
VIII. évf. 5-6 szám 

2018. május-június 

 

 

  

 

Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat 

(A Téka Téma utódja) 

http://kemlib.jamk.hu 

kemlib@jamk.hu 

 

 

 

 

 

 

Kiadja a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

2800 Tatabánya, Fő tér 2. Felelős kiadó Mikolasek Zsófia igazgató 

Felelős szerkesztő: Szilassi Andrea. Rovatvezetők: 

Bartók Gertrud, Duba Réka, Erősné Suller Ildikó, Fábián Ildikó, dr. Horváth Géza,  

Kissné Anda Klára, Szilassi Andrea.  

Design: Török Csaba.  Műszaki szerkesztés: Szilassi Andrea 

ISSN 2062-5782 

  

http://kemlib.jamk.hu/
mailto:kemlib@jamk.hu


Tartalom 

Megyei körkép 

Kissné Anda Klára (Tatabánya) 

Zöld Ág-díjas a tatabányai megyei könyvtár ökológiai szakreferense   ....................... 4-5. oldal 

Nász János, Varga-Duba Réka (Tatabánya) 

Nyitott Kapuk 2018.  ............................................................................................. 5. oldal 

Tarjánné Tihanyi Tímea (Tatabánya) 

A titokzatos Japán  ................................................................................................ 6. oldal 

Varga-Duba Réka (Tatabánya) 

Egy kis néptánc   ................................................................................................... 7. oldal 

Kissné Anda Klára(Tatabánya) 

Fábián Janka történetei  ...................................................................................... 7-8. oldal 

Nagy Edit (Tatabánya) 

Röviden az Olvasólámpa idei első félévi programjairól ................................................ 8. oldal 

Horváth Szabolcs (Tatabánya) 

Slam Poetry júniusban  .......................................................................................... 9. oldal 

Hámosné Szőke Anna (Esztergom) 

Férfikor hajnalán – Huszti Péter könyvéről  ........................................................ 10-11. oldal 

Hámosné Szőke Anna (Esztergom) 

Esztergom, Comedium Corso 2018.  ................................................................. 11-12. oldal 

Hámosné Szőke Anna (Esztergom) 

Kőrösy László-könyvbemutató  ......................................................................... 12-14. oldal 

Hámosné Szőke Anna (Esztergom) 

Földi László titkosszolgálati szakértő volt a vendégünk  ....................................... 14-15. oldal 

Hámosné Szőke Anna (Esztergom) 

Fábry Sándor showman várta rajongóit a könyvtárban  ....................................... 15-16. oldal 

Dományi Zsuzsanna (Tata) 

Lehullt a lepel az Ambrózy-rejtélyről  ..................................................................... 17. oldal 

Kerekesné Fuli Anikó (Tata) 

A versben minden megvalósul – Gyurkovics Tiborra emlékeztünk  ............................. 18. oldal 

Kerekesné Fuli Anikó (Tata) 

„A szomódi légtér újra hangos”  ............................................................................ 18. oldal 

Kerekesné Fuli Anikó (Tata) 

„Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél…?”  ........................... 19. oldal 

Mi történt a KSZR háza táján? 

Mikolasek Zsófia, Szilassi Andrea (Tatabánya) 

Szakmai konferencia Tatabányán ..................................................................... 20-22. oldal  

Kristófné Szabó Szerafina (Naszály) 

Cinkék, vidrák – vagyis azok a csodálatos állatok… - Telegdi Ágnes előadásáról .......... 23. oldal 

Varga-Duba Réka (Tatabánya) 

Tücsökzene ........................................................................................................ 24. oldal 

Szilassi Andrea (Tatabánya) 

Okostelefonokról és tanulást segítő alkalmazásokról a kistelepüléseken ................ 25-27. oldal 



Kitekintő 

Feketsné Kisvarga Anita (Tatabánya) 

3i konferencia: Könyvek tára, használók tere .................................................... .28-31. oldal 

Simon Judit (Ajka) 

Bemutatkozik az ajkai Városi Könyvtár LibLing Olvasóköre ................................. .31-33. oldal 

Horváth Szabolcs (Tatabánya) 

A Holnap Magazin antológiájának bemutatóján.................................................. .33-34. oldal 

Gyereksarok 

Suller Ildikó Tünde (Tatabánya) 

Babaolvasó szakmai program 2018. június 22-én .................................................... 35. oldal 

Suller Ildikó Tünde (Tatabánya) 

Szorgos tavasz és nyárelő. .............................................................................. 35-36. oldal 

Goldschmidt Éva (Tata) 

Könyvtárba, kuflik! – Dániel András volt a vendégünk .............................................. 37. oldal 

Goldschmidt Éva (Tata) 

Kis szavalók nagy napja .................................................................................. 37-38. oldal 

Helytörténet, honismeret 

Bartók Gertrud (Tatabánya) 

„Nemzetiségkutatás és helytörténet  

2. Szakmai nap az Országos Idegennyelvű Könyvtárban ..................................... 39-40. oldal 

Bartók Gertrud (Tatabánya) 

XVII. Történész konferencia Komáromban  ............................................................. 40. oldal 

Óvári Zsuzsanna (Lábatlan) 

Ne menj el mellette! ....................................................................................... 41-43. oldal 

Bartók Gertrud (Tatabánya) 

Hogy volt…? Operaelőadás Tatán az Angolkertben .............................................. 43-44. oldal 

Egyesületi élet 

Kissné Anda Klára (Tatabánya) 

Áttekintés az MKE országos és megyei szervezeteinek tavaszi tevékenységeiről ..... 45-50. oldal 

Kissné Anda Klára (Tatabánya) 

Könyvtári jó gyakorlatok és környezettudatosítás a XXV. Érsekújvári  
Szakmai Napokon ........................................................................................... 50-51. oldal 

Kissné Anda Klára (Tatabánya) 

Felhívás és jelentkezési lap .............................................................................. 52-53. oldal 

Sajtófigyelő 

Bartók Gertrud (Tatabánya) 

2018. május ................................................................................................... 54-60. oldal 

Bartók Gertrud (Tatabánya) 

2018. június ................................................................................................... 60-61. oldal 



Megyei körkép 
Rovatvezető: Duba Réka 

duba.reka@jamk.hu  

34/513-677 

VIII. évf. 5-6. szám 
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Zöld Ág-díjas a tatabányai megyei 
könyvtár ökológiai szakreferense 

Kissné Anda Klára 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2018. május 31-én ünnepélyes keretek között 

Zöld Ág-díjat adományozott Nász Jánosnak, a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár ökoló-

giai szakreferensének. 

Nász János 25 éve dolgozik a megyei könyvtár 

szaktájékoztatójaként.  2010-től, a dr. Voit Pál 

által kijelölt irányvonal kezdetétől részt vesz a 

könyvtár öko-arculatának kialakításában, ökoló-

giai különgyűjteményének fejlesztésében. Sze-

mélyes indíttatása − szakmai elhivatottságával 

párhuzamosan − mára a téma ismert és elismert 

szakreferensévé 

tette – nem csak 

könyvtári körök-

ben.  

A megyei könyv-

tár öko-

könyvtárrá válása 

során mindvégig 

kiemelkedő sze-

repet vállalt, és 

vállal a környe-

zettudatosítást és 

szemléletformá-

lást támogató 

könyvtári programok szervezésében.  A mintegy 

80 előadást megélt Öko-esték szervezője és há-

zigazdája. A gyerekek szemléletformálását aktí-

van segíti környezetnevelési versenyekkel, a 

Nyitott Kapuk programon való részvételével, és 

a környezetvédelmi világnap alkalmából rende-

zett városi rendezvényen való megjelenésével. 

Sikeres pályázati tevékenységének köszönhetően 

több ökológiai nyári tábort szervezett. A kistele-

pülési KönyvtárMozi ökofilmes előadója és 

programvezetője. 

Az ökológiai gondolkodás, fenntarthatóság té-

mában honlap-tartalmat, hírlevelet szerkeszt, 

tárgyszavazott válogatott bibliográfiát épít. Szak-

referensként konzultációkkal segíti a témában 

szakdolgozatra készülő hallgatókat. 

Rendszeres publikációival, hazai és határon túli 

előadásaival kivívta a széles körű szakmai kö-

zönség figyelmét is. Ennek köszönhetően vállal-

kozhatott a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár arra, 

hogy az IFLA 

Green Library 

Award (Könyv-

tári Egyesületek 

és Szervezetek 

Nemzetközi 

Szövetsége – 

Zöld Könyvtár-

díj) 2018. évi 

pályázati kiírá-

son magyaror-

szági könyvtár-

ként elinduljon, 

és a több mint húsz pályázó közül az első öt kö-

zött kapjon helyet. 

Nász János 2014-ben a több éve folyó kiemelke-

dő tevékenységéért Megyei Könyvtárért-díjban 
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részesült. A Zöld Ág-díjjal a város elismerését is 

méltán vívta ki – mindannyiunk örömére. Gratu-

lálunk kitüntetéséhez, és további munkájához jó 

egészséget, sok energiát kíván a megyei könyv-

tár kollektívája. 

 

A fotókat Hatvani István készítette 

 

Nyitott Kapuk 2018. 

Nász János, Varga-Duba Réka 

2018 tavaszán immár huszadik alkalommal ren-

dezte meg Tatabánya Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata ezt a rendezvénysorozatot, amelyen 

a város szolgáltató szervezetei mutatkoznak be 

az óvodásoknak, iskolásoknak. A rendezvény 

lehetőséget nyújt a diákoknak lakóhelyük intéz-

ményeinek és szervezeteinek megismerésére. A 

szolgáltatók tevékenységeinek megismerése 

nagy segítséget nyújthat a fiataloknak a későbbi-

ek során. 

Április 18–19. között Tatabányán, a Vértes 

Agorájában a város közszolgáltatói mellett in-

tézményünk, a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár is jelen volt. A kétnapos rendezvényen 

mintegy húsz szolgáltató mutatkozott be az ér-

deklődő gyermekeknek. Közel ezer látogatónak 

mutatták be, milyen szerepet játszanak a város 

működésében, életében.  

Könyvtárunk az aktuális szolgáltatások és prog-

ramajánlatok mellett a könyveket és az olvasást 

népszerűsítette a kisgyermekek körében. Öko-

könyvtárként környezetvédelmi totót szerkesztet-

tünk és töltettünk ki, csaknem száz diákkal. Saj-

nálatos és meglepő is volt, hogy csupán ketten 

tudták pontosan a Föld napjának dátumát. Az 

intézményünkről folyamatosan vetített bemuta-

tón keresztül bővebben is megismerkedhettek 

tevékenységeinkkel. Suller Ildikó Tünde, a 

gyermekkönyvtár vezetőjének prezentálásában 

papírszínházi előadás zajlott a két nap során. A 

legnagyobb érdeklődést és látogatottságot a 

könyvtár standja érte el.  

A záró-rendezvényen, május 25-én a Bányászati 

és Ipari Skanzenben tizenöt szolgáltató képvisel-

tette magát. Ez alkalommal az óvodások és isko-

lások vetélkedő formájában adtak számot tudá-

sukról. A szervezetek száz szavas ismertető alap-

ján állították össze feladataikat, melyeket a diák-

csoportok − tanári felkészítést követően − sikere-

sen megoldottak. A délelőtt folyamán az óvodás 

csoportok vetélkedtek játékos formában. A Jó-

zsef Attila Megyei és Városi Könyvtár tevékeny-

ségét ekkor Erősné Suller Ildikó koordinálta.  

Délután Nász János vezetésével az iskolások 

mérték össze tudásukat. A könyvtár öko-

tevékenységével kapcsolatos totó kérdéseire 

négyfős csapatok válaszoltak. A helyes megoldá-

sokat könyvjelzőkkel jutalmaztunk. A csapatok 

összesített értékelésének díjai között a könyvtár 

részéről könyvjutalmak kerültek átadásra. Mind-

két korosztály részt vett a rendezvényhez kötődő 

rajzpályázatban. A rajzokat a szervezők különdí-

jakkal jutalmazták. A versenyzők érdeklődőek, 

aktívak és nagyon ügyesek voltak. Reméljük, a 

szórakoztató időtöltés egyben hasznos is volt a 

diákok számára. 

 

Fotó: Hatvani István 



A titokzatos Japán 

Tarjánné Tihanyi Tímea 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár Bán-

hidai Fiókkönyvtára 2018. május 23-án 17 órától 

tartotta " A titokzatos Japán" című előadását a 

bánhidai Szlovák Házban. 

 

Előadónk, Tarján Sándor munkája során többször is járt e 

kelet-ázsiai országban 

Élményeit, ismereteit egy előadás keretében osz-

totta meg az érdeklődőkkel, melyet az országról 

készült fotók bemutatásával tett még színesebbé. 

Bevezetésként hallgatóságunk megismerhette 

mindazon információkat, melyeket erről az or-

szágról mindenképp tudni érdemes a mai világ-

ban, kiemelve azon különlegességeket, melyek 

speciálisan csak Japánban találhatók – köztük a 

sinkanszent, mely a japán tömegközlekedés 

egyik legfontosabb eszköze. 

Betekintést kaphattunk a hirosimai atomkataszt-

rófa eseményébe, megtudhattuk, hogy a japánok 

hogyan emlékeznek meg erről a tragédiáról, mi-

ként épült újjá a város teret adva ismét az élet-

nek. 

Miután a tudomány és technika világából ízelítőt 

kaptunk, Tarján Sándor munkahelyi, baráti kap-

csolatai révén bepillantást engedett a japán em-

berek mindennapos életébe, szokásaiba, ünnepe-

ikbe – ehhez kapcsolódóan vallásukba, hiede-

lemvilágukba, történelmükbe is. 

Egy fotósorozaton láthattuk a tradicionális és 

napjainkban szokásos esküvői ceremóniát, a

meghívottak és a fiatal pár viseletét. Terítékre 

kerültek a japán ételek, bútorok, ruházatok, meg-

tudhattuk hogyan és mivel járnak munkába, mi-

lyen valójában egy európai szemszögéből ideá-

lisnak tűnő japán munkahely. 

Végezetül bemutatásra kerültek olyan ajándék-

tárgyak, melyeket személyesen is megnézhetett, 

megtapogathatott a közönség – egy több mint 2 

méter hosszú hímzett kimonó öv, valamint egy 

hihetetlen élességű kovácsolt pengéjű halpucoló 

kés. 

A japán gasztronómia iránt érdeklődők számára 

különlegességgel szolgáltunk. A fényképes él-

ménybeszámoló mellé háromféle japán tea és 

kétféle teasütemény került terítékre, melyek ki-

vétel nélkül kivívták a közönség elismerését. Az 

előadás szüneteiben a kancsókat folyamatosan 

töltöttük, a szakés piskóta pedig percek alatt el-

fogyott. Még a „zöld golyó” néven debütáló ap-

rócska desszert sem jelentett kihívást látogató-

inknak, akik igen fogékonynak bizonyultak a 

japán ízvilág iránt. A közös teázás baráti hangu-

latot eredményezett, így az előadás oldottá, nyi-

tottá vált a közönség számára. 

Tarján Sándor fotóit kiállítás keretében is megte-

kinthették látogatóink a helyszínen. A tárlat ké-

pei hangulatukkal, mondanivalójukkal bepillan-

tást nyújtottak e távoli ország titokzatos világá-

ba. Úgy gondolom, hogy sokunkban felmerült az 

előadás után, hogy a nagy földrajzi távolság elle-

nére egyszer érdemes lenne személyesen is meg-

ismerni ezt a lenyűgöző országot. 

 

Az eseményen a fotókat Harmos Csilla készítette 

 



Egy kis néptánc 

Varga-Duba Réka 

A VIII. Forgórózsa Fesztivál alkalmával a Csutri 

Hagyományőrzők vajdaszentiványi szabad tánc-

cal lepték meg a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár olvasóközönségét.  

2018. május 11-én, péntek délután három zenész 

kezdte hangolni hangszereit a könyvtár egyik 

sarkában, eközben diákok vegyültek el olvasóink 

között. Két hegedű és egy nagybőgő szólalt meg, 

mire a diákok táncra perdültek. Elsőként egy 

fiatalember botolós verbunkot adott elő, majd öt 

pár lépett az olvasótér közepére. Jó hangulatot 

teremtve vajdaszentiványi lassú csárdást kezdett 

táncolni. Mikor a zenészek gyorsítottak a tem-

pón, még egy pár csatlakozott a táncosokhoz, és 

friss csárdással fejezték be a flashmobot, miköz-

ben hangosan csujogattak.  

 

Fotó: Suller Ildikó Tünde 

A tánccsoport saját operatőre mellett kollégánk 

is készített felvételeket. Végül a zenészek össze-

pakoltak és elmentek, de a táncosok még hosszú 

ideig könyvtárunkban maradtak olvasgatni. A 

váratlan előadás nagy meglepetést okozott olva-

sóink körében, akik lelkes szemlélőkké váltak. A 

pici gyerekek a táncosokkal együtt ropták.  

Egy éve, szintén a Forgórózsa Fesztivál alkal-

mából a Forgórózsa Népművészeti Központ 

szervezésében már tartottak flashmobot a Csutri 

Hagyományőrzők könyvtárunkban. Annak is 

nagy sikere volt. Terveink szerint ezután is teret 

adunk az élő népművészet ápolásának. 

