyan kört 

alkotunk, ahova bárki szabadon csatlakozhat. S 

nem utolsósorban azért, hogy az önterápiás jelle-

gen túl „megtanuljunk” írni. Óráról órára mód-

szeresen fejlesztjük magunkat, különböző prak-

tikus és gyakorlatias feladatok által javítjuk írás-

készségünket. Az elsajátítandó tudás megszerzé-

se és a szövegek megírása mellett írókörünk 

számára fontos a hallgatóság figyelembevétele, 

illetve az, hogy írásműveink másokhoz is eljus-

sanak. A legjobban sikerült munkákat a Krúdy 

Műhely című kiadványunkban megjelentetjük, 

ami nemcsak nekünk büszkeség, hanem a helyi 

olvasóközönség számára is öröm, hiszen róluk, 

rólunk, mindannyiunkról szól. Látom, ahogy 

egyre több figyelmet kap a kreatív írókör, s ezál-

tal számomra is egyre bizonyosabbá válik, hogy 

van igény a szépírásra. Napjaink szörnyűségei és 

a rohanó, szürke hétköznapok mellett kell egy 

hely, ahol kiírhatunk magunkból örömkönnyeket 

és bosszúságokat, emlékeket és élményeket, 

anya virágoskertjét, a vasárnapi ebédet, a reggeli 

dugót, bármit, ami meg tud szólalni, s megszólal-

tat egy egész közösséget. 

 

 

A zsidó kultúra és vallásgyakorlat 

tárgyai a Tatabányai Múzeumban 

Altdorferné Pál Gabriella
2 

  – דואמ רצ רשג ולוכ םלועה לכ...„
Az egész világ egy nagyon keskeny híd... " 
 

Idén a Tatabányai Múzeum a Tavaszi fesztivál 

alkalmából nyitotta meg a fenti címmel új idő-

szaki kiállítását, mely a hagyományos zsidó kul-

túra néhány elemét kívánja bemutatni.  

Egy kis történelem: A zsidóság Kárpát-

medencei jelenlétére már a honfoglalást megelő-

ző időkből vannak adataink (a római kortól), 

ahogy a zsidó vallás gyakorlására is a Kazár bi-

rodalomban élő, 8. századi magyarságnál. A for-

rások alapján a 9-10. századtól itt élő zsidó kö-

zösségeknek – más népekkel és vallásokkal 

együtt –, István király törvényeiben jogegyenlő-

séget biztosított. A középkorban hol üldözték, 

hol elfogadták jelenlétüket. Kereskedelemmel, 

                                                           
2 A szerző a Tatabányai Múzeum igazgatója, régész 

pénzügyletekkel foglalkoztak, ekkor alakultak ki 

Budán, Esztergomban, Sopronban, Tatán és 

Óbudán az első hitközségek. 

1526 után, az egymástól elszakadt országrészek-

ben különböző volt a zsidók helyzete. Míg a ki-

rályi Magyarországon inkább üldözték őket, a 

török megszállás alatt a zsidó lakosság szaba-

dabban élt. A török háborúk után elsősorban me-

zőgazdasági kereskedelemmel foglalkoztak, ér-

tékesítették a nagybirtokok és a falvak termékeit. 

 

Tórakorona - a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár 

tulajdona. Fotó: Vágó-Lévai Katalin 



A 19. század elején a zsidók az ipari és kereske-

delmi fellendüléssel együtt fokozatosan bekerül-

tek az ország gazdasági életébe. A zsidóságon 

belül is megindult a magyarosodási mozgalom. 

A 19. század végére a magyarországi zsidóság-

nak csak kisebb része tartott ki a hagyományos 

zsidó vallás mellett (ortodox, illetve status quo 

irányzat), megőrizve nemzetiségi, etnikai elkülö-

nülését, jellemzően a kelet-, északkelet magyar-

országi térségben. A döntő többség, Nyugat-

Magyarországon és Budapesten, a neológ feleke-

zethez csatlakozott.  

Az etnikai-vallási alapon kultúráját őrző, vagy a 

magyarsággal/magyarországi nemzetiségekkel 

összeházasodó, gyermekeit esetleg már megke-

resztelő zsidóság egy része a városi kultúra leg-

modernebb áldásainak kimunkálója: vállalkozó, 

pénzügyi tisztviselő, más része a modern polgári 

élet szervezője: értelmiségi (orvos, ügyvéd, mű-

vész), harmadik része pedig városi iparos volt. 

