
 

Költészet napja Dunaalmáson 

Mikolasek Zsófia 

Régi vesszőparipám, hogy a költészet napjára ne 

(csak) szavalóversennyel emlékezzünk, hanem 

találjunk ki másféle formát a vers, a rím, a ritmus, 

a költői képek ünneplésére. A dunaalmási 

könyvtárban idén ez sikerült. Április 15-én, 16 

órától a településen élők rendhagyó módon 

ünnepelték meg a költészet napját.  

Az eseményt megelőzően egy közös felhívásban 

Baj és Dunaalmás vállalkozó szellemű polgárait 

"versmásító" versenyre hívták fel. A résztvevők 

(általános iskolástól nyugdíjasig) többek között 

Csokonai Vitéz Mihály, József Attila és Arany 

János egy-egy verse alapján írták meg saját 

verzióikat, és a helyszínen előadták azokat. 

Minden versenyző a megyei könyvár által 

felajánlott jutalomkönyvvel térhetett haza. 

 

 

Ivanics Lászlóné Bajról érkezett. József Attila helyébe 

képzelve magát megírta a Születésnapomra című verset 

úgy, mintha az a mai korban íródna.  

Fotó: Török Csaba 

További képek az eseményről: 

http://www.kemkszr.hu/galeria/index.php?/category/578 

 

Betekintés az erre az alkalomra írt 

költeményekbe: 

(Csokonay után szabadon)  

Bélai Emese - Szűcs Laura: A Reményhez 

 

Idegekkel játszó 

Festett tünemény, 

bombázónak látszó 

szőke nőszemély. 

Ki pénz nélkül már 

boldogtalan, 

s mint táskáival villog 

untalan. 

 

Rúzsos száddal mit kecsegtetsz? 

Mért kacsintasz felém? 

Parfümöt mért szórsz még most is elém? 

Csak maradj magadnak! Bíztatóm valál, 

hittem szép szádnak, mégis megcsalál. 

Házam cipőkkel végig ültetéd, 

csörgő ékszerekkel magad éltetéd. 

Rám ezer gyémánttal szórtad a tavaszt, 

Chanel parfümmel fűszerezted azt. 

 

Pénzeim, értékeim minden reggel, 

mint a fürge méh, 

repkedtek a páncélból kifelé. 

Egy híját esmértem aranyimnak még, 

Gyémánt szívét kértem, 

s megadá a pénzt. 

Jajj, de sminkjei elfogytanak, 

Gyémántjaim, aranyaim felszívódtanak. 

Tavaszom, vígságom téli búra vált, 

régi jó világom méltatlanra szállt. 

Óh! Csak értékeim hagytad volna,  

csak azokat nekem, 

Most nem hajolna gyászos énekem. 

Karja közt a gyémántokat elfelejteném, 

a gyöngykoszorúkat nem irigyleném. 

Bájoló lágy trillák, tarka ékszerek, szemfényvesztés, 

pőder, sminkek - Isten véletek! 

http://www.kemkszr.hu/galeria/index.php?/category/578
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(Arany János után szabadon)  

Horváth Dominik - Dégen Adél:  

A walesi bárdok 

Edward király, laza király 

léptet új stoplisán. 

Hadd látom, úgymond, mennyit ér 

a katari tartomány. 

Van-e jó foci,  

vagy csak fizetésük sok? 

Használt-e a bevételük  

az átigazolási piacon? 

S a közönség, a tomboló közönség 

oly boldog-e rajt, 

mint akarom, s mint a labda,  

melyet hálóba hajt. 

Katar valóban ligád 

legszebb gyémántja. Xavit, 

Messit, Ronaldot, ki focizni tud, 

s a jó csapatokat mind ismeri. 

A közönség, a tomboló közönség 

úgy meglepődik a gólon, mint én. 

Krisztián úgy bevarrta, mint 

Dzsudzsák a románok ellen. 

Edward király laza király, 

léptet új stoplisán. 

Meglátta, mégis sokat ér 

a Katari tartomány. 

 

 

Kecskeméti József tanár és könyvtáros is benevezett a 

versenybe. Angol-magyar keveréknyelven adta elő József 

Attila: Tedd a kezed című versét.  

Fotó: Török Csaba 

Digitális kompetenciafejlesztés a 

kistelepüléseken 

Szilassi Andrea 

2016-ban ismét útnak indítottuk az IKT 

képzéseket megyeszerte a kistelepülési 

könyvtárakban és központi könyvtárunkban. A 

könyvtárosok felmérték a helyben megmutatkozó 

igényeket, majd jelezték a Megyei Ellátási és 

Módszertani Osztály felé.  

Ennek alapján 24 Komárom-Esztergom megyei 

településen szervezünk számítógépes tanfolyamot 

és infokommunikációs technológia használatára 

vonatkozó előadást az év során. Készítettünk egy 

Digitális Kompetencia-Fejlesztés Menetrendet. 

Ezt a naptárt a honlapon keresztül közzétettük 

annak érdekében, hogy az érintett könyvtárosok 

és oktatók láthassák, mikor foglalt, avagy szabad 

a naptárban egy-egy oktató, illetve a KSZR 

laptopjai. Az igények kevésbé előadásokra, mint 

inkább kezdő tanfolyamokra mutatkoztak. Az 

előadásokat gyakran diákok számára kérik a 

szervezők, zömmel okostelefon használatára, 

kockázataira vonatkozólag. De elhangoznak majd 

hasznos tanácsok a biztonságos internetezés és az 

online idegennyelvtanulás témakörében is.  

A számítógépes tanfolyamok megvalósítása 9 

órában nagy kihívás, igen nagy próbatétel elé állít 

oktatót, hallgatót egyaránt. Milyen témakörökre 

szűkítsük az óriási ismeretanyagot? Milyen 

gyakorlati feladatokat adjunk, hogy sikerélmény, 

fejlődés is legyen? És természetesen nem 

maradhat el az ismeretek rendszerbe szervezett 

átadása sem. Logisztikai megfontolásokból a 

tanfolyamokat három, egymást követő napra 

tesszük. Hiszen a laptopokat ki kell szállítani, a 

technikát, a WIFI-t be kell üzemelni, és ez úgy 

optimális, ha három napig egyben marad – minél 

rövidebb időt töltve az adott helyszíneken. 

Csakhogy az oktatás hatékonyságát nem segíti 

kezdő felhasználóknál, ha ilyen rövid időre 

koncentrálódik a képzés, ha nem lehet házi 

feladatot adni az estébe nyúló befejezés után, s ha 

nem derül ki számukra otthon mindjárt, hogy mi 

az, amit önállóan már nem tudnak megcsinálni. 

http://www.kemkszr.hu/node/357