Fábián Janka történetei 

Kissné Anda Klára 

2018. május 5-én Mezei Johanna, azaz Fábián 

Janka volt a vendég a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár központi könyvtárában. A ki-

emelt rendezvényen a könyvtár munkatársa, Fá-

bián Ildikó volt beszélgetőpartnere. Az író–

olvasó találkozón sok mindenre fény derült. Elő-

ször is tisztázódott, hogy az írónő egyik nagy-

mamáját hívták Fábián Johannának, azaz Janká-

nak, és az iránta érzett tiszteletből vette fel ezt az 

írói álnevet.  

 

Fábián Jankával Fábián Ildikó beszélgetett 

A végzettségét tekintve angol–történelem és 

francia szakos tanár az írás mellett nyelvtanár-

ként is dolgozik, nem mellesleg pedig a Törté-

nelmiregény-írók Társaságának tagja. Írói pályá-

ja lassan érlelődött. Történelmi érdeklődése min-

dig is kutatásra ösztönözte. Sok anyagot gyűjtött, 

azonban a regényírásra csak a megromlott gaz-

dasági helyzet okozta munkanélküliség miatt 

gondolt. A kiadók nem kapkodtak utána. Mint 

mondta, az Emma megjelenésével őt az olvasók 

fedezték fel, és ösztönözték folyamatos írásra. 

Ahogy mesélte, mindig is szerette a romantikus 

történelmi regényeket. Jó, ha tudjuk, hogy az ő 

regényeiben a történelmi háttér és adalékok hite-

lesek, hihető történetek megírására törekszik. 

Célja a ma divatossá vált műfajnak rangot adni. 

Az alkotás folyamatában mindig a kutatómunka 

az elsődleges, és persze dominálnak azok a ko-

rok, időszakok, amelyeket szeret. Végzettségénél 

fogva sokat segít a hiteles információk kiszűrése. 

Hozzávetőleg egy év is eltelik, mire az össze-

gyűjtött anyagból építkezve elképzeli, az adott 



korban elhelyezi a szereplőket, és megszületik a 

könyv. Nincsenek párhuzamos munkái, egyszer-

re mindig csak egy téma foglalkoztatja, az pedig 

mindennapos tevékenységének a része. A jelen-

legi kiadójánál, 2019-re áthúzódóan újra megje-

lenik minden kötete. Bár érkeznek hozzá olvasói 

visszajelzések, és lenne mód változtatni az újra-

nyomások előtt, de csak a „bakikat” javítja majd. 

 

A fotókat Kissné Anda Klára készítette 

A közeljövőt tekintve ősszel várható az új regé-

nye. A Facebook-oldalán megosztott két téma 

közül (1850–1860-as években zajlott amerikai 

polgárháború, vagy a hazai 1950–60-as esemé-

nyek) az olvasók az előbbire szavaztak. Nem 

köztudott, hogy felettébb foglalkoztatta a téma-

választásnál az, hogy a polgárháborúnak legen-

dás, magas rangú magyar hősei is voltak, vala-

mint a titkosított üzenetek nyelve a magyar volt. 

Hogy ezúttal mit ágyaz a háttérbe, izgatottan 

várjuk! A találkozón a Libri tatabányai könyves-

boltja kínálta megvételre Fábián Janka könyveit. 

Az írónőt pedig a dedikálás mellett még sokáig 

kérdezgették a résztvevők. 

Röviden az Olvasólámpa idei első 
félévi programjairól 

Nagy Edit 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 4. 

éve fennálló olvasóklubja a kezdetektől fogva 

havonta egyszer − rendszerint hétfői napokon − 

tartja találkozóit. Az „olvasólámpások” minden 

alkalommal kb.15-18 fős létszámmal gyűlnek 

össze, hogy megosszák egymással irodalmi él-

ményeiket. Az együtt töltött másfél óra alatt szó 

esik mindenféle más kulturális programokról is: 

filmekről, koncertekről, színházi előadásokról. 

Ki hol járt, mit ajánl? Igyekszünk megemlékezni 

az épp aktuális évfordulókról, és néha irodalmi 

kvízjátékot is beiktatunk. Így volt ez idén is.  

Januárban Horber Pál Gáspár nyugdíjas gyógy-

szerész közreműködésével emlékeztünk a 80 éve 

elhunyt Dsida Jenőre. Februárban Szabó Magda 

műveinek felidézésével tisztelegtünk a száz éve 

született író emléke előtt. Márciusban arról be-

szélgettünk, hogy miért is olvasunk; míg április 

központi témája a vers és a zene kapcsolata volt. 

Ez alkalomból rendszeres fellépőnk, Hodossy 

Ildikó előadóművész híres zeneszerzőkről írt 

versekből készített összeállítását hallgattuk meg. 

Mendelssohnról, Bachról, Mozartról, Beetho-

venről, Lisztről, Bartókról és Kodályról szólt ez 

a délután. Májusban Wass Albert: Elvész a nyom 

című regényéről beszélgettünk. A klubtagok 

ajánlói szerint elolvasásra érdemes könyvek kö-

zül íme néhány: Dsida Jenő levelesládája, Szabó 

Magda: Régimódi történet, Megmaradt Szobot-

kának, Márai Sándor: Füveskönyv, Zusak, 

Markus: A könyvtolvaj. Júniusban irodalmi ve-

télkedővel zártuk a félévet, ahol a kérdéseket 

részben a klubfoglalkozások témáiból vettük, 

részben irodalmi művekhez, irodalmi alakokhoz 

kapcsolódtak. 

Az „Olvasólámpa” életképessége bizonyítja, 

hogy vannak még szép számmal, akik a televízió 

műsorok helyett a könyvek adta élményt választ-

ják. Legközelebb szeptember 10-én találkozunk. 

 

 

„Abigéltől a Záróvizsgáig” - Beszélgetés Szabó Magda 

műveiről (2018. február 26.) Fotó: Horváth Szabolcs 



Slam Poetry júniusban 

Horváth Szabolcs 

Másodszorra is megrendeztük a JAMK Poetry 

Summer Slammer Time versenyünket nyári témá-

val. A fiatalok − ahogyan tavaly is − arról beszélhet-

tek, hogy mit csinálnak a nyáron, mit szeretnek vagy 

nem szeretnek ilyenkor.  

 

Hetesi Júlia. A fotókat Horváth Szabolcs készítette 

Az est műsorvezetője Hetesi Júlia volt, aki előbb egy 

kis nyelvtörővel, majd egy kis megmozgatással dobta 

fel a jó hangulatot. Majd fokozta egy drámajátékkal, 

amelyet eljátszott néhány elöl ülő vendéggel. Habár 

ez volt a tízedik slam poetrynk, de eddig senki nem 

csinált még ilyet. Juli ezután ismertette a szabályokat, 

de azt sem akárhogyan. Iskolára jellemző módon 

feleltette a közönséget: "Mi az a slam?" és"Ki tudná 

elmondani a Slam poetry szabályait?" Ezt követően 

egy rövid slam-mel nyitotta meg a versenyt. Eddigi 

egyetlen női győztesünk először az elsőként beneve-

ző Kozsán Leót húzta ki első szereplőnek, aki egy 

rövidebb szöveggel készült. Majd következett Bör-

zsei Dávid 'Kenry', utána pedig a verseny kezdete 

előtt, az utolsó pillanatban benevező Szilvási Andor 

lépett a mikrofon elé. Utóbbi a JAMK Poetry történe-

tében előforduló legrövidebb slam-mel készült. Szö-

vegének hossza nem volt több mint három sor, de élt 

azzal a színészi eszközzel, hogy váratta a közönséget. 

A közel negyvenöt másodperces előadást a közönség 

végignevette. A kacagás mellé természetesen nagy 

tapsot is kapott Andor.  

Legutoljára Antal Dániel jött ki szerepelni. A ver-

senyzők közül ő volt az egyetlen, aki kihasználta a 

maximális három percet. Várható volt a pontozás 

után, hogy ő lesz a nyertes – így is történt. Ezúttal 

nem alakult ki holtverseny a versenyzők között. 

Ezt követően − mint ahogy az lenni szokott − az 

Open Microphone percei következtek. Bár tartottunk 

tőle, hogy esténk rövidre zárul a csupán négy szerep-

lő miatt, de szerencsénkre nem így lett. Szöveget 

mondott még Taizs Gergő is, aki egy pontozótáblát 

kért Julitól. Az est zárásként Börzsei Dávidék adtak 

elő egy team slam-et. A slam-ben Dávid Charles 

Darvint, míg társa Jézust alakította. Kettejük produk-

ciójának láthatóan nagy hatása volt a közönségre. 

 

Antal Dániel lett az első helyezett 

Az eredményhirdetéskor volt, aki nem tudta elrejteni 

izgalmát. A fődíjat ezúttal Antal Dani nyerte meg, aki 

egy 1 éves JAMK könyvtári tagsággal, továbbá egy 

könyvcsomaggal lett gazdagabb. Dani a műsor után 

megjegyezte, hogy a múltkor is nagyon jó könyveket 

kapott ajándékba. A második helyet Szilvási Andor 

szerezte meg, aki − úgy gondolom − ezzel az ered-

ményével nem csak nekem, hanem a megjelent kö-

zönségnek is nagy meglepetést okozott. A harmadik 

helynek Börzsei Dávid 'Kenry' örülhetett, akinek ez 

volt a negyedik dobogós helyezése nálunk. A külön-

díjnak, a múzeumi családi belépőnek pedig Kozsán 

Leó örülhetett. 

 

Börzsei Dávid 'Kenry' 

 

Versenyzőinkkel legközelebb szeptember hetedikén 

találkozunk. Akkor Slam to School lesz Turbuk Ist-

ván 'Steve'-vel. Abban egészen biztos vagyok, hogy 

Steve hozni fogja a tőle megszokott, humoros formá-

ját és vele nagyszerű slam-jét. 
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Férfikor hajnalán  Huszti Péter 
könyvéről 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Könyvtári beszélgetések programsorozatának 

május 7-i vendége Huszti Péter Magyar Corvin-

lánccal és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, 

Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész, 

színiakadémiai rektor, színigazgató, rendező, 

érdemes és kiváló művész. A Helikon kiadónál 

jelentek meg önéletrajzi trilógiájának kötetei: az 

első a Srác a kakasülőn, a második pedig a Fér-

fikor hajnalán.  

 

Huszti Péter neve jól csengő, elismert a színház 

és a film világában. Az 1944-ben született szí-

nész és rendező most életéről, színészi pályájáról 

írt visszaemlékezést. A Srác a kakasülőn című 

kötetben a gyermekéveké, a tanulásé a főszerep. 

A pályaválasztás és a főiskolai évek, majd az 

éppen elinduló, nagy reményeket, sikereket hozó 

pályakezdés éveiről olvashatunk. A siker a ké-

sőbbiekben sem maradt el, végig hű társa volt, 

karrierje kiteljesedett. Jászai Mari-díjat 1974-

ben, Kossuth-díjat 1978-ban kapott. 2014 óta a 

Nemzet Művésze. Rendezéseinek száma az öt-

venhez közelít, filmszerepei megszámlálhatatla-

nok. 1994-2001 között a Színház- és Filmművé-

szeti Egyetem rektora volt.  

Pályaválasztásában leginkább a Rákóczi Gimná-

zium legendás Bánk bán előadása volt meghatá-

rozó. Német-magyar tanára: Bodolay Géza – a 

színházrendező Bodolay édesapja – hozta össze a 

bemutatót. Az öt felvonásban színre vitt Bánk 

bán hosszabb volt, mint a Nemzeti Színház akko-

ri változata. A merész vállalkozásban Huszti 

Péter játszotta a címszerepet. Tiborcot pedig 

maga Bodolay Géza tanár úr, aki ezzel azt is 

vállalta: bukás esetén kockára teszi tekintélyét a 

diákok előtt, ugyanakkor örök céltáblája marad a 

rajta már próbák során is sokat élcelődő kollégá-

inak. Nem lett bukás. Az élcelődőket éppen úgy 

lenyűgözték, mint a szurkolókat. Ez az élmény 

adta a legnagyobb lökést a főiskola felé.  

Önéletrajzi könyvéből tudható: a Madáchban, 

Ádám Ottó színházában volt gyakorlatos növe-

dék. Aztán osztályfőnöke, Várkonyi Zoltán a 

diploma után szerepajánlattal hívta a Víghez. 

Ádám Ottó viszont csak annyit mondott: önnek 

nála a helye. Életét három szó jellemzi igazán, a 

hit, hűség és bizalom.  

Ahogyan a nagy öregekkel, a már elismert pálya-

társakkal való találkozások is meghatározóak 

voltak számára. A könyvben remek pillanatké-

pek, háttér információk is akadnak olyan nagy-

szerű színészeinkről, mint Gábor Miklós, Tolnay 

Klári, Mensáros László vagy Bessenyei Ferenc. 

Olvasmányos és jól szerkesztett történetek ezek. 

A fiatal és sármos színész körül voltak pletykák 

a magánéletéről, de ezekről nem tesz említést, 

nem tisztázza őket.  

mailto:duba.reka@jamk.hu


A beszélgetés során beszélt tanári mivoltáról is. 

28 évig volt a Színház- és Filmművészeti Egye-

temen tanszékvezető, és két periódusban egye-

temi rektor.  Jelenleg is doktori iskolát vezet. 

Mesterkurzusokat tartott külföldön a Tennessee 

Egyetemen, Knoxvilleban, Minnesotában 

Duluthban, a Nevadai Egyetemen és Las Vegas-

ban. 

 

Huszti Péterről Steindl Nóra készítette a fotót 

Esztergomban hálás közönség várta a művész 

urat  teltház volt könyvtárunkban, személyisége 

elvarázsolta a hallgatóságot. A beszélgetés végén 

sorokban álltak olvasóink dedikálásra várva. 

Huszti Péter mindenkivel elbeszélgetett egy ki-

csit. 

A beszélgetést megnézhetik az RTVE Online 

honlapon, a könyveket megvásárolhatják a 

könyvesboltokban, vagy kikölcsönözhetik 

könyvtárunkból. 

Esztergom, Comedium Corso 2018. 

Hámosné Szőke Anna 

Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

belevetette magát a vásári forgatagba; kitelepül-

tünk a Kis-Duna part árnyas platánjai alá, hogy 

az intézményt népszerűsítsük, és olvasókat tobo-

rozzunk. A Comedium Corso Utcaszínház és 

Kortárs Művészeti Fesztivált már ötödik éve 

rendezik meg ezen a remek helyszínen. Kihelye-

zett Könyvtári beszélgetések is színesítette a 

nagyszerű programsorozatot, amellyel a 

Comedium Corso négy napon át várta a látoga-

tókat. Május 19-én Ambrus Attilával a ”viszkis” 

bankrablóval találkozhattunk, május 20-án pedig 

Nemere István íróval a Katona István utcai 

SZÍNpadon. 

Standunknál bemutattuk a könyvtár legújabban 

beszerzett könyveit, hangoskönyveit. A felnőttek 

rövid kérdőívet tölthettek ki, melyben főleg arra 

voltunk kíváncsiak, mennyien ismerik, tudják, 

mire jó a könyvtár, mit tudnak az esztergomiról, 

nevéről, jelenlegi helyéről. Kérdőívet készítet-

tünk külön a gyerekeknek is, akik a magyar 

népmesékben való tájékozottságukról adhattak 

számot, és cserébe a kimondottan számukra ké-

szített zsákbamacska könyvekből húzhattak. 

Együttesen a gyerekeknek és a felnőtteknek szó-

ló kérdőívből kis híján háromszáz került kitöltés-

re. Kiderült, a kitöltők csaknem mindegyike tud-

ja, hol van most a városi könyvtár – bár volt, aki 

még mindig a szigeten keresné, s akadt, aki a 

Kossuth Lajos utcán… Jónéhányan még Babits 

Mihály nevét tulajdonítják az intézménynek, 

persze nem véletlenül, hiszen 1971-től 2004-ig 

ezen a néven élt és működött Esztergom város 

könyvtára. Rengetegen sajnálkoztak, hogy most 

számukra nincs elérhető helyen a városi könyv-

tár. A Dobó Katalin Gimnáziumon és a József 

Attila Általános Iskolán belüli ideiglenes hely-

színeink távol vannak a városközponttól. 

 

A könyvtár eseményeit Steindl Nóra fényképezte 

Szórólapjainkon és ajándék könyvjelzőinken a 

könyvtár elérhetőségét és nyitva tartását reklá-

moztuk, valamint felsoroltuk szolgáltatásainkat 

is. Felhívtuk a figyelmet például arra, hogy moz-

gáskorlátozott személyek kérésére házhoz szállít-

juk a könyveket, vagy például NAVA ponton 

keresztül filmeket lehet nézni, és közel 800 fil-

met lehet DVD-én kölcsönözni.  



Persze akik ügyesek voltak, jutalmat is kaptak. A 

legkisebbek lufit, a nagyobbak zsákbamacskát 

húzhattak, a kérdőívet kitöltő felnőtt olvasók 

pedig éves ingyenes könyvtárhasználatra jogosí-

tó jegyet.  

 

Ambrus Attilával Bánhidy Vajk beszélgetett 

A Viszkis című film  amelyet 2017-ben mutat-

tak be  a közelmúlt legnagyobb közönségsike-

reinek egyike; a hazai mozikban nézettsége 

meghaladta a négyszázezret. Már DVD-n is kap-

ható. Többen megkérdőjelezték, helyes-e Amb-

rus Attila megszólaltatása a könyvtárban. Hosz-

szas megfontolás alapján került erre sor, s nem 

véletlenül nem a könyvtár épületébe, hanem az 

egészen más hangulatú Comedium Corsóra hív-

tuk meg őt. Úgy gondoltuk, ebben a világban, 

ahol megesik, Ambrus Attiláénál nagyobb "félre-

lépések" maradnak büntetlenül, bizony példaér-

tékű ennek az embernek a magatartása, aki bün-

tetése letöltése után tisztességes állampolgárrá 

vált. Ambrus Attila szenvedélyes olvasó; meg-

változásában bevallottan nagy szerepe volt a 

könyveknek, az olvasásnak. Antal Nimród alko-

tása Ambrus Attila életét dolgozza fel. A székely 

származású budapesti bankrablót a magyar rend-

őrség hat éven keresztül nem tudta elkapni. 13 

évig tartó börtönbüntetése alatt szakmát tanult, 

majd új életet kezdett, ma saját kerámiamárkájá-

ból él.  