Mellettük, velük párhuzamosan a falusi zsidóság 

továbbra is betagozódott a helyi társadalom ha-

gyományos munkamegosztásába: boltos, keres-

kedő volt, aki a parasztvállalkozók mindennapi 

életét élte. A 20. század sorstragédiája, a holo-

kauszt után a magyarországi zsidóság „csonka” 

társadalommá vált, hiszen a megmaradt töredék, 

hazajött vidéki zsidóság is a városokba húzódott, 

feladva ifjúkori vagy családi szokásrendjét. 

 

Szédertál a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár gyűj-

teményéből. Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

A jelenlegi megyénk területén nagy múltú zsidó 

közösségek nyomait találjuk Esztergomban, Ta-

tán és Komáromban. Tatabánya három, a 18. 

században az Eszterházy uradalom részeként 

telepített elődtelepülésének kicsi zsidó közössé-

gei a tatai hitközséghez csatlakoztak a 19. század 

végén. Jelentősebb számú zsidó lakosság a 19. 

század végi bányanyitást követően, a 20. század 

elején érkezett ide. Az ide költözők között bá-

nyaigazgatót, mérnököket, építészeket, orvoso-

kat, ill. iparosokat és kereskedőket találunk. A 

fejlődés nyomán felépült Tatabánya telepen, és a 

polgárosodásban előrehaladott Felsőgallán jött 

létre az önálló zsidó közösség, a „Tatabánya–

Felsőgalla–Alsógalla Izraelita Fiókhitközség” 

1927-ben. A zsinagógát, mely Felsőgalla terüle-

tén állt, 1927 és 1930 között építették fel Székely 

Jenő, a MÁK Rt. építésze tervei nyomán. 

 

Hanukkai menóra - a Magyar Zsidó Múzeum és 

Levéltár tulajdona. Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

A kiállításról: A kiállítás első részében, mely a 

„Szimbólumok és párhuzamos magyarázatok” 

címet kapta, kibontunk néhány egyetemes szim-

bólumot, és arra keressük a magyarázatot, hogy 

olyan jelképek, mint a fény, a víz és az oltár mi-

lyen mélyebb értelemmel bírnak, milyen tárgyak 

közvetítésével jutottak, jutnak el a hívő zsidó és 

keresztény emberhez. A zsidó környezetből kivá-

lasztott tárgyak közül lehetnek a disszimilációt, 

de sokszor az asszimilációt mutató darabok. Ese-

tenként nem különböznek az általánosan használt 

tárgyaktól, „judaikává, zsidó szertartási tárggyá 

a rajtuk látható héber feliratok, és a használatuk 

során általuk végrehajtott micvák teszik őket.” A 

budapesti Magyar Zsidó Múzeum és Levéltárból 

válogatott anyag együtt jelenik meg a banai, a 

bokodi, a csépi, a dadi, a kisigmándi, a lábatlani, 

a mocsai és a tarjáni református Egyházközsé-

gekben és a Tatabánya-bánhidai Szent Mihály 

Plébánián őrzött liturgikus tárgyakkal. Mind a 



zsidó, mind a protestáns tárgyak között felfedez-

hetjük a dél-németországi, 17. századi ötvös 

központok csodálatos céhes remekeit, melyek 

egy része világi környezetből érkezett meg és 

másodlagosan kapott szakrális funkciót. 

A zsidó hagyományban rendkívül nagy jelentő-

sége volt a szóbeli hagyomány mellett az írásbe-

liségnek és a tudás közvetítésének. „A könyv 

népe” részben a zsinagóga, mint a szellemi élet 

központja jelenik meg. Arra szeretnénk rámutat-

ni, hogy milyen komplex jelentőséggel bír, 

mennyire sok szállal kapcsolódik a hozzá kötődő 

közösség életéhez. A kiállított tárgyak között a 

Tóra öltözetének részei mellett eredeti könyvé-

szeti és a Komáromi (SK) Zsidó Hitközségből 

származó iratanyag szerepel. Itt kapott helyet 

egy, a tatai zsinagóga belsejéről a 20. század 

elején készült archív fotó nagyított másolata is. 

