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Új könyvtár várja ezentúl az olvasó-

kat Vértesszőlősön 

Fábián Ildikó 

Csaknem egy éves kemény munka végére tehet-

tünk pontot 2019. március 22-én, amikor is hiva-

talosan, ünnepélyes keretek között átadták Vér-

tesszőlős új könyvtárépületét a látogatóknak.  

Az egybegyűlteket Németh Ferenc, a könyvtár 

vezetője köszöntötte, majd a település általános 

iskolás diákjainak az olvasást és a könyvtárakat 

méltató összefoglalójával indult a program. Ezt 

követően Bencsik János, a Tatai-medence parla-

menti képviselője osztotta meg gondolatait a je-

lenlévőkkel, majd Nagy Csaba polgármester rövi-

den vázolta az eddig megtett utat. Ismét a gyere-

keké lett a szerep, ezúttal szlovák nyelvű verseket 

adtak elő, végül – de nem utolsó sorban – pedig 

Mikolasek Zsófia, a József Attila Megyei és Vá-

rosi Könyvtár igazgatója emlékezett meg néhány 

mondatban a múltról és kívánt sok sikert a folyta-

táshoz. 

 

A korábbi könyvtár elhelyezkedését és méreteit 

tekintve sem igazán felelt meg a modern könyv-

tári tér funkciójának, így nagy örömünkre szol-

gált, amikor Nagy Csaba polgármester úr és Né-

meth Ferenc, a művelődési ház és könyvtár veze-

tője azzal keresett meg bennünket, hogy kihasz-

nálva a település új óvodájának építése miatt ha-

marosan üressé váló épület adta lehetőségeket, 

szeretnének egy új könyvtárat létrehozni. Már 

első alkalommal is ámultunk a hatalmas tereken, 

és izgatottan vártuk a folytatást. 

 

A fotókat Halász Adél készítette 

A munkálatok oroszlánrészét (festés, burkolás 

stb.) az önkormányzat saját költségvetéséből fi-

nanszírozta, de a Nemzeti Kulturális Alap Köz-

gyűjteményi Kollégiuma által kiírt pályázaton el-

nyert, és a KSZR keretből kiegészített támogatás-

sal, valamint a JAMK Megyei Ellátási és Mód-

szertani Osztályának segítségével sikerült végül 

megfelelő környezetet biztosítani a látogatók szá-

mára. A több helyiségből álló épület földszinti el-

helyezkedésének köszönhetően könnyen megkö-
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zelíthető. A könyvtári tér így nemcsak az állo-

mány jobb elosztását, de a rendezvények lebonyo-

lítását is lehetővé teszi, kialakítva így egy igazi 

közösségi teret, ahová szívesen járhatnak kicsik 

és nagyok egyaránt. A kellemes színek és a jól 

összeválogatott kiegészítők pedig Bedei Orsolya 

kolléganőnk ízlését dicséri.  

 

Reméljük, hogy a szép és barátságos környezet 

még több olvasót eredményez majd a könyvtár-

nak, és végre a kollégák is pihenhetnek egy kicsit!  

Megújult a megyei ellátás honlapja 

Szilassi Andrea 

Öt éven belül harmadszor is megújult a KSZR 

webhelye, és ezúttal is nulláról, az alapoktól kel-

lett felépíteni. Az előző verzió már hosszabb ideje 

elérhetetlen volt biztonsági és egyéb problémák 

miatt.  Ezúttal Drupal helyett WordPress keret-

rendszerrel készítettük. Néhány változás: 

• Alig láthatóan, de változott a domain 

név: immár kötőjeles formában írjuk 

URL címünket: www.kem-kszr.hu  

• Minden részében okoseszközökre opti-

malizált, reszponzív megjelenésű honlap. 

A hírek, cikkek, eseménymeghívók látvá-

nyosan promotálhatók a közösségi médi-

ában. Követhető a megosztások száma a 

honlapról is. 

• A létrehozott oldalak, bejegyzések és ese-

mények jól megjegyezhető URL címet 

kapnak. Ennek következtében nem szük-

séges mindig a menüből előkeresni a kí-

vánt tartalmat, hiszen a címek adása azo-

nos séma szerint történik: kem-

kszr.hu/telepulesnev vagy kem-

kszr/event/20190531 – vagyis könnyen 

megjegyezhetők. A községi könyvtárosok 

is könnyebben tudják népszerűsíteni saját 

könyvtáruk elérhetőségeit, szolgáltatásait 

ilyen módon. 

• A 60 könyvtár önálló oldalának elkészíté-

sét online űrlapos adategyeztetés előzte 

meg, hogy aktualizált információkat jele-

nítsünk meg a webhelyen.  

• A kistelepülési könyvtárosoknak hivata-

los email fiókok is készültek ...@kem-

kszr.hu címmel. Ez a levelezés biztonsá-

gos, https kapcsolaton keresztül történik.  