Nemere Istvánnak 701 könyve jelent meg. Sok 

rajongója köszöntötte a Comedium Corsón, s 

hallgatta meg a vele való beszélgetést. Elmond-

hatjuk, hogy hasznos volt a találkozás leendő 

olvasóinkkal, bíztatunk mindenkit hogy, látogas-

sanak el hozzánk.  

Határozottan jól éreztük magunkat a vásári for-

gatagban, s úgy tetszett, az érdeklődő, kíváncsi 

látogatók is szívesen álltak meg néhány percre 

standunknál. Reméljük, minél többjüket látjuk 

majd viszont a könyvtárban! Köszönjük ezt a 

nagyszerű lehetőséget a Comedium Corso szer-

vezőinek! 

 

Nemere István 

Kőrösy László-könyvbemutató 

Hámosné Szőke Anna 

2018. június 5-én a Laskai Osvát Antikvárium és 

a Helischer József Városi Könyvtár közösen ren-

dezte meg Dr. Kőrösy László emlékkönyv be-

mutatóját. A könyv a Libri Veteres Strigonii so-

rozat 7. része. A kötet igyekszik Kőrösy megje-

lent írásait összefogva közreadni. Találhatunk 

benne verseket, és még a Dobogókő tündére cí-

mű kézirata is benne van. 

1918-ban, 100 éve 

halt meg Kőrösy 

László, ezért idén 

Kőrösy László emlék-

évet tartunk. A könyv-

tárban július 13-ig 

látható egy kamara 

kiállítás, amely 

Kőrösy László lokál-

patriótának állít emlé-

ket. Kőrösy gazdag 

életművéből az Esz-

tergomban fellelhető művei láthatók tárlóinkban. 

A kiállításhoz hozzájárult Dömös Község Ön-

kormányzata, a Főszékesegyházi Könyvtár és a 



Laskai Osvát Antikvárium is, amit ezúton is 

hálásan köszönünk nekik! 

A könyvbemutatón a megjelent vendégeket Ko-

vátsné Várady Eszter, a Helischer József Városi 

Könyvtár igazgatója köszöntötte.  Pálmai Árpád 

egyházzenész, karnagy előadása színesítette a 

programot többek között Zerkovitz Béla: Hulló 

falevél című dalával.  

Prof. Prokopp Mária előadásában kihangsúlyoz-

ta, hogy Kőrösy mint tanár kitűnt szorgalmával 

kortársai közül, és követendő példának tartja a 

mai nemzedék számára. Pécsi L. Dániel jelkép-

művész tervezett egy Kőrösy-címerpajzsot és 

emlékzászlót. Ennek ikonográfiáját magyarázta 

el a könyvbemutatón, illetve tanulmányát elol-

vashatják a most megjelent emlékkönyvben. Sza-

lai Béla nyugdíjas miniszteri biztos előadásában 

szintén megemlékeztünk Kőrösy Lászlóról. 

 

Pécsi L. Dániel jelképművész, prof. Prokopp Mária művé-

szettörténész, Szalai Béla nyugdíjas miniszteri biztos és 

Kovátsné Várady Eszter, a könyvtár igazgatója.  

Fotó: Steindl Nóra 

Kőrösy László tanár, író lapszerkesztő és publi-

cista 1856. június 27- én Esztergomban született. 

Születéskori neve Kucsera László volt. A Belvá-

rosi elemi iskolába járt, ami akkor a Reáltanoda 

épületében volt. 1866-ban, az osztrák-porosz 

háború miatt a tanévet megszakították, mert az 

iskolákat és más középületeket hadikórházak 

számára foglalták le. Ezért az elemi iskola ne-

gyedik osztályát neki is meg kellett ismételnie. 

Így csak egy évvel később, 1867 őszén kezdhette 

meg a gimnáziumi tanulmányait az esztergomi 

bencés főgimnáziumban. 1875-ben tett sikeres 

érettségi vizsgát. 

Gimnazistaként már több újságban jelentek meg 

kisebb írásai, fordításai, amivel tisztességes 

zsebpénzt keresett. Utolsó gimnazista évében 

diákújságot szerkesztett Óriások címmel, aminek 

30 száma jelent meg. 

Továbbtanulásként a tanári pályát választotta, 

ezért érettségi után beiratkozott a budapesti 

egyetem bölcsész karára. Irodalom professzora 

Gyulai Pál, német nyelvi professzora Heinrich 

Gusztáv volt. Emellett esztétikát is tanult. Jöve-

delemszerzés céljából Gyulai Pál előadásait 

gyorsírással lejegyezte, majd kőnyomatos eljá-

rással sokszorosítatta. 

1879-ben végezte el a magyar-történelem-

esztétika szakot. Ekkor Gyulai Pál ajánlására 

herceg Odescalchi Gyula lánya, Irma házi-tanára 

lett másfél évig, részben a család budapesti palo-

tájában, részben Nyitraszerdahelyen, a hercegi 

kastélyban. Még ezalatt az idő alatt, 1879 szept-

emberében elvállalta az Esztergom és Vidéke 

című lap főszerkesztőségét. 1892-ig látta el ezt a 

tisztséget. 1880-ban pedig felvette hivatalosan a 

Kőrösy nevet, amit már diákkora óta írói névként 

használt. Mindemellett sikeresen letette tanári 

vizsgáját is 1881 tavaszán. 

Budapesten  még egyetemistaként  megalapí-

totta az Esztergom Kört 1878-ban, aminek véd-

nökéül sikerült Simor János hercegprímást meg-

nyernie. Az Esztergom Kör az akkor budapesti 

egyetemeken tanuló, egykor Esztergomban érett-

ségizett 40 diákból állt össze egymás segítésére, 

és Esztergom jövendőbeli társadalmi-szellemi 

életének serkentésére. 

1881-ben visszatért Esztergomba, ahol ősszel 

megválasztották a Városi Reáltanoda (1888-tól 

Városi Reáliskola) helyettes tanárának, majd 

1883-ban rendes tanárrá nevezték ki. 1882-ben 

szerezte meg a bölcsész doktorátust. Tanárként 

magyart, németet, történelmet, földrajzot és ter-

mészetrajzot tanított, emellett a tanári és az ifjú-

sági könyvtár őre is volt.  

Tizenegy évet töltött ezután Esztergomban. A 

tanári feladatai mellett legfőbb tevékenysége az 

Esztergom és Vidéke szerkesztése volt. Munkája 



nyomán az újság valódi társadalmi tényezővé 

vált Esztergom mindennapi életében a közélet, a 

kulturális és társasági élet terén egyaránt. 

Tanári feladatai mellett buzgón végzett publi-

cisztikai és írói munkáján túl jelentős mértékben 

részt vett a város közéletében. Mint jó szervezői 

adottságokkal rendelkező, szorgalmas, nagy 

munkabírású és nőtlen fiatalember több városi 

egyesület életében hosszabb-rövidebb ideig tiszt-

ségviselő volt. Így például a Polgári Lövész 

Egyesületnek 1881-82-ben jegyzője, az 1882-

ben a Hétfői Kör utódjaként létrejött Zenei Kör-

nek pedig titkára volt Takács Imre elnöksége 

idején. Az esztergomi Kereskedelmi Ifjúsági 

Egyesület titkárának, majd később elnökének is 

megválasztották. 

 

Az eseményt sok érdeklődő megtisztelte jelenlétével 

1892-ben hagyta el Esztergomot. Kinevezték 

Budapesten a Fővárosi V. kerületi Főreáliskola 

helyettes tanárának. A következő tanévben tanár-

rá léptették elő. 1911-ig tanított a fő reáliskolá-

ban. Nyugdíjas éveiben Dömösön élt. 

Kőrösy László 1897-ben nősült; felesége Kendöl 

Júlianna volt. Két lányuk született: Júlia és Kata-

lin. Felesége 1913 szeptember 8-án Dömösön 

halt meg. Attól kezdve két kiskorú lányát egye-

dül nevelte. 

Két munkájáról tudománytörténelmi értékük 

miatt külön kell szólnunk. Ezek közül elsőként 

az Esztergomban élt tudós Rumy Károlyról írott 

értekezését említjük, amely doktori disszertáció-

ja is volt. Berzsenyi Dánielről írt munkájával 

pedig egyetemi pályadíjat is nyert. Igazi elisme-

rést az 1889-ben megjelent Katolikus költők cí-

mű irodalomtörténeti antológiájával aratott. 

Az érdeklődők a könyvet a Laskai Osvát Antik-

váriumban tudják megvásárolni, illetve könyvtá-

runkból kikölcsönözni. 

Földi László titkosszolgálati szakértő 
volt a vendégünk 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Könyvtári beszélgetések sorozatának május 28-i 

vendége Földi László egykori ezredes, aki a Bel-

ügyminisztérium III/I-es csoportfőnökségének 

hírszerző tisztje, később az Információs Hivatal 

műveleti igazgatója volt. 2016-ban jelent meg 

könyve „Migráció  gon-

dolatok Európa védelmé-

ről” címmel. Olvasóinkat 

láthatóan érdekelte a jövő-

képünk alakulása, mert 

ismét megtöltötte a könyv-

tárat a hallgatóság. Sok 

diák is helyet foglalt köz-

tük, s őket Földi László, 

mint a „jövő letéteményeseit” többször megszó-

lította. 

A nemzetbiztonsági szolgálatok – mint minden 

demokratikus jogállamban – Magyarországon is 

kiemelt szerepet töltenek be az ország és az ál-

lampolgárok biztonságának garantálásában. Az 

egykori keleti blokk tagjaként Magyarországon a 

nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége kü-

lönösen kényes kérdés. Ennek kapcsán sokakban 

máig az egykori belső elhárítás, az úgynevezett 

III/III. képe jelenik meg.  Földi László a hírszer-

zésnél szolgált, ami nem egyenlő az elhárítással. 

A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége 

alapvetően arra irányul, hogy információkkal 

lássák el a politikai – vagy katonai – döntésho-

zókat. Ennek megfelelően beszélhetünk polgári, 

valamint katonai nemzetbiztonsági szolgálatok-

ról. Egyes országokban  így Magyarországon is 

 külön léteznek katonai és polgári hírszerzéssel, 

valamint elhárítással foglalkozó szolgálatok. 



Tevékenységük jellege, az információ megszer-

zésének „körforgása" azonban nagyrészt min-

denhol azonos: a tervezést, feladatok meghatáro-

zását követi a szükséges információk beszerzése, 

majd pedig azok feldolgozása, elemzése, értéke-

lése történik meg. Ezáltal a döntéshozó asztalára 

már egy logikailag  tartalmilag összegzett, kö-

vetkeztetéseket is tartalmazó összefoglalás kerül. 

Földi László több éve tart előadásokat az Euró-

pai migrációról. Európa háborús helyzetben van, 

- állítja. Egyfelől, mert háborút kezdeményezett, 

hiszen a NATO indított harci cselekményeket 

például Irakban. Másfelől pedig, mert jól beazo-

nosítható érdekszférák ütközőzónájaként egy 

negyedik generációs, vagy hibrid hadviselés te-

repévé vált.  

 

Földi Lászlóról Steindl Nóra készítette a fotót 

Háborús helyzetben vannak olyan kategóriák, – 

idetartoznak például a kémek, illetve a szabotő-

rök – akik nem élveznek jogi védelmet, mert a 

hátországot támadják, és tevékenységükkel ve-

szélyeztetik a civil lakosság biztonságát, hosszú 

távon pedig magát a demokratikus működést. 

Sok átfogó mai problémáról és a jövőnkről is szó 

esett. Földi László végül Einsteint idézte: „Azt 

nem tudom, hogy a harmadik világháborút mi-

lyen fegyverekkel fogják megvívni, de a negyedi-

ket biztos, hogy botokkal és kövekkel.” Ezért 

igen nagy a fiatal korosztályok felelőssége, né-

zett ismét az előadó a hátul ülő, komolyan figye-

lő diákokra. A beszélgetést hamarosan vissza-

nézhetik a honlapunkon Médiatárban, a rendez-

vényen készült fotókat pedig a Galériában. 

Fábry Sándor showman várta rajon-
góit a könyvtárban 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Könyvtári beszélgetések idei első félévének utol-

só vendége Fábry Sándor érdemes és kiváló mű-

vész elismeréssel díjazott magyar író, humorista, 

műsorvezető és dramaturg volt. Szerteágazó mű-

vészetét kitűnő verbális és kommunikatív képes-

ségeire alapozza, és azt sajátos, egyedi humorral 

fűszerezi. A könyvtár ezen az alkalmon is zsúfo-

lásig megtelt, sajnos nem jutott mindenkinek 

ülőhely. A beszélgetés végig humoros hangulat-

ban telt, a közönség rekeszizmait erősen igénybe 

véve.  

Az est kezdetén beszélgetőpartnerét, Bánhidy 

Vajkot Verebély Ivánhoz hasonlította, majd a 

könyvtár igazgatónőjének zebracsíkos ruházatán 

élcelődött  ezzel megteremtette a délután vidám 

hangulatát.  

Fábry Sándor márciusban kapta meg a Magyar-

ország kiváló művésze díjat. A kitüntetést a mi-

niszterelnök adja át legfeljebb öt ipar-, fotó-, 

film- és előadóművésznek minden év március 

15-én. Csak az kaphatja meg, akinek már leg-

alább öt éve van érdemes művészi kitüntetése.  

Tizenegy évvel ezelőtt már láthattuk Fábry Sán-

dort Esztergomban. 2007. május 4-én, pénteken 

első ízben rendeztek árverést városunkban azzal 

a nemes szándékkal, hogy a lakosság újraállíttas-

son egy Babits Mihály-szobrot az ellopott he-

lyett. A Fábry Sándor által vezetett aukciót siker 

koronázta. Az új Babits Mihály-szobor azóta is a 

Széchenyi tér éke.  

Fábry Sándor 1953. november 20-án született 

Budapesten. A belvárosban nőtt fel, családjával 

sokáig a Kodály köröndön lakott. 18 évesen, 

1972. március 15-én benne volt abban a kétszáz 

főnyi tömegben, amely a Batthyány-

örökmécsesnél énekelte a Himnuszt. Ezért (töb-

bedmagával) izgatás bűntette és szabálysértés 

miatt előállította a Budapesti Rendőr-

főkapitányság. Emiatt az MSZMP Központi Bi-



zottságának Tudományos-Kulturális és Közokta-

tási Osztálya nem javasolta egyetemi továbbta-

nulásra. Ugyanez év szeptemberében a Pécsi 

Tanárképző Főiskolát kezdte el, majd 1976-78 

között az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

magyar–német szakán folytatta tanulmányait. 

Ezzel párhuzamosan, ugyancsak 1976-78 között 

elvégezte a Mafilm Filmíró Iskoláját is. 

Befejezve tanulmányait, a tanári pálya helyett 

1978 és 1992 között a Mafilm dramaturg-

gyakornoka, majd dramaturgja lett. 1986-ban a 

Hócipő szatirikus lap egyik legnépszerűbb rova-

tát, a „Dizájn Centert” szerkesztette. Ezt a lapot 

2002-ben végleg otthagyta. Az 1998-ban induló 

„Esti Showder Fábry Sándorral” című, önálló 

televíziós műsorát szerzőtársával, Kardos Csa-

bával szerkesztette. 1992 óta szabadfoglalkozá-

sú, rendszeresen publikál különböző lapokban, 

dramaturgi pályafutása során több mint 40 forga-

tókönyvet írt. 

 

Bánhidy Vajk bemutatja Fábry Sándor könyvét, melynek 

címe: Etűdök rókafűrészre és fröccsöntött szarkára 

Az 1990-es évek elején figyeltek fel először hu-

morára. Rövid idő alatt számos kabaréműsor 

konferansziéja, önálló betétek szerzője lett a rá-

diókabaréban. Az 1998-as humorfesztivál szóvi-

vője volt. 1994-ben a Soros Alapítvány 10 éves 

jubileumi műsorát vezette nagy sikerrel. 

1994–95 között a Merlin Színházban „A pincér 

közbeszól” című, improvizatív önálló esttel lé-

pett fel, majd pedig az Új Színházban tartott ön-

álló komédiás estet „A Fábry” címmel. 

1998-tól önálló műsora volt a televízióban. Kez-

detben az MTV-n „Esti Showder Fábry Sándor-

ral” címen, majd az első évad végén átkerült az 

RTL Klubhoz, ahol 2011-ig futott kéthetente 

ugyanez a műsora. Ide főleg ismert magyar sze-

mélyiségeket hívtak meg. Írók, költők, színé-

szek, humoristák, sportolók mellett szerepeltek 

különböző nemzetiségek, vallások és közszervek 

(például rendőrség, tűzoltóság) képviselői is, 

akik általában valamilyen velük megesett humo-

ros történetet meséltek el. A műsor állandó rova-

ta volt a „Dizájn Center”, a show egyik legnép-

szerűbb eleme, amely főleg az elmúlt 30–40 év-

ben gyártott, és a kereskedelemben egykor kap-

ható termékeket vette górcső alá, nosztalgikus 

emlékeket is megidézve.  