A tárlat harmadik része az „Otthon”-ról szól, 

arról, hogy hogyan, milyen hagyományok, szo-

kások, értékek és előírások mentén ünnepel a 

közösség legkisebb egysége, a család.  Ebben az 

egységben láthatóak a sábát és a pészah, vala-

mint az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó ün-

nepek tárgyai. A keménycserép és porcelán 

szédertálak, valamint a porcelán pohár a Fischer-

családhoz vezet. A család hatása a magyar kera-

mikában, művészettörténetben szinte napjainkig 

jelentős, a kiállított tárgyak a 19. századi kezde-

tekhez, a herendi porcelánmanufaktúrához és 

előzményéhez, a tatai majolikagyártáshoz kap-

csolhatóak. Az izraelita vallású emberek társa-

dalmi megbecsülését mutatta az is, hogy egymás 

után nyertek a királytól nemességet: Fischer Mó-

ric herendi porcelán gyáros 1866-ban 

„Farkasházi", 1892-ben Fischer Ignác majolika 

gyáros „Tóvárosi" előnévvel. Akár az év jelentő-

sebb fordulóihoz, úgy az emberi élet főbb állo-

másaihoz is szertartásos szokások fűződnek. A 

megszületett gyermek mágikus védelme vallási 

hovatartozás nélkül ismert szokás volt, hiszen a 

gyermek az Örökkévaló ajándéka. Különleges-

ségei a kiállításnak az itt látható amulettek, me-

lyek célja a szülőanya, valamint az újszülött 

gyermek védelme a démonok ellen, a szemmel 

verés és más „varázslat” elhárítása, valamint a 

már bekövetkezett betegségek gyógyítása. Az 

újszülött – akinek a születéskor még nincs neve! 

– legnagyobb veszélyben a névadásig van. A 

fiúgyermek a körülmetélésekor, a születést köve-

tő nyolcadik napon kap nevet, a leánygyermek 

pedig, amikor a zsinagógában az apát felhívják a 

Tórához, jellemzően a születést követő egy-két 

hét során. A gyermekágyas démonoknak azért 

tulajdonítanak nagy jelentőséget a születés utáni 

napokban, mert azok kihasználják az újszülött 

„névtelensége” okán az isteni erő hiányát. 

 

A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár metszete egy 

19. századi zsidó menyegzőről.  

Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

Az esküvő egy új család kezdete. Az esküvői 

szertartásra a szabad ég alatt kerül sor, a vőle-

gény és menyasszonya a szertartás során a hupá, 

az esküvői sátor alatt állnak. A kiállításon látható 

hímzett esküvői sátor a 20. század elején készült.  

A kiállítás címe egy 18. századi tudós rabbitól 

származó idézet, teljes egészében így szól: „Az 

egész világ olyan, mint egy szűk, mint egy kes-

keny híd, amelyen/amin végig kell mennünk, s az 

a legfontosabb, hogy soha ne féljünk ezen az 

úton”. A cím és az idézet utal a kiállítás céljára: 

tárgyak segítségével közelebb hozni, jobban 

megismertetni a zsidó hagyományt, és beszélni 

arról, ami összeköt. 



 

DJP mentorok regionális találkozója  

Tóthné File Edina3 

Balatonfüred adott otthont a Közép-Dunántúli 

Régió Regionális Mentortalálkozójának 2018. 

március 10-én. Ahogy azt a meghívóban is ígér-

tük, szép tavaszi idő fogadta az ide érkező 85 

Digitális Jólét Program (DJP) Mentort, a DJP 

Pontok fenntartóit, a Digitális Jólét Koordinációs 

Központ (DJKK) munkatársait és a sajtó képvi-

selőit.  

 

Dr. Fromann Richárd DJKK vezető az IKER digitális kom-

petencia rendszerét is ismertette. Fotó: Szilassi Andrea 

A rendezvény kezdetén dr. Bóka István, Balaton-

füred város polgármestere mondott köszöntőt. 

Kiemelte, hogy a város jelentős vezeték nélküli 

internet infrastruktúrával rendelkezik, amely 

nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a tavalyi vizes 

világbajnokságnak megfelelő színteret adhatott. 