Az email fiókoknak böngészőn keresztül 

kétféle megjelenítési formája van. Ebből 

a Horde típusú okostelefonra optimalizált 

nézet.  

• Az új címek több okból is fontosak szá-

munkra. Egyik szempont, hogy amennyi-

ben a könyvtáros személyében változás 

történik, az email cím akkor is megma-

rad, csak a jelszavas hozzáférést fogjuk 

megváltoztatni. 

 

A kezdőképernyő teteje számítógép képernyőjén nézve a 

menürendszerrel. Alatta a bejegyzések folyama (cikkek, 

hírek), a jobb oldali sávban pedig különféle widgetek ta-

lálhatók: eseménynaptár, a webhely keresője, a fotógalé-

ria képes linkje, legnépszerűbb bejegyzések és oldalak, 

legfrissebb bejegyzések, címke felhő, feliratkozási blokk, 

stb. 
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• Ismét van eseménynaptárunk, ahol az 

egyes rendezvénytípusokat külön színnel 

jelöljük. A helyszínek, szervezők adatait 

elegendő egyszer rögzíteni, később már 

csak ki kell választani a listából a megfe-

lelő adatokat. Ebből adódóan az esemé-

nyek berögzítése hamar elkészül. A láto-

gatók szempontjából nézve, a rendezvé-

nyek szűrhetők napi, heti és havi listákba, 

tehát ez a naptár gyors tájékozódást tesz 

lehetővé. 

 

• Jelenleg 8 menü van. Ezek közül 4 tar-

talmaz lenyíló almenüket.  

• Minél több tartalom jelenik meg a web-

helyen, annál nagyobb jelentőséggel bír-

nak majd a visszakeresést szolgáló eszkö-

zök: a kereső, a címke felhő és a kategó-

riák alapján történő szűrés. 

• reCaptcha 3 védelemmel ellátott űrlapo-

kat helyezhettünk el a webhely külön-

böző részein, amely a potenciális érdek-

lődő számára kevésbé kényelmetlen, 

mégis képes kiszűrni a robotok és levél-

szemétküldők üzeneteit. 

• A GDPR miatt Adatvédelmi tájékoztató 

oldal is született, amelynek elkészítésé-

hez és a bejelentések kezeléséhez sok se-

gítséget adott a Wordpress. 

• Képgalériák létrehozására számos, külön-

böző lehetőség is adott. 

• Nem utolsó sorban pedig, biztonság te-

kintetében megbízhatóbb megoldást je-

lent mind a jelenlegi WordPress rendszer, 

mind pedig a kiszolgáló webszerver 

szoftverkörnyezete.  

Vannak egyelőre még kihasználatlan lehető-

ségek is, mint például a jelszóval védett olda-

lak létrehozása, vagy akár új, kapcsolódó, de 

önálló honlapok létrehozása szubdomain-es 

URL címmel. Meglátjuk, milyen fejlesztése-

ket hoz a jövő.  

 

 

Piwigo képgalériánk okostelefonon 



 

Vetélkedő diákoknak Tarjánban 

Tomasovszky Edit, Fábián Ildikó 

A Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 

idén 3. alkalommal rendezett komplex történelmi-

irodalmi-művészeti csapatversenyt a térség isko-

láinak 2019. március 20-án. Decemberben a Má-

tyás királlyá választásának 560. és születésének 

575. évfordulója alkalmából került meghirdetésre 

a levelezős forduló, melynek döntőjébe 7 csapat 

került be. A vidám hangulatú és játékos csapat-

versenyben történelmi és irodalmi feladatokat ol-

dottak meg a gyerekek, iniciálét készítettek, jele-

netet adtak elő. Ügyességüket, kreativitásukat is 

megvillanthatták, amikor elkészítették a király és 

a királyné koronáját, valamint az udvari bolond 

sipkáját.  

De felejthetetlen perceket okoztak a többi csapat-

nak és a zsűri tagjainak is, amikor mindenféle 

praktikákat bevetettek, hogy szórakoztassák „az 

uralkodót”. A jól felkészült és lelkes csapatok kö-

zül végül az alábbiak kerültek ki győztesen:  

1. Hunyadi négyes (Dózsakerti Váci Mi-

hály Általános Iskola, Tatabánya) 

2. Aranykacsa (Kőkúti Általános Iskola - 

Fazekas Utcai Tagintézménye, Tata) 

3.Tűzben edzettek (Kodály Zoltán Általá-

nos Iskola és AMI, Tatabánya) 

Az első helyezettek a József Attila Megyei és Vá-

rosi Könyvtár jóvoltából e-book olvasóval, illetve 

minden diák értékes könyvjutalommal térhetett 

haza. Gratulálunk minden versenyzőnek! 

 

A vetélkedő résztvevőiről Kiss P. József készítette a fotót 


