
Június 23-án immár negyedszer találkoz-
tak a budapesti EzüstNet Egyesület és a
tatabányai NetNagyi Klub tagjai egy
rendhagyó eseményen. A két szervezet
közötti kapcsolat kezdete 2009-re nyúlik
vissza, közös kirándulásokat azonban
csak 2012 óta rendezünk. Ezúttal Tatára
és Tatabányára szerveztünk egy egész na-
pos programot kirándulással, közös
ebéddel, elõadásokkal és kötetlen beszél-
getésekkel egybekötve. A délelõtti prog-
ramon negyvenöten, délután negyvenhe-
ten vettek részt. 

A Tatára látogatók többsége az Öreg-
tó partját keresi fel, pedig a Cseke-tó kör-
nyéke sokkal látványosabb, hangulato-
sabb és kevésbé forgalmas hely, ezért is
választottuk ezt a helyszínt. A fõvárosból
érkezõ csoport a park Erzsébet téri bejá-
ratánál csatlakozott a tatai, szomódi és
tatabányai klubtagokhoz. Itt Nemes Lajos
nyugdíjas botanikusprofesszor várt ránk.
Õt kértük fel arra, hogy tegyünk egy sé-
tát közösen, melynek során beszél a park
történetérõl és a telepített növényzetrõl.

Az elsõ hazai angol típusú parkot Gróf
Esterházy Ferenc rendelésére tervezte
Bõhm Ferenc uradalmi mérnök. Az
1780-as években kezdõdött a kivitelezés,
amit megelõzött a Cseke-tó medrének ki-
építése, valamint a Béka-hegy területén
található források, vízfolyások és kisebb
kerti tavak rendezése. Mintául az angol
kerttervezés természetesnek tûnõ sajátos-
ságait tekintették, szemben a francia stí-
lus geometriai formákat idézõ jegyeivel.
A tatai park azonban nem minden részé-
ben mutatja az eredeti stílus jellemzõit,
mivel a gróf elvárásai különböztek né-
hány dologban. Például a parkot övezõ
kõfal és a kapuk egyáltalán nem jellem-
zõek az angol tájkertekre. 

A növényzet telepítésénél fontos
szempont volt az összhatás, mégpedig
minden évszakra kiterjedõ figyelemmel.
A fák lombjainak és a bokrok leveleinek,
terméseinek színhatása, a környezet har-
móniája fontos szempont volt a növények
kiválasztásánál, társításánál. Romantikus
tájképi elemekkel fokozták a hatást: for-
rások, kisebb vízesések, hidak, valamint
mesterségesen odahelyezett romok, szik-
lák, építmények. A török mecset sem az
iszlám vallásgyakorlás érdekében épült
1840-ben. Esterházy gróf a szabadkõmû-
ves szertartásokhoz rendelte meg Jean
Charles Alexandre Moreau francia épí-
tésztõl. Látogatásunkkor éppen térköve-
zés és felújítás zajlott a színpad körül,
ezért a kiskastély, a pálmaház és a sza-
badtéri színpad nem volt megközelíthetõ.
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✒✒    Szilassi Andrea

A budapesti vendégek



A hazánkban õshonos fák, bokrok mel-
lett sok, akkor még egzotikusnak számító
fát hozattak, 

majd elõnevelték õket Billegpusztán
és a cseklészi uradalomban. Az elsõ fa-
csemetéket még szekéren hozatták, fõ-
ként Kismartonból és Versailles-ból. 

E parkba ültettek Magyarországon
elõször platánfákat. Még ma is élnek itt
ilyen kétszáz év feletti, elsõ generációs
õsfák. A szlavón tölgyek és a platánfélék
egy része a Balkán-félszigetrõl került a
parkba. A babiloni szomorúfûz Kínából
származik, és szintén itt nevelkedett elõ-
ször az országban. Mint ahogyan a kana-
dai vasfából, a mocsárciprusból, a le-
pényfából, a tulipánfából, a magnóliából
és a kaukázusi szárnyas diófából is itt ül-
tettek elõször facsemetéket hazánkban.
Talán a két kaukázusi szárnyas dió a leg-
különlegesebb példány mind között.
Földre hajló ágaikon keresztül további
számtalan gyökeret fejlesztettek, ezért
önmagukban is kisebb erdõt alkotnak. 

A séta során eljutottunk egészen az
edzõtáborig, ahol sportolóink, olimpi-
konjaink készülnek a világversenyekre.
Nemes Lajos nagyszerû idegenvezetése
után ebédelni mentünk a közeli Mahagó-
ni Étterem és Pizzériába. Ebéd után be-
utaztunk Tatabányára. 