A szakmai programot dr. Fromann Richárd 

DJKK vezető indította a DJP Hálózatról, annak 

céljairól és programjairól tartott előadásával. 

Ezután Tóthné File Edina KDR regionális vezető 

tartott rövid ismertetőt a terület DJP Pontjairól. 

Beszélt a fejlődésről  amit a beadott és elnyert 

                                                           
3 A cikk szerzője a Közép-Dunántúl régió DJK vezető-

je, a Digitális Jólét Koordinációs Központ munkatársa 

pályázatok tesznek lehetővé  és a dinamikusan 

bővülő hálózatról. Bemutatkoztak a megyei men-

torok és a KIFÜ regionális koordinátorai is. 

Megismerhették a résztvevők, milyen eredmé-

nyeket értünk el eddig a hálózatépítés, idősügyi 

program és a DJP Pontok munkájának feltérké-

pezése terén. Az előadást egy filmrészlet zárta, 

mely hatásosan támasztotta alá annak szükséges-

ségét, hogy megfelelő eszközt és teret biztosít-

sunk azoknak a 65 év feletti, tettre kész, cselekvő 

nyugdíjasoknak, akikben még „rengeteg zene 

van”; képesek és akarnak tanulni. Ezután követ-

kezett – mintegy a gondolat folytatásként – Bo-

zsoki Dániel DJKK hálózati koordinátor előadá-

sa a „Digitalizáció az aktív idősekért” program-

ról. Az előadásból megtudhattuk, hogy újra 

megnyitják a részmunkaidős mentorok előtt a 

jelentkezés lehetőségét a programba, és mobil 

mentorok jelentkezésére is van még lehetőség. 

Ezután ebédszünet következett. A finom fogások 

mellett jó hangulatú beszélgetések alakultak ki 

az asztaloknál és a napsütötte teraszon.  

 

Bozsoki Dániel, a Digitalizáció az aktív idősekért program 

koordinátora beszélt a folyamatban lévő, budapesti pilot 

képzések tapasztalatairól is. Fotó: Szilassi Andrea 

A szakmai nap során lehetőség nyílt közvetlen 

válaszokat kapni a DJP Pontokat és a fenntartói-

kat foglalkoztató kérdésekre. Ahogy egyik részt-

vevőnk fogalmazott: „Sok nevet megszemélyesí-



tett a találkozás. Nem maradt megválaszolatlan 

kérdés”. Ebéd után elkészültek a csoportképek, 

majd lehetőség nyílt a régió tortájával is 

fényképezkedni, amit utána rendeltetésének 

megfelelően elfogyasztottunk.  

 

Oklevelet vehettek át dr. Fromann Richárdtól és 

dr. Berencsi Judittól azok a jelenlévők, akik már az 

eMagyarország hálózat megalakulása óta végeznek men-

tori tevékenységet. Fotó: Kovácsné Horváth Viktória 

A délutáni blokkot dr. Berencsi Judit, a KIFÜ 

projektvezetője nyitotta meg a GINOP 3.3.1 pá-

lyázatról szóló előadásával. Eközben számos 

kérdés merült fel és került megválaszolásra, me-

lyekhez hozzájárult Judit közvetlen előadói stílu-

sa is. Megtudtuk, hogy a mentorok képzése ez év 

szeptemberétől decemberig történik majd 16 fős 

csoportokban. Az ország több pontján is lesznek 

tanfolyamok, hogy mindenki a lakóhelyéhez 

közel vehessen részt a kontaktórákon, amelyek 

összesen hat napot fognak igénybe venni. A kép-

zésre utazás költségeinek térítését is biztosítani 

fogják. A tudásanyagot korszerű és élvezetes e-

learning modulok alapján sajátítják el a résztve-

vők. Első körben 1500 mentor képzésére lesz 

lehetőség. Amelyik ponton több mentor is dol-

gozik, érdemes kérvényezni további mentor kép-

zését is, mert ha nem telik be a keret, akkor to-

vábbiak beiskolázására is lehetőség lesz a keret 

erejéig. Megtudtuk még, hogy megújul a korábbi 

e-Magyarország portál. Egy bárki számára hoz-

záférhető tudástár teszi majd lehetővé a további 

egyéni fejlődést, az önálló ismeretszerzést. 

