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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


Azért tegyük hozzá ehhez azt is, hogy a 

résztvevőknek ez a képzés teljesen ingyenes. 

Februárban indult a programsorozat Bajnán, ahol 

Hudoba Gyula alpolgármester tartott 

számítógépes tanfolyamot kezdők számára. 

Tomasovszky Edit Héregen és Tarjánban folytatta 

az alapok ismertetését a jelentkezőknek. Bokodon 

dr. Sáriné Szabó Éva, Neszmélyen Kiss Marianna 

vezette a képzéseket. Szilassi Andrea eddig 

Dadon, Bajon és Tatabányán tartott oktatást és 

előadásokat. Májusban Gyermelyen és Bajóton 

lesznek tanfolyamok, Szomoron és Tatabányán 

előadás. A DKF menetrend később is folytatódik: 

Török Csaba, valamint Kókai-Szabó Hedvig 

szintén bekapcsolódik előadóként ill. oktatóként, 

és a többiek is részt vesznek még a 

programsorozat további lebonyolításában. 

 

 

 

 