2009. szeptember 17-én debütált a „Legyen Ön 

is milliomos!” új műsorvezetőjeként. 2012-től 

visszatért a közmédia képernyőjére, ahol Fábry 

címmel indított műsort. 2015-ig a műsort az M1 

vetítette, majd azóta a Duna TV csatornán fut. 

Fábry Sándor előadóművész általában egy műsor 

után érzi a legjobban magát mind egészségileg, 

mind fizikailag. A legkevésbé sem tűnik fáradt, 

fásult nyugdíjasnak. Amíg van a műsorára igény 

és lelkesedés, addig csinálja  mindannyiunk 

derültségére. 

A beszélgetés végeztével az igazgatónő megkö-

szönte a jelenlévőknek az első félév rendezvé-

nyein való részvételt, és jelezte, hogy a követke-

ző évad első rendezvényére szeptember 3-án 

kerül sor, mégpedig a Köztünk élnek sorozat 

újabb vendégével, Dr. Ungár Dénessel. 

 

Fábry Sándor. Fotók: Nyári Andrea 
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Lehullt a lepel az Ambrózy-rejtélyről 

Dományi Zsuzsanna 

Böszörményi Gyula a 80-as évek óta foglalkozik 

írással, de országos ismertséget 2002-ben ért el a 

Gergő és az álomfogók című meseregényével, 

mely azután tizenegy részes sorozattá nőtte ki 

magát. Ugyanilyen áttörő népszerűséget hozott 

számára az Ambrózy báró esetei széria első da-

rabja 2014-ben. A Leányrablás Budapesten cí-

mű, felnőtteknek szóló regényét azóta öt újabb 

rész követte. Hihetetlen népszerűségnek örven-

denek a tatai könyvtár olvasóinak körében is 

Böszörményi regényei, így adta magát az ötlet, 

hogy a Könyves Szerda rendezvénysorozat kö-

vetkező vendége ő legyen.  

 

Az eseményen Makuvek Nóra fotózott 

2018. május 16-án megteltek a Vízimalom terem 

széksorai. A nézők között kiskamaszok, fiatal 

felnőttek, középkorúak és idősebbek is helyet 

foglaltak annak megfelelően, amilyen széles ol-

vasói réteghez szólnak Böszörményi Gyula írá-

sai. Már a rendezvény kezdete előtt érdeklődők 

sora lépett oda a szerzőhöz, hogy néhány közvet-

len szót váltsanak vele, és gratuláljanak neki 

regényeihez. Az író derűsen fogadta rajongói 

érdeklődését. Ugyanebben a baráti, oldott hangu-

latban folyt le a találkozó, amiből az olvasók 

megtudhatták: Miért helyezte a szerző éppen a 

századfordulóra az Ambrózy báró esetei regény-

folyam történéseit? Honnan jött az ötlet, hogy 

romantikus krimit írjon? Milyen munkamódszer-

rel végezte kutatásait a korabeli lapokból? Miért 

lett Budapest és Marosvásárhely a két helyszín? 

A legérdekesebb információ az volt, amikor Bö-

szörményi elmesélte, miért lett éppen egy tizen-

hét éves lány a regény főszereplője? Kifejtette, 

hogy az 1900-as évek fordulójának Magyaror-

szágán a nőknek még nem volt lehetősége tanul-

ni, érvényesülni. Csupán anyaként és háztartási 

alkalmazottként, férjük kiszolgálójaként tekintet-

tek rájuk. Ezeknek a nézeteknek akart ellent-

mondani főhősnőjével, hiszen Hangay Milli 

okos, törekvő, kíváncsi és állandó tudásszomjjal 

bíró kisasszony. Mindamellett az író magánem-

berként is nagy tisztelettel és szeretettel beszélt 

az őt körülvevő nőkről, akiknek élete során annyi 

mindent köszönhetett.  

A program végén a teremben ülők kérdéseire 

válaszolt az író. Elmondta, hogy jelenleg a Lúzer 

Rádió, Budapest! című ifjúsági regény forgató-

könyvét írja, mert film készül belőle. A Kucó 

című monodrámájából forgatott mozi – melyet 

Scherer Péter rendezett – pedig már az utómun-

kálatoknál tart. Böszörményi Gyula további jó 

hírrel búcsúzott: elárulta, hogy az olvasóközön-

ségnek nem kell végleg elköszönnie Ambrózy 

báró figurájától. A rendezvényt könyvvásárlás és 

vidám hangulatú dedikálás zárta.  

mailto:duba.reka@jamk.hu


A versben minden megvalósul - 

Gyurkovics Tiborra emlékeztünk 

Kerekesné Fuli Anikó 

2018. április 18-án – a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár szervezésében - a groteszk és az embe-

ri lelkek Mágusával, Gyurkovics Tibor író-költő 

életével ismerkedhettek az érdeklődők a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Csilla von Boeselager 

Gondviselés Háza Idősek Napközi Otthonában. 

 

A kép forrása: http://sysykeptara.blogspot.hu/2014/02/  

Munkássága és életútja máig megosztja a közvé-

leményt. Ki ezért, ki azért, de ismeri, hallott már 

Gyurkovics Tiborról. Ismerik a Lyukasórából, 

színházi műveiből (Fekvőtámasz, Csóka-család, 

Öreg, Isten nem szerencsejátékos…); regényei-

ből  (Rikiki, Üveggolyó…) és novelláiból (El-

cseréljük egymást, A bíboros…), de leginkább 

verseiből. Kevesen tudják azonban róla, hogy – 

írói pályafutása mellett éveken át dolgozott 

gyógypedagógusként és pszichológusként is. 

1994-ben például a magyar labdarúgó-válogatott 

mellett. Az is kevésbé köztudott, hogy a piarista 

gimnázium elvégzése után pap akart lenni. Tény, 

hogy bármerre sodorta az élet, hitét mindvégig 

megőrizte. 

„…Vadász vadásznak vadra  

figyelő úr-cselédje  

voltam, miközben kaptak  

engem is puskavégre.  

A füvön így rohantam,  

az erdőn így szaladtam,  

kapkodtam lábam, ám de  

a hitet megtartottam…” – írta Istenem című ver-

sében. 

„Paca” - ahogy unokái nevezték el az írót - min-

denhol otthagyta nyomát. Így az előadás látoga-

tói között is, akik még napokkal később is Gyur-

kovics Tiborról beszélgettek. 

„A szomódi légtér újra hangos” 

Kerekesné Fuli Anikó 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2018. ápri-

lis 18-i programja a zene világába kalauzolta el a 

Vakok Állami Intézete Tatai Rehabilitációs Te-

rephelyének lakóit és gondozóikat. Valamennyi-

en lelkesen várják ugyanis a Tatai Dandárzene-

kar Magyar Katonazene napi koncertjét, s a Ka-

tonazenekari Fesztivált. Így rövid áttekintést 

nyerhettek a katonazene történetéről, érdekessé-

geiről és neves alakjairól…  

Megismerhették például ifj. Lehár Ferenc kato-

nazenészként töltött azon éveit is, mielőtt még 

elvarázsolta volna az operettek világa. S betekin-

tést nyerhettek napjaink katonazenészeinek szí-

nes és változatos hivatásába is.  A találkozó ter-

mészetesen nem maradhatott zene nélkül, így – 

az internet nyújtotta ingyenes zenehallgatási le-

hetőségeknek köszönhetően – megismerhették a 

katonazene sokszínűségét: az indulókat, filmze-

néket, népdal-feldolgozásokat, musicaleket, 

klasszikus zenét, gyermek slágereket…  

 

A kép forrása:  http://www.fricsay.hu/?p=955 

A ritmust verő kezek és lábak, az önfeledt 

együtténeklés mindent elárultak a találkozó jó 

hangulatáról. S amikor egy épp kiköltözni készü-

lő, búcsúzó lakó azzal köszönt el, hogy szeretne 

visszajárni a további előadásokra… Nos, ez 

minden előadó legnagyobb jutalma! 

http://sysykeptara.blogspot.hu/2014/02/
http://www.fricsay.hu/?p=955


„Vitézek, mi lehet ez széles föld felett 

szebb dolog az végeknél…?” 

Kerekesné Fuli Anikó 

A Vakok Állami Intézete Tatai Rehabilitációs 

Telephelyének lakói aktív résztvevői a város 

programjainak. E rendezvények felkeresése előtt 

pedig igyekeznek megfelelő háttér-információkat 

gyűjteni. Ez történt 2018. május 16-án is, amikor 

a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár munkatár-

sai a Tatai Pataráról, s annak történelmi-, műve-

lődéstörténeti hátteréről szóló előadásukkal ke-

resték fel az intézet ellátottait.

Rövid áttekintést nyerhettek a keresztény és isz-

lám kultúra konfliktusának bibliai gyökereiről. 

Majd szóba került a végvárrendszer kiépítése, s 

ezzel kapcsolatosan a tatai vár és környékének 

sorsa. Az 1597. május 23-i események kapcsán 

pedig már nem csak az egykori haditechnikai 

eszközről: a pataráról, hanem a napjainkban zaj-

ló hagyományőr rendezvényről is folyt a beszél-

getés.  

A könyvtár munkatársai természetesen nem ér-

kezhettek könyvajánló nélkül. Így a hallgatóság 

figyelmébe ajánlották Hrubos-Takács Róbert: A 

tatai patara című könyvét is. 

 

 

A kép forrása: 

http://tata.hu/sites/default/files/imagefield_gallery/IMG_3320_0.JPG  

 

 

http://tata.hu/sites/default/files/imagefield_gallery/IMG_3320_0.JPG


Mi történt a KSZ háza táján? 
Rovatvezető: Mikolasek Zsófia 

mikolasek.zsofia@jamk.hu  

34/513-674 
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Szakmai konferencia Tatabányán 

Mikolasek Zsófia –  

Szilassi Andrea 

A kistelepülések polgármestereinek és könyvtá-

rosainak szervezett szakmai napot a megyei 

könyvtár 2018. június 18-án, amelyre városi 

könyvtárakból is érkeztek vendégek. A szakmai 

előadások keretében a közösség- és településfej-

lesztésről, a GDPR-ról, a KSZR 5 éves működé-

séről és a GINOP 3.3.1-ről hallhattak előadáso-

kat a résztvevők.  

 

Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei  

Önkormányzat elnöke.  

A fotókat Hatvani István készítette 

Elsőként a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte 

a megjelenteket. Szólt a megyei könyvtár és a 

megyei önkormányzat együttműködéséről, és 

tartalmas tanácskozást kívánt a megjelenteknek. 

Ezután Monostori Éva közösségfejlesztő lebilin-

cselő előadása következett. Az előadó sok példát 

ismertetett személyes tapasztalataiból. Rávilágí-

tott arra, hogy az elmélet miként válik gyakorlat-

tá; hogyan válhat egy település lakossága igazi, 

egymásért és a faluért tenni akaró közösséggé. 

 

Monostori Éva, a Civil Közösségi Házak Magyarországi 

Egyesületének elnöke 

2013. május 31-én jelent meg az a rendelet, mely 

lehetővé tette az 5 000 fő alatti települések fenn-

tartóinak, hogy könyvtáraikat a megyei könyvtár 

módszertani „gyámsága” alá vonja. Az ötéves 

eredményekről tartott előadást Mikolasek Zsófia 

igazgató, megismertetve a hallgatóságot a jog-

szabályi háttérrel és az elért, nagyon impozáns 

mutatókkal. Az adatok mellett fotókat is láthat-

tunk, amelyek a számok mögött rejlő tevékeny-

ségeket tették érzékletesebbé. Egy videón ke-

resztül az olvasótáborokban zajló programokba 

is betekinthettünk. 

 

Mikolasek Zsófia igazgató, JAMK 

Az elért eredményeket jól illusztrálja a követke-

ző oldalon található két táblázat.  

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


Évszám Programok szá-

ma 

Résztvevők 

száma 

2013 143 2431 fő  

2014 232 10 672 fő  

2015 384 17 448 fő  

2016 412 20 188 fő 

2017 416 21 125 fő 

Összesen 1587 71 864 fő 

Programok és résztvevők a megyei könyvtárral  

megállapodást kötött kistelepülési  

szolgáltató-helyeken 2013-2017 között 

Év Szerződött 

könyvtárak 

száma 

Regisztrált hasz-

nálók száma 

Ebből 14 éven 

aluli 

2014 56  6790 fő 3443 fő  

2015 57  7354 fő 3632 fő  

2016 59  8898 fő 4721 fő  

2017 59  10 144 fő 5429 fő  

Regisztrált könyvtárhasználók a megyei könyvtárral 

megállapodást kötött kistelepülési 

szolgáltató-helyeken 2014-2017 között 

Az előadás elején és végén a résztvevők interak-

tív módon véleményt mondhattak a KSZR ötéves 

működéséről. A KSZR könyvtárakból érkezők 

internetkapcsolat segítségével okostelefonokon, 

tableteken keresztül szavazhattak, az összesített 

eredmény pedig azonnal látszott a kivetített kép-

ernyőn. Előbb egy feltett kérdésre az elsőként 

eszükbe jutó kifejezést küldték be, majd tippel-

hettek az elért mutatókra. Az előadást záró sza-

vazásokon pedig sorrendbe tehették a KSZR-ben 

legjobban működő, illetve a kevésbé hatékony 

tevékenységeket. Az élő voksoláshoz a 

www.polleverywhere.com szolgáltatását vettük 

igénybe.  

 

Szófelhő az „Ami a KSZR-ről elsőként eszembe jut „ gon-

dolat nyomán. A többek által választott kifejezések do-

minánsan látszódnak. 

 

Török Csaba rendszergazda, JAMK 

Az ötéves beszámoló után Török Csaba a 

GDPR-ról beszélt. Rendszergazda kollégánk a 

2018. május 25-én életbe lépett európai uniós 

adatvédelmi rendelet kistelepülési vonatkozásai-

ba avatta be a hallgatóságot. Betekintést nyújtott 

azokba a problémákba, amelyeket kezelni kellett 

annak érdekében, hogy megfeleljünk a rendelet 

előírásainak. Ez a munka kiterjed az olvasók 

nyilvántartására, rendezvényeinkre és a Textlib 

integrált könyvtári rendszer adattárolására is. A 

KSZR könyvtárak számára nem jelent semmi-

lyen teendőt az adatvédelmi szabályozás: a me-

gyei könyvtár szabályzatai a kistelepülési könyv-

tárakra is kiterjednek e tekintetben. 

 

Az esemény résztvevői 

A kávészünet után három témakörben hangzot-

tak el előadások a GINOP 3.3.1-ről. Móró Ti-

bor, a KIFÜ területi koordinátora és Pócsföldi 

Gáborné, a DJP hálózat megyei vezetője válta-

kozva beszéltek a projekt aktuális kérdéseiről.  

http://www.polleverywhere.com/


 

Móró Tibor, KIFÜ területi koordinátor 

Megyénkből − a meghosszabbított beadási határ-

időnek köszönhetően − 58 helyről adtak be pá-

lyázatot mostanáig.  Elhangzottak fontos tudni-

valók az eszközök kiszállításával, ellenőrzésével, 

továbbá a megvalósított programok dokumentá-

lásával kapcsolatban. A projekthez kapcsolódó 

monitoring rendszer egyelőre nem készült el. 

Addig a helyben szokásos módon kell adminiszt-

rálni a pályázatban vállalt programokat. Az esz-

közök kiszállítása Komárom-Esztergom megyé-

ben eddig csak kevés helyszínen történt meg.  Jó 

tudni, hogy amíg nem érkezik meg a DJP pontra 

az eszközcsomag, addig nem kell megkezdeni a 

tervezett programokat, hiszen a megnyert eszkö-

zökre is szükség lehet a megvalósításhoz. Ebből 

adódóan jelentési kötelezettség sincs addig. 

Pócsföldi Gáborné felhívta a figyelmet azokra az 

elérhetőségekre is, amelyeken keresztül az eset-

leges meghibásodásokat jelezni lehet.  

 

Pócsföldi Gáborné, a DJP hálózat  

Komárom-Esztergom megyei vezetője 

Móró Tibor beszélt a szeptemberben és január-

ban induló mentorképzésről is, amely ország-

szerte a megyeszékhelyeken valósul meg. A pro-

jekthez kapcsolódó harmadik előadást Szilassi 

Andreától hallottuk. Azokról az okostelefonokra 

és tabletekre telepíthető applikációkról beszélt, 

amelyek javasolhatók közösségi eszközökön 

történő használatra. Kiemelte azokat az alkalma-

zásokat is, amelyeket kizárólag személyes esz-

közre célszerű telepíteni, tehát nem tanácsos a 

DJP Pontok okoseszközeire letölteni őket. 

 

Szilassi Andrea digitális kompetenciafejlesztési 

tanácsadó, JAMK - DJP hálózat 

Ezután egy finom ebéd következett a közeli Tu-

rul Cafe és Étteremben, majd egy meglepetés 

fogadta a vendégeket. A KSZR ötéves születés-

napja apropóján egy óriási gesztenyetortával 

kedveskedtünk vendégeinknek. Ezt követően 

kötetlen beszélgetés kezdődött; az előzetesen 

feltett kérdésekre válaszoltunk. A dokumentu-

mok selejtezésének témaköre érdekelte legin-

kább a könyvtárosokat. Örömmel fogadtuk, hogy 

a beszélgetés során felmerült az igény gyakoribb 

szakmai együttlétekre. A tanácsot megfogadjuk! 