Ezután a találkozón három jó gyakorlatot ismer-

hettünk meg. Szilassi Andrea Tatabányáról az 

„Időskorúak az infokommunikációs sztrádán - 10 

éves a tatabányai NetNagyi Klub” címmel tartott 

előadást. Utána „Tranzisztortól a mikroprocesz-

szorig - Digitális kompetenciafejlesztés a kicsik-

nél és a szépkorúaknál” címmel Sólyom Balázs 

ügyvezető igazgató, a besnyői Sziront' Art Köz-

hasznú Egyesület vezetője mutatott be számos jó 

példát mindennapi munkájukból. Végül ízelítőt 

kaphattunk Éltető Erzsébettől, a várpalotai 

könyvtár kulturális szervezőjétől arról, hogy a 

digitalizáció milyen plusz tud adni olyan tevé-

kenységekhez is, mint a szépírás. Előadásának 

címe: „A Krúdy Gyula Kreatív Írókör és az on-

line kreatív írás”  

A délutáni programot egyik résztvevőnk így mél-

tatta: „Köszönjük az infókat, a kitűnő vendéglá-

tást és a délutáni nagyon érdekes tapasztalato-

kat! Nekem a jó gyakorlatok nagyon tetszettek, 

… kicsit kinyílt a világ, még sok ilyen gyakorlat-

ról szívesen hallanánk, s mi is igyekszünk majd 

felzárkózni!” A találkozót egy mini szavazással 

zártuk, melynek eredményét alább láthatjuk. 

Köszönöm az aktív részvételt, a nyitottságot, a 

kíváncsiságot minden résztvevőnek, fantasztikus 

élmény volt ez a nap! 

 
 

 

Csoportkép az esemény résztvevőiről.  

A képek forrása: Facebook, DJK Mentorok klubja



 

Megyei mentortalálkozó Leányváron 

Pócsföldi Gáborné -  

Szilassi Andrea 

Márciusban Balatonfüredre, áprilisban Leányvár-

ra vártuk megyénk Digitális Jólét Pont (DJP) 

Mentorait. A két találkozó azonban sok tekintet-

ben különbözött egymástól. Ami mindkét ese-

ményt összekötötte: az a jó hangulat, a barátsá-

gos légkör, a vendégmarasztaló fogadtatás. A 

rendezvényre jelentkező mentoroknak, fenntar-

tóknak azt ígértük, hogy ez alkalommal nem az 

előadások dominálnak, helyettük inkább a kon-

zultációkra helyezzük a hangsúlyt, hogy az előt-

tünk álló GINOP 3.3.1 és az idősügyi projekttel 

kapcsolatban választ kaphassanak minden felme-

rülő kérdésre.  

 

Princz Attila az idősügyi digitalizációs projektről beszélt. 

Fotó: Szilassi Andrea 

A Digitális Jólét Koordinációs Központ részéről 

körünkben üdvözölhettük Princz Attilát, a DJKK 

hálózati vezetőjét és Menyhárt Henrietta hálózati 

vezető helyettest, valamint Kissné Sipos Angéla 

ügyfélszolgálati munkatársat. A Kormányzati 

Informatikai Fejlesztési Ügynökségtől Móró 

Tibor GINOP 3.3.1 területi koordinátor tisztelte 

meg rendezvényünket.  A Digitális Jólét Prog-

ram Hálózatból Tóthné File Edina KDR regioná-

lis vezető és Szakács Lászlóné Fejér megyei ve-

zető aktív közreműködőkként járultak hozzá a 

szakmai program sikeréhez. 

 

Móró Tibort ismerősként üdvözölhettük. Minden DJP 

Ponton járt már ellenőrizni a technikai feltételeket a 

GINOP 3.3.1 eszközcsomagjának telepítése ügyében. 