A Fõ téri könyvtárban kávé, frissítõ
italok és sütemények várták az érkezõket.
Rövid szünet után folytatódott a program
két elõadással. Takács Márta, az
EzüstNet Egyesület elnöke, képekkel il-
lusztrált betekintést adott az egyesület
életébe, mindennapjaiba.

E szervezetnek a Budapesti Mûvelõ-
dési Központ ad otthont. A tagság feltéte-
le náluk egy Kattints rá nagyi tanfolyam
elvégzése a mûvelõdési házban. Ezt kö-
vetõen lehetõséget biztosítanak tagjaik-
nak hetente kétszer további, számítógép-
használathoz kötõdõ tapasztalatcserére
és ismeretszerzésre. Egymást segítve
osztják meg az újdonságokat, érdekessé-
geket. Megjegyzem, a tatabányai cso-
portból is vannak a budapesti egyesület-
ben tagok, mint ahogyan a tatabányai
rendezvényeken is részt vesznek rend-
szeresen a fõvárosból vendégek. Holló
József személyében elõadó is részt vállal
a tatabányaiaktól az EzüsNet Egyesület
tevékenységében. 

Minden hónapban szerveznek kulturá-
lis programokat, kirándulásokat is. Siker-
rel pályáztak a mûvelõdési házban elhe-
lyezendõ számítógépekre. Kapcsolatokat
ápolnak a tatabányai klub mellett a pécsi
Net-Nagyik Egyesülettel is.
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Török mecset az Angolparkban

A kaukázusi szárnyas diófa



A budapesti beszámolót e sorok írójá-
nak elõadása követte. Az okostelefonok
extra funkcióiról, illetve olyan hasznos
mobiltelefon-alkalmazásokról beszél-
tem, amelyek a negyven feletti korosz-
tály számára ajánlhatók egy megközelí-
tõleg egyórás program keretei között. Az
okostelefonok lehetõségei még sokak
számára ismeretlenek, ezért választottam
ezt a témát. Egy ilyen áttekintés módot
adhat arra, hogy eldönthessék, érdemes-e
lecserélniük a megszokott, megkedvelt
telefonjukat. 

Bevezetõ gyanánt áttekintettük, milyen
lényeges különbségek vannak a normál
mobiltelefonok és okos változataik között.
Számba vettük, hogy a kattintás helyett
milyen megoldásokat kell alkalmazni az
érintõképernyõs eszközöknél. Láthattuk,
hogy az enyhe készülékrázás is része az
alkalmazandó technikáknak. Például az
idõjárás-elõrejelzõ widget adatainak fris-
sítése finom rázó mozdulattal történhet
internetkapcsolatban. A telefonon találha-
tó naptár szintén egy praktikus widget,
amely szinkronizálható egyéb webes nap-
tárainkkal. Ezért nem szükséges minden
adatot párhuzamosan berögzíteni. A tele-
fonos és a számítógépes naptár közötti
különbséget jól illusztrálta a következõ
példa: Egy okostelefonnál a naptáron be-
lül egy pontos lakcím megérintése aktivi-
zálja a GPS-t, és megjelenik a térkép-app-
likáció útvonal-ajánlattal, gyalogos, autós
és tömegközlekedési javaslatokkal, a
szükséges közlekedési információkkal.
Jegyzetíró widgetje lehetõvé teszi, hogy
rendkívüli vásárlásaink elõtt a különbözõ
áruházakban feljegyezzük, hol milyen
árért kínálják az adott termékeket. Beje-
gyezhetjük otthon a vásárláshoz szüksé-
ges méreteket, fontos tudnivalókat is. 

Terítékre kerültek a QR-kódok is. Ki-
próbáltuk a mûködést egy matricán ke-
resztül. Láthatták, hogyan jön be az adott
szervezet weboldala a telefonon. Másik
példánk során az 5Perc Angol folyóirat
egyik QR-kódjának beolvasása a leírt
szöveg elhangzását eredményezte kitûnõ
hangminõségben.