Persze az is fontos lenne, ha minél több kis-

könyvtárban dolgozó kolléga tudna és akarna 

részt venni ezeken a rendezvényeken. 

 



 

Cinkék, vidrák – vagyis azok a csodá-
latos állatok…… - Telegdi Ágnes elő-
adásáról 

Kristófné Szabó Szerafina 

Amikor a szokásos „rendezvénymenüt” elküld-

tem az iskolába, az alsós tanítók közfelkiáltással 

Telegdi Ágnest választották meghívandó előadó-

nak az első félévi író-olvasó találkozóra. Gyaní-

tottam, hogy ők már tudnak valamit, amit én még 

nem. Bár ismerem az írónő nevét és könyveit, de 

még személyesen nem találkoztunk, nem hallot-

tam eddig őt. Nos, a gyanúm beigazolódott, ami-

kor 2018. június 6-án, a találkozó után búcsút 

vettünk Naszályon Telegdi Ágnestől − a viszont-

látás reményében. Megértettem, miért volt olyan 

nehéz időpontot egyeztetnünk, hogy beférjünk a 

sok programja közé valahol.  Mert az a másfél 

óra szuper volt! 60 gyereket nem lehet az orránál 

fogva vezetni. Ha ők csendben figyelnek, akkor 

ott valami nagyszerű történik! Pontosan így tör-

tént ez nálunk. Ágnes a cinkékről mesélt, akik 

beköltöztek a postaládájába, s végigkísérhette 

életüket a tojások kiköltésétől a kis cinkék első 

repüléséig − több éven keresztül. Mesélt szere-

tettel, vidáman és kedvesen. Minden szavából 

érezni lehetett a szeretetet, amit a kis élőlények 

iránt érez-érzett. S nem mellesleg: rengeteg in-

formációt, tudást adott át a gyerekeknek könnye-

dén, élvezhető formában. Ő írja: „Hogy miért az 

állatokat találom annyira érdekesnek, azt nem 

tudom. Egyszerűen szeretem az állatokat.” A 

gyerekek láthatták a vetített képeken a folyama-

tot, amit keveseknek van lehetősége személyesen 

szemlélhetni. Talán hitvallásának is tekinthetjük 

az alábbi mondatokat, amelyeket tőle idézek: 

„Annyi élőlény vesz körül minket, annyi kalandot 

kínál a természet, észre kell venni és el kell mon-

dani. Abban bízom, hogy kedvet kapnak ahhoz, 

hogy megfigyeljék a környezetüket. Az a tapasz-

talatom ugyanis, hogy még a természet közelében 

élő, vidéki gyermekek sem figyelik meg a maguk 

környezetét. Hiányzik az elmélyülés, a csöndes 

szemlélődés képessége. Az irányított figyelem 

nagyon nehezen megy a gyerekeknek, de a ter-

mészet megfigyelése, pár perc csöndes odafordu-

lás, talán erre is megtanítja őket.” Be kell lát-

nunk, ez így van. De könnyebb a „rohanó világ-

ra” fogni a dolgokat, s nem tenni semmit ellene. 

Ha csak a fele a gyerekeknek másként nézi ez-

után a környezetében ugráló kis feketerigót, vagy 

az ablakpárkányán a cinkét, már elérte, elértük a 

célt. S hogy ez mennyire így van, bizonyítja a 

rengeteg kérdés, hozzászólás. Hiszen mindenki-

nek van egy-egy madaras, kutyás-cicás élménye, 

amit meg kellett osztani az írónővel, hátha beke-

rül egy következő könyvbe! A kis vidrákról szó-

ló történet már csak a”hab volt a tortán”, hiszen 

az idő sürgetett bennünket. Egy-két selfie (ahogy 

most szokás) meg dedikálás, s mindenkit várt 

már a délutáni program. 

 

Telegdi Ágnes a naszályi gyermekek körében.  

Fotó: Kristófné Szabó Szerafina 

Köszönjük Ágnes, hogy kinyitottál nekünk egy 

új ablakot! Hiszen szeretjük a könyveket, olvas-

suk is őket, de nagyobb a varázsa a személyes 

élménynek – mint mindig. Amíg újra találko-

zunk, addig is figyeljük a közelünkben élő kis és 

nagyobb állatokat, madarakat, pókokat, hogy 

majd mesélhessünk róluk neked. Mi leszünk 

többek tőle! 



 

Tücsökzene 

Varga-Duba Réka 

Gyermeknap alkalmából a Komárom-Esztergom 

Megyei Szlovák Önkormányzat a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtárral együttműködve 

egy háromállomásos foglalkozássorozatot szer-

vezett Komárom-Esztergom megyében. A fog-

lalkozások a szlovák nemzetiség ápolása jegyé-

ben zajlottak − elsősorban óvodás nagycsoporto-

sok részvételével. 2018. május 23-án a szlovák 

nemzetiségi jelleget őrző Vértesszőlős település 

könyvtára közreműködésével kisiskolásokat vont 

be a foglalkozásba, mely során a gyerekek mon-

dókákkal, népi játékokkal, szlovák népi hősökkel 

ismerkedhettek meg. Szókincsüket gyarapító 

kifejezések is elhangzottak játékos formába 

csomagolva. Május 24-én a tatabányai Jókai Mór 

Óvodában nagy lelkesedéssel vetették bele ma-

gukat a gyerekek a játékba, rajzolásba és sza-

valásba. A tardosi könyvtár május 28-án szintén 

óvodásoktól volt hangos. A gyerekek tanító néni-

jükkel együtt nem csupán az általunk vitt játé-

kokban voltak partnereink, de bemutatták saját 

nemzetiségi játékaikat, dalocskáikat is.  

A megyében érezhetően szükséges ápolni és 

megélni a nemzetiségi létet minden korosztály-

nak, hiszen kincset őrzünk, mely sosem veszít 

értékéből és jelentőségéből. Örömömre szolgál, 

hogy szlovákul is beszélő könyvtárosként ebben 

jómagam is közreműködhettem. 

 

A fotókat Kissné Anda Klára készítette 



Okostelefonokról és tanulást segítő 
alkalmazásokról a kistelepüléseken 

Szilassi Andrea 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is folytatódott 

a digitális kompetenciafejlesztés a kistelepülési 

általános iskolákban, a községi könyvtárakban. 

Május-június során Nagysápon és Tárkányban 

jártam, hogy Áldás és átok – az okostelefon 

címmel, beszélgetéssel összekötött előadást tart-

sak felső tagozatos diákoknak. Június 13-án pe-

dig Csépen élő diákokkal osztottam meg gondo-

lataimat Tanulást segítő alkalmazások és hon-

lapok témájában. A programok a helyi könyvtá-

rosok gondos szervezése, előkészítése nyomán 

valósultak meg. Mindhárom helyszínre elmond-

ható, hogy a résztvevő diákok zömmel rendel-

keztek okostelefonnal, és azok túlnyomó több-

ségben Android rendszerűek voltak. 

 

A nagysápi eseményen a felső tagozatos osztályok vettek 

részt. Fotó: Baloghné Molnár Mária 

Az Áldás és átok … című előadás elején össze-

gyűjtöttük közösen, miért is szeretjük az okoste-

lefont? Milyen előnyöket jelenthet mindennapi 

életünkben? Mindannyian egyetértettünk abban, 

hogy áldást jelent, mert életünk nélkülözhetetlen 

részévé vált, sokoldalúan hasznosíthatjuk, és 

bárhol rendelkezésre áll. Ezután nyilvánvalóan 

felmerült az ellentmondás, amit az előadás címe 

felvetett: Ami alapvetően jó, az hogyan lehet 

rossz is egyben? Elsőként karikatúrákat és egy 

videót néztünk meg azokról a jelenségekről, 

amelyek egyrészt a túlzásba vitt okostelefon-

használatot ragadják meg, másfelől káros szemé-

lyiségtorzulást mutatnak.  

 

 

A képek forrása: 

https://www.boredpanda.com/cartoon-smartphone-

cellphone-addiction/  

A függőség azonban nem alakul ki szükségsze-

rűen; törekedni lehet a valódi emberi kapcsolatok 

megélésére. Visszatérve kiinduló pontunkhoz, 

átok is egyben az okostelefon azért, mert sokféle 

bizalmas információt képes rögzíteni és közre-

adni tulajdonosáról. Adatok lopására és továbbí-

tására pedig számos kártevő létezik. Ráadásul 

ezek többnyire hasznos alkalmazásnak tüntetik 

fel magukat, hogy megtévesszék az okostelefon 

használóját. Elgondolkodtató, hogy bár androi-

dos operációs rendszerhez készül a mobilvírusok 

túlnyomó része, a fejlesztő Google Vállalat és az 

okostelefonok gyártói továbbra sem tartják szük-

ségesnek előtelepíteni valamilyen védelmi szoft-

vert a készülékekre. Mindazonáltal lehetséges 

megbízható vírusvédelem letöltése a Play We-

báruházból, amellyel a telepített alkalmazásokat 

ellenőrizni lehet.  

https://www.boredpanda.com/cartoon-smartphone-cellphone-addiction/
https://www.boredpanda.com/cartoon-smartphone-cellphone-addiction/


Ugyanakkor a használó maga is kockázat forrá-

sa. Képek és videók készítése, azonnali megosz-

tása, elhamarkodott üzenetek küldése gyakran 

nemkívánatos következményekhez vezetnek. 

 

Tárkányban a hetedik osztályos diákok vettek részt a 

programon. Fotó: Farkasné Lengyel Katalin 

Beszéltünk a közösségi portálokon zajló életről 

is. Egyebek mellett arról is, hogy mit tehetünk, 

ha személyünket sértő tartalom kerül megosztás-

ra. Szóba került az is, hogy a távol maradás in-

nen még nem eredményezi azt, hogy megóvhat-

juk személyünket az esetleges visszaélésektől. 

Hiszen ettől még mások a nevünkben regisztrál-

hatnak, és ebben az esetben ez még csak tudo-

másunkra sem jut! A tárkányi helyszínen jelen-

lévő egyik pedagógus ezt egy helyi példával 

megerősítette, amely az iskola néhány pedagógu-

sával történt meg pár évvel ezelőtt. Egy diák 

készített profilt néhány tanárának, és posztolt a 

nevükben különféle tartalmakat, mígnem „lebu-

kott”. Fényképezni manapság már általánosan, 

számos helyzetben lehet, ezért − tetszik, nem 

tetszik − illetéktelenek is hozzáférhetnek arcké-

pünkhöz. A felnőttek számára igen hasznos, ha 

akár honlap, akár közösségi portálos identitás 

tekintetében rendelkeznek saját profillal. Ez a 

keresőrobotok, érdeklődők számára releváns 

találatot jelenthet, ezáltal összehasonlításul szol-

gál az azonos nevű személyekkel. Gyermekeknél 

azonban ennél bonyolultabb a helyzet. Egyfelől 

vannak figyelembe veendő korhatár-javaslatok, 

amikortól már elég érett lehet egy gyermek a 

digitális világhoz, virtuális térhez. De önmagá-

ban ez még mindig nem elegendő. Beszélgetni 

kell rendszeresen velük azokról a visszaélések-

ről, történésekről, amelyek tudomásunkra jutnak. 

Így formálódik nézőpontjuk, és alakulhat ki egy 

megfontoltabb viselkedés.  

Felhívtam a figyelmet azokra a jelekre is, hogy 

milyen információkból lehet kiszűrni, amikor 

egy Facebook profil tulajdonosa rejti valós sze-

mélyiségét, és mások álcája mögé bújik.  

Szóba kerültek a digitális világ másféle veszély-

helyzetei is, például a személyes és pénzügyi 

adatok megszerzési kísérletei, a kapcsolattartás 

online, valójában ismeretlen ismerősökkel; a 

tartózkodási helyünk világgá kürtölésének kö-

vetkezményei; a mobiltelefonnal történő fizetés 

kockázatai és végül a zaklatás. A tárkányi elő-

adás során beszéltünk még az interneten keringő 

sokféle hamis hírről is. Ezzel kapcsolatban szüle-

tett egy hasznos infografika, amely segít az in-

formációk mérlegelésében – érdemes megismer-

ni. A programot mindkét helyszínen azzal zártuk, 

hogy áttekintettük online sajtóhírek alapján, 

hogy milyen okostelefonos kártevőket derítettek 

fel az elmúlt pár évben. Fontos volt erről is szót 

ejteni, hiszen a Google Play Webáruházba is 

beférkőzött jó néhány közülük. 

 

A kép forrása: 

https://hu.pinterest.com/pin/359865826458106358/ 

https://www.facebook.com/tortenelemtanarok/photos/a.10150694739124722.413985.246325909721/10155083566324722/?type=3
https://hu.pinterest.com/pin/359865826458106358/
https://hu.pinterest.com/pin/359865826458106358/


 

Tanulás okoseszközök bevonásával. A kép forrása: 

http://www.gettingsmart.com/wp-

content/uploads/2014/10/tablet-table-482x335.jpg 

Csépen a könyvtáros nem iskolai osztálynak 

szervezte a tanulást segítő alkalmazások és web-

helyek bemutatásáról szóló előadást. Hiszen is-

kola sincs ezen a 353 fős kistelepülésen. Nagyné 

Szabó Judit azonban sikeresen mozgósította a 

kicsiny település diákjait. Az eseményre egy 

tabletet is vittem magammal, hogy néhány al-

kalmazás működésébe is betekinthessünk. Nyil-

vánvalóan egy óra erre nem elegendő, különö-

sen, ha beszélgetéseket is folytatunk közben. 

Teljességre nem törekedve, inkább néhány téma-

kör kiválasztásával készültem.  

 

A csépi résztvevők különböző korosztályokból  

kerültek ki. Fotó: Szilassi Andrea 

A matematika tanulását kitűnően segíti a Pho-

toMath alkalmazás, amely a kamera és az app 

adatbázisa segítségével megoldja a számtani 

műveleteket és az egyenleteket úgy, hogy lépé-

senként levezeti a megoldáshoz vezető utat. 

Megnéztük a GeoGebra alkalmazást is, amely 

geometriai alakzatokhoz, egyenletek és függvé-

nyek ábrázolásához és gráfok készítéséhez jelent 

segítséget. Belenéztünk még a Windows 10-ben 

található tudományos számológép néhány extra 

funkciójába.  

A nyelvtanulás témaköre többféle, igen hasznos 

alkalmazással került szóba. A DuoLingo és 50 

Langugages számítógéppel, okostelefonnal és 

tablettel is használható. Mindenképpen ajánlha-

tók, mert sokoldalú ismeretszerzést és gyakorlást 

jelentenek, nem utolsó sorban pedig élményt 

adnak. Az ElsaSpeak alkalmazást kifejezetten az 

angol nyelvű beszéd gyakorlására fejlesztették ki 

dialógusokkal, azonnali visszajelzésekkel.  

Amiről nyelvtanulás kapcsán részletesebben is 

írnék, az nem egy webáruházból letölthető al-

kalmazás. Mindazonáltal jelen van a Windows 

10-es gépeken. Idegen és anyanyelvi szövegek 

felolvastatása lehetséges az Edge böngészővel. 

Offline tartalmaknál pedig a narrátor funkció 

beállításával érhetjük el ugyanezt. Az Edge bön-

gészőből kezdeményezhető felolvastatás módja, 

hogy egy kijelölt szövegrészre kattintunk jobb 

egérrel, majd a megjelenő helyi menü felkínálja 

a felolvasás funkciót. Ezt kiválasztva megszólal 

számítógépünk, és egyidejűleg megjelenik fent a 

funkció eszköztára. Itt a szöveg olvasásának se-

bessége is szabályozható, amely fölöttébb hasz-

nos nyelvtanulóknak! Ahhoz azonban, hogy a 

magyar mellett különféle idegen nyelveken is 

beszéljen a Microsoft narrátora, előbb a Gépház / 

Idő és nyelv / Nyelv és régió menüben elő kell 

keresni a kívánt nyelveket, majd le kell tölteni az 

adott nyelvi csomagokat. Így kerülhet be a vá-

lasztható narrátorok közé a választott nyelven 

felolvasó hang. Offline szövegek felolvastatására 

a Gépház / Könnyű kezelés / Narrátor menüben 

találunk beállítási lehetőséget. 

A természet felfedezésére is számos, kitűnő al-

kalmazás létezik. Ezek közül ajánlottam magyar 

nyelvű fa-, virág-, madár-, állat-, gomba- és ás-

ványhatározókat. Beszéltünk a YouTube-ról is, 

mint amely sok-sok oktatóvideó forrása (is), ha 

tudjuk, mit keresünk, és képesek vagyunk meg-

felelően fogalmazva megtalálni.  

Végezetül a középiskola utáni továbbtanulásról 

beszélgettünk. Ebben nagy segítséget jelenthet 

egy kistelepülése élő fiatal számára (is), ha 

nyelvtudás birtokában jelentkezik egy MOOCs 

típusú, online, ingyenes egyetemi kurzusra.  

http://www.gettingsmart.com/wp-content/uploads/2014/10/tablet-table-482x335.jpg
http://www.gettingsmart.com/wp-content/uploads/2014/10/tablet-table-482x335.jpg
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3i konferencia: Könyvek tára, hasz-

nálók tere 

Feketsné Kisvarga Anita 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2016-ban in-

dította el szakmai konferenciasorozatát Infor-

málni, integrálni, inspirálni – Közkönyvtárak 

a XXI. században címmel. A 3i-sorozat kereté-

ben évente egy alkalommal kerül sor egy magas 

színvonalú szakmai tanácskozásra. 2018-ban ez 

május 24-én valósult meg Könyvek tára - 

Használók tere címmel.  