Fotó: Szilassi Andrea 

Elsőként Leányvár község polgármestere, 

Hanzelik Gábor köszöntötte a vendégeinket. Ezt 

követően a helyi német nemzetiségi gyermek 

tánccsoport rövid műsorát nézhettük meg. A 

közönség nagy tapssal jutalmazta a gyerekeket, 

akik gyönyörű nemzetiségi ruhákban, boldogan 

fogadták a tapsot. Tóthné File Edina egy ötletes 

párkeresős - ismerkedős játékot indított útjára 

még a program kezdetén, amelyre később vissza-

tértünk. A mentoroknak a cédulákon olvasható 

(szakmai) kérdések alapján kellett megtalálni 

párjukat a helyes válaszok nyomán.  A rendez-

vény során a GINOP 3.3.1 pályázattal kapcsolat-

ban hallottunk néhány aktuális információt Móró 

Tibortól, majd kérdések feltevésére nyílott lehe-

tőség. Ezt követően, a következő témára hango-

lódás érdekében egy tanulságos filmrészlet kö-

vetkezett, amely hűen mutatta be, miért is van 

nagy szükség a Digitalizáció az aktív idősekért 

projektre. Habár már 2016-ban is indult egy pro-

jekt a digitális szakadék csökkentése érdekében 

(GINOP-6.1.2), de az ezeken a tanfolyamokon 

való részvétel korhatárhoz volt kötve. A tapasz-

talatok azt mutatták, hogy sokan maradtak ki 

életkoruk miatt ebből a lehetőségből. A rövide-

sen széles körben elinduló, idősügyi 

digitalizációs programról Princz Attila adott rö-



vid összefoglalót, majd ismételten kérdezhettek a 

jelenlévők. Mindkét projekttel kapcsolatban sok 

kérdés merült fel, amelyekre az előadók türelme-

sen válaszoltak.  Ebéd előtt egy közös fotó készí-

tésére is sor került. A finom házias ebédet a le-

ányvári Horváth Rudolfné Ica és csapata készí-

tette el a számunkra.  

 

Szakács Lászlóné Fejér megyei, Tóthné File Edina KDR 

regionális és Pócsföldi Gáborné Komárom-Esztergom 

megyei  vezetők. Fotó: Szilassi Andrea 

Délutánunkat egy közös ötleteléssel folytattuk 

Szilassi Andrea közreműködésével, a megjelent 

mentorok aktív részvételével. A Mindomo on-

line szolgáltatásának használatával egy Komá-

rom-Esztergom megyei gondolattérképet készí-

tettünk a GINOP 3.3.1. projektben megvalósí-

tandó digitális kompetenciafejlesztő programja-

ink alapján. A hierarchiába rendezett tématérkép 

prezentációként is levetíthető volt, majd némi 

utómunkálatot követően megosztottuk a résztve-

vőkkel pdf-ben. Végül mentoraink következtek. 

Bemutatta DJP Pontját és települését Pavlitzkyné 

Miklós Enikő Súrról, Kovácsné Horváth Viktória 

Kecskédről, Varga Orsolya Mocsáról és Németh 

Ferenc Vértesszőlősről.  

Programunk zárásaként a fáradhatatlan Tóthné 

File Edina online kvíz játéka következett, ame-

lyeket okostelefonokon, laptopokon keresztül 

vívtak a résztvevők. A három legügyesebb ver-

senyző ajándékban részesült.  

Köszönjük budapesti vendégeinknek, mentor 

kollégáinknak, a fenntartók képviselőinek, hogy 

ezt a tartalmas napot együtt tölthettük! Ugyan-

csak megköszönjük a háttérben dolgozó leányvá-

ri csapatnak, hogy a Farkas János Művelődési 

Házban ezen a napon mindenki otthon érezhette 

magát. 

 

 

Csoportkép a leányvári résztvevőkről. A kép forrása: Facebook, DJP mentorok klubja 

 



 