Megnéztük még, milyen megoldást kí-
nál a Samsung a készülékeinek eltulaj-
donítása ellen. A távoli készülékkövetést
és -vezérlést nem a telefon-elõfizetés
szolgáltatója biztosítja, hanem a készülék
gyártója. Beszéltünk még a sokféle in-
gyenes alkalmazásról, amelyek jelentõs
része bizalmas információkhoz férkõzik
hozzá életünk, tartózkodási helyeink,
szokásaink, kedvteléseink vonatkozásá-
ban a használat feltételeként. Gyakori
igény az applikáció fejlesztõi részérõl a
hozzáférés e-mail fiókjainkhoz és közös-
ségi média oldalainkhoz. Figyelmesen át
kell olvasni telepítés elõtt ezeket az in-
formációkat, mivel léteznek elképesztõ
elvárások is! Ennek kapcsán megjegyez-
tem, hogy nem célszerû általánosan be-
kapcsolva hagyni a GPS-t és a mobilin-
ternetet, csak amikor valóban használni
kívánjuk. Egyrészt feleslegesen meríti az
akkumulátort, másrészt telepített appli-
kációink szándékunktól független adat-
forgalmat folytathatnak a fejlesztõk felé.
Ez a korlátos mobilinternet-elõfizetéssel
rendelkezõknek további problémát okoz-
hat. Az ilyen rejtett folyamatok ellenõr-
zésére szintén elérhetõ egy ingyenes al-
kalmazás NetLive néven. 

Sajnos a három applikációkat kínáló
webáruház: a Google Play, az Apple cég
App Store-ja, valamint a Microsoft Win-
dows Store-ja – egyaránt a fiatalokat te-
kinti célközönségének preferált tartalmai-
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val, reklámjaival. Persze aki tudja, mit
keressen itt, az meg is találja – olykor
sok-sok érdektelen szöveg és lista átte-
kintése után. Viszont amirõl nincs infor-
mációnk, azt nem is fogjuk keresni, így
megtalálni sem.

A program során bemutatott, ajánlott
applikációk:

• Your Magnifier – Nagyító alkalma-
zás, amely nemcsak idõseknek hasznos,
hiszen mindannyian találkozhatunk apró-
betûs használati utasításokkal, térképek-
kel és egyéb szövegekkel, nyomtatott
áramkörökkel. E programmal fotót is tu-
dunk készíteni a felnagyított részekrõl,
vagy akár erõs napfényben tartózkodva
megváltoztathatjuk a látvány háttérszínét
fehérrõl feketére, a betûszínt is inverzre
állítva. Ha pedig több fényre lenne szük-
ség a nagyítón keresztüli olvasáshoz, be-
kapcsolhatjuk a telefon világítását is. Ki
gondolná, hogy ezt az applikációt az
Életstílus kategóriában lehet megtalálni a
Google Play-en?

• Car Finder – Hol parkoltam? Fölöt-
tébb hasznos applikáció autósoknak,
amikor nagy bevásárlóközpontok parko-
lóiban hagyják jármûvüket. Természete-
sen a GPS bekapcsolását is igényli.

• Elsõsegély applikáció (errõl koráb-
ban már részletesen írtam a KemLIB
2013. decemberi és a Könyvtári Levele-
zõ/lap 2014. évi 3. számában).

• Guide&Hand idegenvezetõ appliká-
ciók, amelyeket bemutattam a KemLIB
2013. novemberi számában.

• TElvira – a MÁV-Start vasúti menet-
rendjének mobilra kifejlesztett változata. Jól
megtervezett, áttekinthetõ, könnyen hasz-
nálható app hasznos kiegészítõkkel, például
a vonatok késésének jelzésével, illetve le-
szállás elõtti hangjelzés beállításával.

• Budapesti közlekedés – metróra,
HÉV-re, autóbuszra, villamosra és trolira
egyaránt nyújt menetrend-információkat.
Jól áttekinthetõ, könnyen használható.

•  A BKK Info praktikus mindazoknak,
akik a fõvárosban élnek vagy gyakran
utaznak Budapestre.

• HuMap applikáció, Magyarország,
Budapest és néhány európai város offline
térképe. Elõnye, hogy vektoros térképek,
ezért jóval kisebb a méretük, így gyor-
sabb a letöltésük, ami kisebb adatforga-
lommal jár.  Az OpenStreetMap szolgál-
tatja a forrásadatokat. A wikipédiához
hasonlóan ez is közösségi fejlesztésû tér-
kép, ezért a színvonal bizonyára nem
egységes. Azok a részek, amelyeket ed-
dig kipróbáltam, pontos és részletekben
gazdag információt szolgáltattak.

Végezetül szóba került az is, hogy a
Volánbusz Rt. is modernizálta jegyeladá-
sait. Online elõvétel, elektronikus szám-
lázás és telefonon is felmutatható menet-
jegy jellemzi a változásokat – egyelõre
nem az egész hálózatra kiterjedõen, csu-
pán a Bakony, a Somló és a Zala Volán
csatlakozott az elektronikus rendsze-
réhez. 

A nap során az idõjárás is kedvezõ 
arcát mutatta felénk, és a programok is
kellemesen sikerültek – leszámítva az ap-
róbb gondokat, félreértéseket és idõcsú-
szásokat. Ismét egy szép emlékkel let-
tünk gazdagabbak. ■
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