Dr. Fodor Péter, a FSZEK főigazgatója köszön-

tötte az egybegyűlteket, majd Nagyné Varga 

Melinda, a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, 

Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpoliti-

kai Főosztályának vezetője szólt a hallgatóság-

hoz. Megnyitó beszédében dicsérő szavakkal 

szólt arról, hogy nagy hangsúly helyeződik a 

használók (olvasók) igényeire a közösségi tér 

szerepének különböző szempontú megközelíté-

sénél.  

 

Dr. Csepeli György és Kovácsné Koreny Ágnes.  

A képek forrása: http://www.fszek.hu/?article_hid=39040 

Az első előadó dr. Csepeli György professor 

emeritus, az ELTE TÁTK Szociálpszichológia 

Tanszékének munkatársa volt. Elidegenedés és 

közösség című előadásával lenyűgözte a hallga-

tóságot. Prezentációjában egyrészt arra a kérdés-

re adott választ, hogy milyen történelmi-

társadalmi okokra vezethető vissza a magyar 

társadalom individualizmuson alapuló, az egyé-

nek atomizáltságát eredményező felépülése. Erre 

már Hankiss Elemér is rávilágított Diagnózisok 

című tanulmánykötetében. Csepeli György be-

szélt arról is, hogy mennyire mélyítette tovább az 

elkülönülést a rendszerváltás, a modern társa-

dalmak létrejötte és a virtuális térben megvalósu-

ló hálózati társadalom kialakulása. Ezek a társa-

dalmi folyamatok lényegében az értékek válsá-

gát, az igazság és a hamisság közötti elmosódást 

eredményezik. Gondoljunk csak arra, hogy ön-

magunkról mennyi adatot adunk közre a virtuális 

térben  szinte mindenütt jelen vagyunk. Ezzel 

azonban nem szélesedik kapcsolati hálónk, ha-

nem inkább eltüntetjük valódi énünket. Az elő-

adás révén pontos ismeretet szerezhettünk arról, 

hogy mi a közösség és a csoport közötti különb-

ség, továbbá miért volna fontos a közösségszer-

veződés. A közösség értéket teremt és hitet 

ezekben az értékekben, amely erős kohéziót 

eredményez a közösség tagjai között; immunizá-

ló hatással van az egyénre; hozzájuttat a 

Csíkszentmihályi Mihály által leírt flow-

élményhez. Csepeli György azzal fejezte be elő-

adását, hogy bár társadalmi környezetünk kifeje-

zetten akadályozza az alulról építkező, valós 

közösségek létrejöttét, mégis szükséges és érde-

mes közösségeket alkotnunk, amelyekben a bol-

dog idő, a harmonikus tér, az akaratok fókuszá-

lása, a közös célok elérése könnyedséggel és a 

szuverenitás megtartásával ajándékozza meg az 

egyéneket.  

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu
http://www.fszek.hu/?article_hid=39040


Dr. Antalóczy Tímea, a MOME Elméleti Intézet 

Társadalom- és Gazdaságtudományi Tanszék-

ének tanszékvezető egyetemi docense A kultúra-

fogyasztás tendenciáiról tartott előadást. Az elő-

adás rávilágított arra, hogy miközben felgyorsult 

világunkban hihetetlen teret hódított az internet 

és a digitális kultúra, oktatási módszereink és 

színtereink még mindig XIX. századiak. Ezzel 

egyidejűleg már a 2008-as kultúrafogyasztásra 

vonatkozó vizsgálatok eredményei is kevéssé 

összehasonlíthatók a napjainkban mért adatok-

kal, annyira megváltozott a kulturális tér és an-

nak fogyasztási szokásai. Mindezen változások 

mellett azért az is leszögezhető, hogy kb. 30 éve 

ugyanúgy elkülöníthető négy kultúrafogyasztó 

típus a magyar társadalomban: az aktív 

magaskultúra-fogyasztók, az otthonülő kultúra-

fogyasztók, a szórakozásorientáltak, és a kulturá-

lis „mindenevők” köre.  

 

Dr. Antalóczy Tímea  

Érdekes volt az a megállapítás is, mely szerint az 

új kulturális színterek megjelenése mellett (fesz-

tiválok, plázák) az emberek ismét kezdik felfe-

dezni a hagyományosabb kulturális intézménye-

ket is. A mai fiatalok kultúrafogyasztásáról jel-

lemzően elég rossz képet festünk: nem olvasnak, 

csak az okostelefonjaikat bújják. Észre kell ven-

nünk, hogy nekik is megvannak a mítoszaik 

(Trónok harca, Az éhezők viadala), de az elavult 

iskolai oktatás nem képes lépést tartani ezzel, 

nem alkalmas a motivációra, az alkotás ösztön-

zésére, nem segíti a kultúra iránt érdeklődő új 

generáció felnövekedését. 

A magyar közoktatás problémái a nemzetközi 

és hazai kutatási adatok tükrében című pre-

zentációt Lannert Judit oktatáskutatótól, a T-

Tudok Zrt. képviselőjétől láthattuk. Arra az iz-

galmas kérdésre kaptunk választ, mi az oka an-

nak, hogy míg gyermekeink alsó tagozatban a 

nemzetközi felméréseken jól teljesítenek, addig a 

felső tagozaton és a középiskolában produkált 

eredményeikkel sereghajtókká válnak. A válasz a 

kérdésre egyrészt az, hogy alsó tagozatban az 

úgynevezett PIRLS-felmérés zajlik, amely első-

sorban a tárgyi tudást méri. Erre  az alapvetően 

lexikális tudást nyújtó  iskoláink jól felkészítik 

a gyerekeket. A diákok azonban a későbbiekben 

már a PISA-felméréseken esnek át. Ezek elsőd-

legesen a szövegértést és kompetenciák meglétét 

vizsgálják, vagyis a tudásalkalmazást. Erre 

azonban iskoláink nem kellőképpen készítik fel a 

gyermekeinket. Felső tagozatban eltűnik a ma-

gyar oktatásból a szövegértés, a természettudo-

mányos szövegértés pedig soha nem is kapott 

hangsúlyt. Mindemellett a friss kutatási eredmé-

nyek bizonyítják azt a sajnos régóta ismert tényt 

is, mely szerint az iskola a társadalmi különbsé-

geket nemhogy nem kompenzálja, hanem inkább 

mélyíti. Nem segíti a hátrányos helyzetű gyer-

mekek felzárkózását: a gyerekek iskolai teljesít-

ménye Magyarországon kifejezetten a családi 

háttértől függ. Ráadásul az iskolákban még nap-

jainkban is működik a Pygmalion-hatás, mely a 

pedagógusok beskatulyázó, címkéző tevékeny-

sége révén működik. Vagyis azok a gyerekek, 

akiket a pedagógus reálisan vagy felül értékel, 

azok rendre jobban teljesítenek azokhoz a gyere-

kekhez képest, akiket alulértékelnek tanáraik. A 

felmérések eredményei még egy fontos tényre 

világítanak rá. Minél egyenlőbb egy társadalom, 

annál kevésbé befolyásolja a tanulók eredmé-

nyességét a családi háttér. Érdekes volt azokról 

az okokról is hallani, melyek miatt a mai, info-

kommunikációs korszakba beleszülető gyerekek 

a digitális szövegértés területén nem teljesítenek 

jól. Egyrészt azért, mert akik az irodalmi szö-

vegértés területén már alulmaradtak, azok a digi-

tális szövegértés területén is eredménytelenek 

lesznek. Másrészt a tabletek és mobil telefonok 

használata során a gyerekek, fiatalok a közösségi 



oldalak és a játékok világában merülnek el napi 

több órára. Nem használják a virtuális teret in-

formációk keresésére, e-dokumentumok olvasá-

sára. Mindezek fényében az előadó a konferen-

ciasorozat keretét nyújtó fogalmak mentén (in-

formálni – integrálni – inspirálni) határozta meg 

a XXI. századi könyvtárak szerepét: informálás 

helyett törekedjünk inkább a navigálásra. Felada-

tunk legyen a hátrányos helyzetű gyerekek segí-

tése, integrálása. Inspirációként pedig adjanak a 

könyvtárak teret a gyermekkorban még jellemző 

fantáziadús gondolkodás megőrzésére. Ehhez 

természetesen a könyvtárosoknak és a pedagógu-

soknak is változniuk kell. 

 

A rendezvény résztvevői 

Dr. Jóna László az MTA KRTK RKI Nyugat-

magyarországi Tudományos Intézet tudományos 

segédmunkatársa az építész szemszögéből szólt a 

közösségi terek közösségi használatáról. Kutatási 

eredmények igazolják, hogy az emberek számára 

fontosak a közterek, különösen a városlakók 

számára. A megkérdezett emberek szerint egy 

közterület akkor jó, ha használni lehet, közösségi 

szellem hatja át, megközelíthető, kényelmes és jó 

az összképe. Fontos a számukra, hogy ezek a 

terek lehetőséget nyújtsanak a kikapcsolódásra, 

adjanak helyet rendezvények lebonyolítására is. 

Mindezek fényében az előadó közterülteken 

megvalósítható, könyvhöz kötődő rendezvények-

re sorakoztatott fel lehetőségeket. A hazai példa-

ként csak az ünnepi könyvhetet tudta megemlíte-

ni. A külföldi példák sorában az amerikai UNI 

Projectről www.theuniproject.org/about és az 

osztrák StadtLesen www.stadtlesen.com prog-

ramról kaphattunk tájékoztatást. Hasonló, sza-

badtéren történő, olvasást ösztönző kezdeménye-

zések a könyvmegállók Budapesten és Rábapa-

tonán, valamint az Egyesült Államokban találha-

tó Little Free Libraries. 

https://littlefreelibrary.org Végezetül az előadó 

arra buzdította a könyvtárakat, hogy bátran vi-

gyék ki a könyvtárak rendezvényeit, szolgáltatá-

sait a közterekre, mert erre igény mutatkozik. 

Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség elnöke, a Bács-Kiskun Megyei Katona 

József Könyvtár igazgatója A Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer közösségteremtő lehető-

ségei a kistelepüléseken című előadásában első-

ként a könyvtárak életminőséget javító hatásáról 

szólt. A könyvtárak már 0 éves kortól ott állhat-

nak az egyének és a családok mellett. Hozzájá-

rulnak a biztos életkezdethez, az óvodás és kisis-

kolás korú gyermekeket a tanulást segítő prog-

ramokkal támogatják; az aktív felnőtt korosztály 

számára pedig az iskolai tanulmányok folytatásá-

tól a munkakeresésen át a munkahely megtartá-

sához szükséges információkat szolgáltatják. 

Kielégítik az aktív idősek tudásvágyát, segítik a 

szabadidő hasznos eltöltését. Ehhez a feladathoz 

a könyvtáraknak két erősségük is van: az egyik, 

hogy az egész országot behálózó intézményrend-

szert alkotnak, másrészt nagyon sok együttmű-

ködő partnerrel vannak kapcsolatban. 2013. ja-

nuár 1-e mérföldkő volt a kistelepüléseken élők 

könyvári ellátásával kapcsolatban: létrejött a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR), 

mely megvalósítja a forrásösszpontosítást, a tu-

dásmegosztást és a minőségi szolgáltatást. A 

KSZR-hez csatlakozó kistelepüléseken nagy 

erőfeszítések folynak annak érdekében, hogy 

megfelelő (szép, biztonságos és kényelmes) 

könyvtárhelyiségek jöjjenek létre; sokszínűek 

legyenek a szolgáltatások; alakuljanak ki saját 

hagyományok; hatékony legyen a kommunikáció 

az olvasók, a kiskönyvtárak és az ellátó könyvtár 

között. A települések állománya folyamatosan 

frissül, infokommunikációs eszközeik megújul-

nak. Mindennek következtében nőtt a regisztrált 

olvasók száma, új szolgáltatások kerültek beve-

zetésre (pl. KönyvtárMozi), közösségi játékok-

nak adnak helyet. Fontos a kistelepülési könyvtá-

rak szakembereinek továbbképzése. Ahhoz, hogy 

http://www.theuniproject.org/about
http://www.stadtlesen.com/
https://littlefreelibrary.org/


ezek a kiskönyvtárak valóban alkalmasak legye-

nek az információközvetítésre és közösségépítés-

re, emberközpontúnak, hozzáférhetőnek kell 

lenniük, ahol az olvasó biztonságban és jól érzi 

magát, melyekre rendszeresen lehet számítani, és 

a könyvtáros barátságos – hangzott el az előadá-

son. Tóth Eszter Zsófia, aki „civilben” történész, 

a konferencián mint a FSZEK olvasója kapott 

szót. Arról beszélt, hogy az olvasó szemszögéből 

milyen a jó könyvtár. Családi anekdotákat fel-

elevenítve mesélte el, hogyan lett ő könyvtárlá-

togató, és hogyan tudta ezt az igényt gyermeké-

nek átadni. 

A konferencia második felében hat könyvtár 

képviselője mutathatta be, náluk hogyan műkö-

dik a könyvtár közösségi színtérként. Kertész 

Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár osztályvezető-

je olyan innovatív közösségi rendezvényeket és 

színtereket mutatott be, melyek már működnek a 

könyvtárukban (robotika kör, 3D nyomtatás, 

programozás, papírfonás), és melyekre nyertes 

EU-s pályázataik révén fog sor kerülni (tini sa-

rok, élményközpont, a könyvtár kitelepülését 

segítő utánfutó. Farkas Fruzsina hálózati refe-

rens a Csorba Győző Könyvtár által működtetett 

két könyvtárbusz mindennapjairól villantott fel 

képeket. Holczman Györgyné, a FSZEK XXI. 

kerületi Sétáló utcai Könyvtárának vezetője az 

iskolai és a nyilvános könyvtári funkció szerves 

együttműködési lehetőségeiről szólt. Jakab 

Krisztina könyvtárvezető előadásában bemutatta, 

hogy az Ózdi Művelődési Intézmények Városi 

Könyvtárban hogyan működik együtt a könyvtár, 

az óvoda és a család az óvodások fejlesztése ér-

dekében. Pallag Katalin, az Erdőkertesi Faluház 

és Könyvtár igazgatója pedig e kettős funkciójú 

intézmény tevékenységét demonstrálta. Végeze-

tül Budai László, a várpalotai Krúdy Gyula Vá-

rosi Könyvtár vezetője sajátos szemszögből en-

gedett betekintést a könyvtár működésébe: tevé-

kenységeiket a kollégái bemutatásán, és a könyv-

tár sajtómegjelenésein keresztül szemléltette. 

Rendkívül gazdag, az elméleti és a gyakorlati 

megvilágítást egyaránt lehetővé tevő konferenci-

án vehettem részt, melyből azt hiszem minden 

résztvevő meríthetett. Bízom benne, hogy jövőre 

is folytatódik a Szabó Ervin Könyvtár Informál-

ni, integrálni, inspirálni című sorozata. 

 

Bemutatkozik az ajkai Városi  
Könyvtár LibLing Olvasóköre 

Simon Judit1 

Olvasókörünk 2017 májusában alakult meg a 

könyveket és olvasást szerető, értő könyvtárta-

gok igényét kielégítve. Az elnevezés a „liber” = 

könyv, és a „lingua” = nyelv szavak rövidítése. 

Együtthangzásukban egy másik közismert, ked-

ves kifejezésre utalnak. Fontosnak véltük  és 

azóta is szem előtt tartjuk  az alulról szervező-

dést. Találkozóink alkalmával minden esetben 

                                                           
1 A cikk szerzője az ajkai klub és könyvtár információs 

központjának vezetője 

figyelembe vesszük a résztvevők véleményét, 

kéréseit, ötleteit. Összejöveteleinket havonta 

szervezzük, ahol minden esetben szót ejtünk az 

adott hónap jeles irodalmi évfordulóiról, írók – 

költők születésnapjairól. Hozzájuk (is) kapcso-

lódva könyvajánlókat állítunk össze. 

 

Természetesen nemcsak a könyvtár ajánl olvas-

nivalót a tagoknak, hanem ők is egymásnak. 

Ahogy a való életben, úgy az olvasókörben is 



igaz, hogy mindenki más-más témában keres 

olvasnivalót önmagának. Van olyan tagunk, aki a 

versekért rajong, van, aki a krimikért, más a tör-

ténelmi regényekért, a fantasy-ért, vagy éppen a 

fiatal felnőtteknek szóló irodalomért. Könyvtá-

rosként öröm nézni, amikor könyvmolyaink a 

közelmúltban olvasott könyvekről beszélgetnek. 

Mosolygó arcaik, csillogó szemeik láttán könnyű 

megfeledkezni a romló olvasási vagy könyvtár-

használati statisztikákról, amely évek óta jellem-

ző országos tendencia. 

 

A megalakulás. Fotó: Györkös József 

A könyvek mellett érdekfeszítő és aktuális témák 

is szóba kerülnek találkozóinkon. Így például az 

irodalmi Nobel-díj és a hozzá kapcsolódó, ma-

gyar vonatkozású érdekességek; a mai tinik olva-

sási szokásai és a kötelező olvasmányok; vagy az 

Egyesült Államokban az utóbbi 100 év során 

legtöbbször betiltott könyvek. Ezek a tudósítá-

sok, hírek aztán hosszas beszélgetések alapjául 

szolgálnak. Mindenki kifejtheti nézeteit, állás-

pontját, és mindezt rendkívül jó hangulatú, szinte 

családias közegben. 