A KKDSZ XIV. kongresszusáról 

Dobrovits Orsolya4 

2018. április 5-én rendben lezajlott a KKDSZ 

XIV. kongresszusa. Csóti Csaba elnöki beszá-

molója részletesen tartalmazta a múlt évben vég-

zett szakszervezeti munkát, a helyszínen már 

csak rövid kiegészítésre került sor. Természete-

sen szakszervezeti szempontból a legfontosabb 

2017-ben is a bérharc volt, valamint a kulturális 

bérpótlék bevezetése. A beszámoló keretében 

került ismertetésre a titkároknak összeállított 

kérdéssor a 2017. évi alapszervezeti tevékenysé-

gükre vonatkozóan. A titkárok ennek keretében 

is javaslatokat tehettek arra, hogy mi segítené elő 

feladataik minél hatékonyabb elvégzését. Sajnos 

még mindig van olyan KKDSZ alapszervezet, 

ahol nincs kollektív szerződés. A KKDSZ Felü-

gyelő Bizottságának elnöke, Prait Zoltánné a 

2017. évi pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódva 

nagyvonalakban ismertette az előzetesen már 

elküldött FEB jelentést. Megerősítette, hogy a 

tavaly elfogadott pénzügyi terv szerint történt a 

gazdálkodás és a bevétel is. A Kongresszus egy-

hangúlag elfogadta a beszámolót és a 2018. évi 

tervet. Új tagot választottunk a KKDSZ Segélye-

zési Bizottságába. 

A KKDSZ tevékenységének középpontjában 

2018-ban is  mint azt a kongresszusi és elnök-

ségi határozatok is megszabták  az általános és 

rendszerszerű bérrendezésről szóló tárgyalások 

megindításának követelése, továbbá a 2018. évi 

átmeneti, az illetménypótlék január 1-jéig történő 

emelésével járó, és azt a nem közalkalmazottként 

foglalkoztatott kollégákra is kiterjesztő bérkor-

rekció elérése áll. A tárgyalások alapját az az 5 

pontos dokumentum jelenti, amit a választások 

előtt 11 olyan pártnak küldtünk el, amelyek a 

közvéleménykutatások által minimum 1%-os 

                                                           
4 A cikk szerzője a KKDSZ irodavezetője 

támogatással rendelkeztek. Így a választásokon 

győztes FIDESZ - KDNP koalíció is megkapta. 

Az április 8-i választások eredményeképpen új 

összetételű parlament és kormány áll fel május 

9-én. Bértárgyalásokra csak ezt követően kerül-

het sor. 

 

A KDFSZ évértékelő taggyűléséről 

Bartók Gertrud5 

A Kulturális Dolgozók Független Szakszervezete 

2018. március 28-án tartotta éves közgyűlését 

Kecskeméten, a Katona József Könyvtárban. 

Nyíri Ákos elnök ismertette az előző év rendez-

vényeit, eseményeit, amelyeken a szakszervezet 

tagsága megjelent. Pénzügyi beszámolójában 

részletesen ismertette a szervezet éves elszámo-

lását.  

A 2018-as év várható programjainak és előzetes 

költségvetésének ismertetését követően elhang-

zottak az EMMI-vel történt egyeztetések, tárgya-

lások részletei, valamint megvitattuk a szakszer-

vezet javaslatát a kulturális szakma, ezen belül a 

könyvtárosok immár tarthatatlan bérhelyzetének 

megoldására: a közalkalmazotti bértáblát és pót-

lékait el kell törölni, helyette egy új, akár életpá-

lyamodellbe foglalt átfogó bérrendezés vált 

szükségessé és halaszthatatlanná.  

Felvetődött a porterhelés miatt a veszélyességi 

pótlék igénye, valamint az is, hogy a nem közal-

kalmazott, azaz nonprofit kft-k által foglalkozta-

tott közművelődési és könyvtáros dolgozók is 

részesedjenek a könyvtárosok bérrendezésében, 

és természetesen az iskolai könyvtárakban, nem 

pedagógus munkakörben dolgozó könyvtárosok 

is. A beszámolókat, a munkatervet és a bérren-

dezésre tett javaslatokat a megjelent tagság egy-

hangúlag elfogadta. 

                                                           
5 A KDFSZ munkájában a JAMK munkatársai közül a cikk 

írója vesz részt 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkkdsz.hu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FKKDSZ_partoknak_2018_03_20.pdf&data=02%7C01%7C%7C54f35fd3524f4fa9ad3b08d5ab594028%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636603322165452882&sdata=nSscuaukg3Fg5ZlP7yR5YRRy%2FCsxwwfHcMpYkw3cuaE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkkdsz.hu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FKKDSZ_partoknak_2018_03_20.pdf&data=02%7C01%7C%7C54f35fd3524f4fa9ad3b08d5ab594028%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636603322165452882&sdata=nSscuaukg3Fg5ZlP7yR5YRRy%2FCsxwwfHcMpYkw3cuaE%3D&reserved=0