Életkor, végzettség és foglalkozás tekintetében is 

vegyes az olvasókör tagjainak összetétele, de a 

közös érdeklődési kör eltüntet minden esetleges 

különbséget köztünk. Haladva a korral, a tagok 

részére létrehoztunk egy zárt csoportot a 

Facebookon. Itt nemcsak a találkozókkal kapcso-

latos információkat, hanem érdekes híreket, 

könyves vagy filmes posztokat is megosztunk 

egymással. 

A találkozókon túl egyéb programokkal is várjuk 

tagjainkat. 2017 novemberében budapesti kirán-

dulásra invitáltuk őket. Ennek keretében két tár-

latot tekintettünk meg, amelyeket a 100 éve szü-

letett írónő, Szabó Magda tiszteletére állítottak 

össze. A Rádió- és Televízió-történeti Múzeum-

ban az Abigél című regény alapján forgatott film 

díszletei között bolyonghattunk, és felpróbálhat-

tuk az itt használt jelmezeket, majd a Petőfi Iro-

dalmi Múzeum időszaki kiállításán egy rendkí-

vül alapos tárlatvezetésen vettünk részt. Ha már 

PIM, akkor természetesen a 200 éves Arany Já-

nos sem maradhatott ki; megnéztük az Önarckép 

álarcokban című kiállítást is. A nap végén a ka-

rácsonyi vásárba is bekukkantottunk. 

2018. április 11-én egy színvonalas zenés-verses, 

költészet napi előadás után csatlakoztunk a 

„Posztolj egy verset az utcára!” elnevezésű or-

szágos kezdeményezéshez. Ennek keretében 

Márai Sándor: Dalocska című költeményét ra-

gasztottuk ki a könyvtár bejáratához. 

 

A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításán - Fotó: Simon Judit 

A nyári szünet előtt (és megalakulásunk első 

évfordulójának megünneplése után) a 89. Ünnepi 

Könyvhét, illetve a Margó Irodalmi Fesztivál 

programjai között válogattunk. Még a zord időjá-

rás és az eső sem szeghette kedvünket. Esernyő-

inkhez ragaszkodva bolyongtunk a Vörösmarty 

tér sátrai és kincsei között  folyamatosan ked-

venc szerzőinkbe botolva. Így futottunk össze 

többek között Kepes Andrással, Dragomán 

Györggyel, Tavi Katával és Fábián Jankával. 

Innen már csak szitáló égi áldásban sétáltunk át a 

PIM-be, ahol meglepődve és hitetlenkedve jártuk 

végig a rendkívül színvonalas „A kép-mutogató – 

Arany János és a spiritizmus” című időszaki 



kiállítást. A tárlat Arany költészetének egy ke-

vésbé ismert jellemzőjére hívja fel a figyelmet. A 

spiritizmus divatja az 1800-as évek második fe-

lében érte el Magyarországot. Megjelentek a 

spiritiszta médiumok, és a társas érintkezés egyik 

legnépszerűbb formája lett a halottak szellemé-

nek megidézése.  

 

A Margó Irodalmi Fesztiválon. Fotó: Müller Magdolna 

A fennmaradt életrajzi adatok szerint az Arany 

család is rendszeres résztvevője volt a nagykőrö-

si szeánszoknak. Az itt tapasztaltak hatása motí-

vumként nyomon követhető Arany néhány köl-

teményében is. A 2018. szeptember 9-ig látogat-

ható interaktív tárlat a költő spiritizmushoz való 

viszonyának kettősségét mutatja be. 

Szeptembertől egy új, fontos feladat vár olvasó-

körünkre. Az Ajkai Szó című helyi lap felkért 

bennünket, hogy mind az online, mind a nyomta-

tásban megjelenő újság részére állítsunk össze 

könyvajánlókat. Izgatottan készülünk erre a nyár 

folyamán, hogy megfeleljünk e nemes felkérés-

nek. 

Az Ajkai Szó cikkei a klubról: 

 http://ajkaiszo.hu/olvasokor-alakult-varjak-konyvmolyokat/ 

 http://ajkaiszo.hu/masodszor-is-libling/ 

 http://ajkaiszo.hu/liblingek-irodalmi-kalandozasai/ 

 http://ajkaiszo.hu/nobel-dijas-olvasokori-talalkozo/ 

 http://ajkaiszo.hu/unnepi-konyvmoly-talalka/ 

 

 

A Holnap Magazin antológiájának 

bemutatóján 

Horváth Szabolcs 

A székesfehérvári Holnap Magazin irodalmi 

folyóirat és honlap idén ünnepli 10 éves szüle-

tésnapját. A szerkesztőséghez rengeteg határon 

belüli és kívüli magyar alkotó küldte be ez idáig 

verseit, prózáit. Az eddig regisztrált tagok száma 

5.744 fő. Megyénkből és városunkból is számta-

lan szerző jelentette már meg itt munkáit, egyéni 

köteteit. A magazin évente többször is ad ki an-

tológiát. Némelyikben a pályázatok győzteseinek 

művei szerepelnek, másokban pedig egyénileg 

beküldött munkák szerepelnek. A főszerkesztő 

Bakos József. 

Könyvtárunkban megtalálható a második, har-

madik, negyedik és ötödik Zsebkönyv-sorozat. 

Emellett évente kiadásra kerül a Holnap Magazin 

Antológia is.  

Az antológiában való megjelenésre bárki pályáz-

hatott. Jómagam eddig csak a zsebkönyvekben 

szerepeltem, de most úgy gondoltam, hogy ma-

gam is szeretnék részese lenni ennek az évfordu-

lós kiadványnak. Öt verssel pályáztam, mind-

egyiket elfogadták. Később meghívást kaptam a 

főszerkesztőtől a kötet bemutatójára. Idézet Ba-

kos József leveléből: "A meghívás részemről 

őszinte, mindig szívesen találkozom olyan embe-

rekkel, akik ebben a kifordult világban utat ke-

resnek egy jobb és élhetőbb jövő felé. Ez lenne az 

irodalom feladata is, igaz valóban sokan ezt 

másképp értelmezik." Úgy gondoltam, hogy ilyen 

gondolatok után ott a helyem a bemutatón. 

A kötet bemutatóját 2018. május 5-re tették a 

Budapesti Malom Közösségi Tér - Összefogás 

http://ajkaiszo.hu/olvasokor-alakult-varjak-konyvmolyokat/
http://ajkaiszo.hu/masodszor-is-libling/
http://ajkaiszo.hu/liblingek-irodalmi-kalandozasai/
http://ajkaiszo.hu/nobel-dijas-olvasokori-talalkozo/
http://ajkaiszo.hu/unnepi-konyvmoly-talalka/
http://www.holnapmagazin.hu/index.php


Újbudáért különtermébe. A helyszínre érkezé-

semkor barátságos fogadtatás várt rám. Bakos 

József főszerkesztő úr hozzám lépett, kezet nyúj-

tott és bemutatkozott. Ez volt az első személyes 

találkozásunk. 

A programot egy rövid köszöntővel nyitották, 

majd Bakos úr összefoglalta az elmúlt 10 év 

eseményeit. A magazin életében voltak nehéz és 

szép pillanatok; a mostani az utóbbiak közé tar-

tozik. Beszélt arról, hogy 10 évvel ezelőtt, ta-

nulmányai végén több ismerőse és tanulótársa is 

amatőr tollkoptató volt. Ekkor gondolt arra, hogy 

kellene létrehozni egy magazint. Akkoriban 

azonban csak remélte, hogy egyszer erős közös-

ség kovácsolódik a lap alkotóiból. Örömére 

szolgált, hogy ez megvalósult. 

A bemutatón két színművész, Makay Andrea és 

Holl Nándor olvasott fel a kötetben szereplő 

íróktól, költőktől. Tőlem a Mindened lennék 

című vers hangzott el. Az utóbbi időben, amikor 

verseimet mások előadásában hallom, valahogy 

mindig újraélem az alkotás pillanatát. Mentorom, 

Szabó Julianna többször is említette, hogy eljön 

majd ez az idő. Annak a lánynak is beugrott a 

képe, akinek ezt írtam öt évvel ezelőtt. Felidézte 

egy másik lánynak a képét is, akinek még

inkább szánhattam volna ezt a költeményt. Meg-

hatódtam Holl Nándor szavalatán, aki nagysze-

rűen adta elő a verset. A könyvben 65 szerző 

jelentette meg verseit és novelláit összesen 295 

oldalon. Körülbelül 30-40 alkotónak olvasták fel 

egy-egy művét ezen az eseményen. Örültem an-

nak, hogy én is közöttük lehettem. 

A kötetből könyvtá-

runknak is hozhattam. 

Egyik személyes példá-

nyomat kedvenc olva-

sómnak, szavalómnak: 

Varga Erzsikének aján-

lottam fel. Az elmúlt 

évben közel 100 versem 

szavalta el nyilvánosan. 

A kötetet kézbe véve 

egy keménytáblás borí-

tóval találkozhatunk a Holnap Magazintól meg-

szokott grafikával. A könyvben a verseken kívül 

novellák is találhatóak. Tatabányáról még 

Urmánczi Margit és Prander Éva művei szere-

pelnek az antológiában. 

Véleményem szerint a Holnap Magazin egyike a 

legjobb irodalmi műhelyeknek a Poet és a Nap-

korong mellett.  

 

A könyvbemutató résztvevőiről Horváth Szabolcs készítette a fotót 
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Babaolvasó szakmai program 2018. 

június 22-én 

Suller Ildikó Tünde 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2018. 

évi Babaolvasó szakmai napját a tatabányai Jó-

zsef Attila Megyei Könyvtárban rendezte. Ha-

gyományosan, az évnek ebben a szakában gyűl-

nek össze a bababarát könyvtárak képviselői, 

hogy számot adjanak arról, hol is tartunk a legfi-

atalabb korosztály könyvtári ellátását tekintve. A 

szlogen sokszor elhangzott már  „Nem lehet elég 

korán kezdeni” – és ez így is van, hiába tűnik 

elcsépeltnek a gondolat. Törődnünk kell a ba-

bákkal is, hiszen az olvasóvá nevelés (ha nem is 

igazán itt, mint inkább az anyaméhben) kezdő-

dik. Számukra és szüleik számára is biztosíta-

nunk kell nem csak a legalapvetőbb szolgáltatá-

sokat, de messze túlmutatva azon  a lelki-fizikai 

fejlődésükhöz szükséges megfelelő irodalmat, és 

rendezvényeket is.  

John Katalin, Tatabánya Megyei Jogú Város 

alpolgármesterének és Ramháb Mária, az Infor-

matikai és Könyvtári Szövetség elnökének beve-

zetője után Koleszár Márta, a Bács-Kiskun Me-

gyei Katona József Könyvtár  munkatársa elő-

adásában felvázolta az elmúlt évek ezen területen 

elért eredményeit. Országszerte számos kezde-

ményezés látott napvilágot a baba-mama klubok-

tól a „höcögtető” foglalkozásokig. Bizonyítva, 

hogy a könyvtárak ma már nem passzív szereplői 

a kultúraközvetítés e formájának is. 

Bepillantást nyerhettünk tehát a „hogyanokba”, 

ezután pedig a „mivel” kérdésköre következett. 

Tóth Tihamérné gyógypedagógus részletes bepil-

lantást engedett szakterületébe felvonultatva az 

irodalmat, amelyet a fejlesztések során használ, s 

amelyet a szülők is haszonnal forgathatnak. Az 

óvodapedagógus szemszögéből Csupics Nikolett 

a Csimota Kiadó képviseletében a papírszínház 

használatát és eredményeit ismertette. A konkré-

tumok területén pedig a komáromi Jókai Mór 

Városi Könyvtár képviseletében Hubai Ibolya 

ismertette a „Babaszerda” elnevezésű program-

sorozatot. 

Természetesen, egy effajta szakmai nap egyéb 

hozadékai is rendkívül sokat jelentenek. Hiszen  

a kollégákkal való eszmecserék során rengeteg 

apró, továbblendítő, segítő ötletet kaphatunk, 

számos értékes tapasztalatot oszthatunk meg. 

 

Koleszár Márta, Bács-Kiskun megyei könyvtár.  

A fotókat Suller Ildikó Tünde készítette 

Szorgos tavasz és nyárelő 

Suller Ildikó Tünde 

Könyvtárunk fél lábbal már keresi új helyét, a 

költözés azonban még várat magára. Nem csoda 

hát, hogy ripsz-ropsz kellett döntenünk egy-egy 

rendezvény megvalósíthatóságáról, mibenlétéről 

néhány hét leforgása alatt. Pályázatok, amelyeket 

át kellett dolgoznunk; programok, melyeket el 

mailto:suller.ildiko@jamk.hu


kellett törölnünk; és mások, amiket hirtelen meg 

kellett rendeznünk – leginkább így jellemezhető 

könyvtári tevékenységünk ezen időszaka. A röp-

ke szervezési idő azonban nem jelentette azt, 

hogy összecsaptuk volna terveinket. 

Idén is kitelepültünk a „Nyitott kapuk” rendez-

vénysorozat nyitó kiállítására. Vártuk a látogató 

csoportokat, és idén is vetélkedőt szerveztünk a 

záró rendezvény résztvevői számára.  

 

Megrendeztük sorrendben a 6. Gyermeknapot, ez 

alkalommal a Mátyás király emlékév jegyében, 

„Egyszer volt Budán kutyavásár” címmel. Elmé-

lyedtünk a reneszánsz korban aznap: már nyitás 

után ki-ki dolgozhatott fátylas koronáján, paj-

zsán-kardján a folyóiratolvasóban. Szerencsi 

Edina kolléganőnk nagyszerű posztószínházat 

készített a „Mátyás király és az igazmondó ju-

hász” című meséhez  tetszett is apró vendége-

inknek a rendhagyó előadás! Kelemen Petra 

Piroska újra meglátogatott bennünket, s meséjé-

vel megajándékozta a közönséget. Fabók Marcsi 

igazán különleges, egyszemélyes bábszínháza 

elvarázsolt bennünket  ma is hálás szívvel em-

legetik olvasóink az élményt. Mátyás királyos 

rejtvényünk kitöltőinek minden esetben jégkrém 

volt a jutalma, da értékes irodalmi műveket is 

kisorsoltunk a résztvevők között. Természetesen 

nem múlhat el gyermeknap Ráhangoló nélkül! 

Ez alkalommal a „Mátyás király Boroszlóban” 

című zeneművel érkezett hozzánk zenekarával 

Ocskai Gabriella. 

Még el sem halt olvasótermünkben a taps, máris 

újabb vendégsereg örvendezett a „Mese, mese, 

mátka”, majd az „Olvasd velünk…!” című olva-

sópályázatok nyerteseinek. Utóbbiak közül idén 

26-an részesei lehetnek a „Mesebeli lények 

boltja” elnevezésű olvasótáborunknak 2018. 

augusztusában. A számos kortárs gyermekírót, 

illusztrátort felvonultató nagyszabású rendezvé-

nyünk igazán élménydúsnak ígérkezik! 

A Barangoló idén 5. születésnapját ünnepelte. 3 

napos napközis táborunk csapata igen motivált, 

jó gyermekekből állt össze, akikkel élmény volt 

a munka. Nem kevés érdeme volt ebben Aczél 

Gergőnek, a „Lépten-nyomon - mobil környezeti 

nevelés” megálmodójának, Mocsi Ádámnak, a 

tatai Fényes Tanösvény szakvezetőjének, és Ko-

vács Évának, a Tatabánya Múzeum múzeumpe-

dagógusának. 

 

Eredményhirdetés és elégedett díjazottak 



 

Könyvtárba, kuflik! –  Dániel András 

volt a vendégünk 

Goldschmidt Éva 

Dániel András neve egyre ismertebb a mai 

gyermekirodalomban. A mesekönyvek között 

böngésző szülők gyakran emelik le köteteit a 

gyermekkönyvtár polcáról, és miután elolvastak 

gyermekeiknek egy történetet, azt sorra követik a 

további művek. 

Gyermekkönyvtárunk 2018. május 2-án vendé-

gül látta az írót. A találkozóra kisiskolások ér-

keztek, közülük sokan már jól ismerték a kufli 

sorozatot. Most néhány történetet magától az 

írótól hallgattak és tekintettek meg hozzá kap-

csolódóan képeket. Dániel András azon szerzők 

sorát gazdagítja, akik nemcsak írnak, hanem a 

rajzokat is maguk készítik a könyveikhez. A 

szerző vallomása szerint a kufli figurák alakjai 

először kezdetlegesek voltak, majd az illusztrátor 

egyre finomított a ceruzavonásokon, amíg olyan 

lett, mint amilyennek a kiadott könyvekben lát-

juk őket. 

 

Fotó: Sinkó Ildikó 

„A kuflik és a mohamanyi”, valamint a „Tenger-

re, kuflik!” című történeteket elmesélte az író a 

kicsiknek, és kiderült, hogy a résztvevő gyerme-

kek is szeretnek a pocsolyában ugrándozni, akár 

csak a kuflik. Végezetül András levetítette „Az 

igazi fák sosem horkolnak” című mesét. Öröm-

mel hallottuk, hogy a kufli-rajongók már a tele-

vízióban is nyomon követhetik a különleges kis 

lények életét. 

Kis szavalók nagy napja 

Goldschmidt Éva 

Madárcsaládok címmel tartottunk szavalóver-

senyt 2018. május 9-én. A Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár Gyermekrészlegében immár 

hagyomány, hogy a Madarak és Fák Napját mél-

tóképpen ünnepeljük egy versdélelőtt keretében.  

Az idei év madara a vándorsólyom. Az esemény 

által a vándorsólyom mellett a szavalóverseny 

témáját meghatározó madárcsaládok is bekö-

szöntek gyermekkönyvtárunkba. A választott 

versekben szerepelniük kellett a gólyának, a cin-

kének, a fecskének vagy a bagolynak. A megmé-

rettetésen külön díjaztuk az 1-2. és külön a 3-4. 

osztályosokat. A zsűritagok a kisebbeknél Kecs-

kés Elekné Ildikó és Szabó Szerafina, a nagyob-

baknál Mennerné Papp Márta, valamint Petro-

zsényi Eszter voltak.  

A gyermekek izgatottan készültek; már nagyon 

várták, hogy szót kapjanak. Az izgalmakat fo-

kozta a sorszámhúzás, amely meghatározta a 

versmondók sorrendjét. Nemcsak egyéniben, 

hanem versenyen kívül együttesen is mondtak 

verset gyermekek. A bagolyról szóló költeményt 

hallgattuk meg a 3-4. osztályos korcsoportban 

felvezetőként Czékus Kamilla, Czékus Jázmin és 

Kossuth Zsófia előadásában. A tataiak közül a 

Jázmin Utcai Általános iskolából, a Talentum 

Általános Iskolából, és a Fazekas Utcai Általá-

nos Iskolából érkeztek szavalók, vidékről pedig a 



baji Szent István Német Nemzetiségi Általános 

Iskola tanulóit köszönthettük. A zsűri nehéz 

helyzetben volt az értékelésnél. Mindnyájuknak 

tetszett, hogy kortárs és klasszikus költők verseit 

egyaránt hallhatták. A nyertesek nagyon örültek 

a könyvjutalomnak és az oklevélnek. Emléklapot 

pedig minden versenyző átvehetett. 

 

A verseny eredménye: 

1-2. osztályos kategória: 

I. Nagy-Szénási Petra  (Szent István Német 

Nemzetiségi Általános Iskola, Baj, 1. oszt.) 

II. Haluza Eszter (Szent István Német Nemzeti-

ségi Általános Iskola, Baj, 2. oszt.) 

I. Pásztor-Turák Lara (Szent István Német 

Nemzetiségi Általános Iskola, Baj, 2. oszt.) 

Különdíj: Gergi András (Szent István Német 

Nemzetiségi Általános Iskola, Baj, 1. oszt.) 

 

3-4. osztályos kategória: 

I. Tóth Blanka (Fazekas Utcai Utcai Általános 

Iskola, 3. oszt.) 

II. Dévald Hanna (Szent István Német Nemzeti-

ségi Általános Iskola, Baj, 3. oszt.) 

III. Illyés Tamás (Fazekas Utcai Általános Isko-

la, 3. oszt.) 

Különdíj: Benkő Borbála (Fazekas Utcai Ált. 

Isk., 4. oszt.) 

 

 

A fotókat Makuvek Nóra készítette 
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Nemzetiségkutatás és helytörténet 

2. Szakmai nap az Országos 

Idegennyelvű Könyvtárban  

Bartók Gertrud 

A helyismereti gyűjtemények közkinccsé tételé-

nek kulcsa a digitalizálás. Ezt a témát, a szelle-

mi, kulturális kincsek, könyvtári dokumentumok 

és digitalizálás kapcsolatát járta körül az Orszá-

gos Idegennyelvű Könyvtár szakmai rendezvé-

nye 2018. április 21-én.  

A rendezvényt Szalóki Gabriella, az EMMI 

Közgyűjteményi Főosztályának könyvtári refe-

rense nyitotta meg. Előadásában a már megvaló-

sult, vagy megkezdett digitalizálási terveket, 

stratégiákat elemezte. Ezt követően ismertette az 

aktuális digitalizálási stratégiát, ennek kapcsoló-

dását a Digitális Jólét Programhoz és az oktatás 

digitális stratégiájához. 

 

Szalóki Gabriella. A kép forrása: 
www.oik.hu/nemzetisegi-konferencia  

Kiemelte, hogy a tudásalapú társadalom felépíté-

sében és fenntartásában a közgyűjtemények, 

mint a hiteles tartalmak szolgáltatói vesznek 

részt. Ezért a könyvtári digitalizálásnak túl kell 

lépnie az állományvédelmi szempontokon, és 

szolgáltatásorientálttá kell válnia. A könyvtár 

egyszerre őrzi és szolgáltatja a nemzeti kulturális 

örökséget.  

Ismertette azokat a jogalkotókat is feladat elé 

állító problémákat, amelyeket a cél érdekében 

meg kell oldani, illetve az európai jog szintjén is 

harmonizálni. Ilyen többek között a szerzői jog, 

a digitalizált dokumentumok oktatási célú fel-

használása és az elektronikus könyvek haszon-

kölcsönzésének kérdése. 

Nehezíti a folyamatot a könyvtárak elavult in-

formatikai infrastruktúrája, a gyűjtemények szét-

tagoltsága, az eltérő minőségű és szerzői jogi 

hátterű digitális állományok, a párhuzamos, ösz-

szehangolatlan digitalizálás. 

Az ágazati aggregátor szerepét  amely módszer-

tani hátteret is jelent a könyvtárak számára  az 

Országos Széchényi Könyvtár fogja ellátni. Így 

lesz archívum és tárhely is egyben, ugyanakkor a 

könyvtári szolgáltatásfejlesztés koordinátora. 

Dr. Amberg Eszter, a pécsi Csorba Győző 

Könyvtár igazgatóhelyettese a szerzői jog hatá-

lyos rendelkezéseinek azon pontjait boncolgatta, 

amelyek a könyvtári digitalizálás során minden-

képpen szem előtt tartandók. Kiemelte, hogy az 

árva művek európai közös adatbázisának haszná-

lata megkerülhetetlen a könyvtárak számára. 

Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár 

igazgatója a gyakorlatban mutatta be a 

Hungaricana térképgyűjteményének helyismereti 

felhasználási lehetőségeit. 

mailto:dr.horvath.geza@jamk.hu
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A szakmai nap második felében a megyei könyv-

tárak helyismereti gyűjteményeinek digitalizálási 

gyakorlatát ismerhettük meg. Szintén betekint-

hettünk az OIK nemzetiségi folyóiratai digitali-

zálásának részleteibe. Pap Dávid Zoltán a pécsi 

Csorba Győző Könyvtár, Liebhauser János az 

Illyés Gyula Könyvtár, Ramháb Mária a kecs-

keméti Katona József Könyvtár, Tolnai Gáborné

a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár tevékenységébe 

avatta be a résztvevőket. Minden előadó megál-

lapította, hogy a megfelelő mennyiségű és minő-

ségű informatikai felszereltség, valamint a hely-

ismereti csoport vagy osztály megfelelő létszáma 

elengedhetetlen a munkálatok elvégzéséhez. A 

szakmai napot kötetlen beszélgetés zárta. 

 

 

XXVII. Történész konferencia Komá-

romban  

Bartók Gertrud 

A Komáromi Napok rendezvénysorozatának 

része a Monostori erődben megrendezett törté-

nész konferencia, amely minden alkalommal az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc egyes 

eseményeit és szereplőit eleveníti fel. A rendez-

vényen megjelent Észak- és Dél-Komárom pol-

gármestere, Molnár Attila és Stubendek László 

is, akik Kiss Vendel megnyitó szavait követően 

üdvözölték a konferencia résztvevőit, és méltat-

ták az eseményt. 

Hermann Róbert előadásában a korabeli komá-

romi csataképeket, keletkezési körülményeiket 

és érdekességeiket mutatta be. Kemény Krisztián 

a honvédség hadkiegészítésének ismertetése ke-

retében az események egy ritkán emlegetett 

szegmensét járta körül alapos és rengeteg adatot 

felvonultató előadásában. Kiss Vendel pedig a 

honvédség felszerelését, a magyar fegyvergyár-

tás helyzetét ismertette, természetesen számos 

helyi vonatkozásról is szót ejtve.  

Kedves Gyula a honvédség élelmezését, zsolddal 

való ellátását, a táborozás és elszállásolás körül-

ményeit ismertette a résztvevőkkel. A konferen-

cia keretében méltatta Szeremlei Samu: Magyar-

ország krónikája az 1848. és 1849. évi forrada-

lom idejéről című könyvének reprint kiadását is. 

A hiánypótló és míves kiadványt az 1848/49-es 

Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző 

Közhasznú Egyesület jelentette meg.  

Zakar Péter idén is érdekességekkel, a szabad-

ságharc különös alakjaival foglalkozott. Előadá-

sában a szabadságharcban részt vevő, esetenként 

szélsőséges utat bejáró egyházi személyek életút-

ját tárta fel. Csikány Tamás a harcok irreguláris 

szereplőinek, a szabadcsapatoknak történetét, az 

azokban résztvevő személyek sorsát, a reguláris 

seregekkel való együttműködését mutatta be. 

Végezetül Bona Gábor Görgei vezérkarának 

ismert és kevésbé ismert tagjainak életrajzát tárta 

a konferencia hallgatósága elé. 

 

A konferencia meghívója 



 

Ne menj el mellette! 

Óvári Zsuzsanna1 

A kúria nyitott ajtaján a plakátot a 7. osztályos 

Evelin és Bianka készítette szakkörön az „ara-

nyosoknak”, hogy térjenek be a szépen felújított 

házba, és ismerjék meg, lehetőleg minden titkát. 

1905 körül lett kész a kúria átalakítása, hogy a 

népes Gerenday polgárcsalád itt tölthesse a nya-

rakat. Körben a kert akkor még csak sarjadhatott. 

A legenda szerint az első fenyőmagvakat az es-

ernyője nyelében csempészte be Gerenday An-

talné, aztán lassan parkká nőtt, és 1945-ig híres 

volt a fenyőkertészete. 1977-től már védett érték, 

és a bejáratnál ismét Minerva baglya óvja a fel-

iratot, amiről sokáig azt hitték, ékes latin nyelven 

íródott. Ma már tudjuk, hogy ez egy nyelvi hu-

mor magyarul – amit talán Gerenday Dezső, a 

kert alapítója talált ki. 

 

A képek forrása: https://labatlani-aranyisi.hu/  

                                                           
1
 A cikk szerzője a lábatlani Arany János Általános Iskola és 

Alapfokú művészeti Iskola rajztanára 

 

Amikor megleltük az országos pályázatot, amit a 

Miniszterelnökség Társadalmi és Örökségvéde-

lemi Ügyekért, valamint kiemelt Kulturális Be-

ruházásokért felelős Államtitkársága írt ki  

azonnal eldöntöttük, hogy meg kell próbálnunk. 

Igyekeztünk rendhagyó módon bemutatni a vé-

dett értékeket. Bevontuk a gyerekek mellé a segí-

tő felnőtteket is. Készültek fotók és videó felvé-

telek, amikből egy vetített sorozatot összeállítva, 

ezzel fogadtunk mindenkit. Lássák az ifjak, mi-

lyen volt a múlt században a ház, miként lett 

átalakítva és átadva a városlakóknak 2003-ban. 

Aki aznap belépett a kúriába, annak lehetett a 

Gerenday családfát kutatnia, és elmélyednie a 

címertanban Nádasiné Balatoni Annával, aki 

városunk helytörténeti kerekasztalának vezetője.  

 

https://labatlani-aranyisi.hu/


Aki szeret rajzolni, az a faragványokat örökítette 

meg, mert a bútorok felújítás után visszakerültek. 

Látható a sziámi fotel, az empire íróasztal, és sok 

más bútor biedermeier stílustól az eklektikuson 

át a szecessziósig.  

 

A tárgyalóterem hatalmas asztalát körbeállva 

Betákné Lampérth Gabriella, a Vitéz Sághy An-

tal Városi Könyvtár vezetője a család dokumen-

tumaival ismertette meg a gyereket. Lehetett 

memóriajátékkal ügyesedni, festmény- és bútor 

részleteket felismerni. Sikere volt Fecske Orso-

lya festőművész nagy szekkójának is a házasság-

kötő teremben. Amikor emlékezetből kellett a 

részleteket összeilleszteni, ott sürgölődött az 

egész csapat Csákiné Renáta tanárnő körül. 

Megnézték a kiállítóteremben a fotókiállítást. 

Kerestek exlibrist, érdeklődéssel figyelték a régi 

családi fotókat, hogy a nevekhez immár arcokat 

is kapcsolhassanak.  

A ház 1990 óta nem a családé, hanem immár 15 

éve a várost gazdagítja. Szabó Ildikó művelődés 

szervező a programokról mesélt.  

Lábatlanon a bányát bérlő pesti Gerenday család 

1851-től országos hírű gyárat hozott létre, és az 

itt bányászott kövekből sírköveket, szobrokat 

faragtak. Ezzel jelentős vagyonra tettek szert. 

150 évig meghatározó volt hatásuk a település 

életére, számtalan dologgal gazdagították Lábat-

lant. Pl: kikötőt építtettek a Dunán. Még a Bécs-

ből jövő hajó is kikötött itt, hogy el tudják szállí-

tani a faragott köveket Pestre.  

A diák szervezők, akik előadásukkal, és a felada-

tok elvégzésében segítettek:  

 Almási Natália, aki az 1864-ben avatott 

Kálváriáról és a Piszke-Karvai Olvasó-

körről mesélt, ami az úri kaszinó szerepét 

töltötte be.   

 Bognár Luca, aki riportot készített Fecs-

ke Orsolya festőművésszel.  

 Juhász Anita  a ház múltjáról és Lukácsy 

András íróról beszélt, aki Gerenday-

leszármazott, és könyvet írt a család 150 

éves történetéről.  

 Wierl Elektra, aki Gerecsei Zsolt lelkész 

útmutatásával a nyelvi játék megfejtését 

segítette, hogy a „latin” szöveg érthető 

legyen magyarul.  

 

Múltidéző: Először egy bemutató hozott a ház-

hoz tanítványommal a ’80-as években, amikor a 

körzeti rajzpályázatokon helyi különlegességgel 

kellett büszkélkedni. Így diákjaimmal Lábatlan 

néprajzi értékeit láttattuk éveken át. Voltunk 

kovácsnál, cipészműhelyben, takácsnál, cirok-

seprű-kötőnél, fafaragónál, szekeres gazdánál, 

gazdaságokban. Aztán ajánlották, hogy nézzük 

meg a piszkei kúriát. Gerenday kisasszony  

ahogy akkoriban emlegették Baba nénit  szíve-

sen fogadott bennünket. Körbevezetett a házon, 

amely a szépség és az enyészet keveréke volt. 

Nem sokkal később eladták a házat, ő elment – a 

pályázat félbe maradt.  

Majd néhány évvel később biológia tanárként, 

Molnár Éva történelem – könyvtár szakos kollé-

gámmal közös pályázatot írtunk a kertről, ami 

sikeres lett, és sok volt diákunk kutatásának alap-

jává vált. 1999-ben, az első örökségvédelmi tá-

borban, a kúriában dolgoztunk a gyerekekkel. 

Zuhogott az eső, beázott minden. Nem volt  



villany, gyertyával világítottunk a sötét, üres 

szobákban. Esőkabátba burkolódzva hordtuk ki a 

kamrából az ott hagyott írásokat, fotókat, csorba 

kancsókat, régi székeket, továbbá Totót, a 

Gerenday unoka szalmával tömött hintalovát és a 

vesszőkosarakat a postakocsi épületébe. Érdek-

lődve néztük a régi újságokat, a fényképeket, 

amik a múltról meséltek.  

Két évtizeddel később a megújult és élettel teli 

kúriában a múlt és a jelen egyszerre van jelen. 

Újabb állomás az értékek mentésében – ez igazi

sikertörténet! Júniusban lesz a 19. Örökségvé-

delmi táborunk. Idén januárban a 36. országos 

helytörténeti pályázatunk is elkészült, melynek 

témája a város 750. évfordulója előtti tisztelgés. 

2018 a Kulturális Örökség Európai Éve, ezért 

írták ki a pályázatot, hogy diákok és felnőtt segí-

tőik minél szélesebb körben ismertessenek meg 

egy örökségvédelemre érdemes értéket. Nem 

törlődhet ki a lábatlaniak emlékezetéből a 

Gerenday család. Jó, hogy az iskola diákjai újabb 

csodával ismerkedtek, mert ők nem mentek el 

mellette. 

 

Hogy volt …? Operaelőadás Tatán az 

Angolkertben 

Bartók Gertrud 

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház 

főigazgatója több jó hírrel is szolgált az elmúlt 

hetekben a komolyzenét kedvelő helyi közön-

ségnek. Az Operaház számos közkedvelt és 

klasszikus operát, daljátékot játszott fel CD-re és 

DVD-re, a felvételeket pedig közkinccsé tette, 

mivel a könyvtárak ajándékba kapják a már elké-

szült felvételeket, és a jövőben elkészülő felvéte-

lek is bekerülnek a könyvtárakba. A régi felvéte-

lek már nem elérhetők, sokszor könyvtárakban 

sem, minőségük – lévén bakelitlemezek – sem 

megfelelő már. Így a zeneszerető, operát kedvelő 

olvasók bizonyára nagy örömmel fogadják az új 

CD-ket.  

Az új gyűjtemény bemutatása mellett a főigazga-

tó azt is bejelentette, hogy a következő évben 

több előadást élőben is bemutatnak nálunk. Töb-

bek között a Turandot kerül színre Tatán külön-

leges körülmények között, az Angolkertben. Az 

előadás azért is kerül erre a helyszínre, mert 

1935-ben már volt itt egy hatalmas sikert arató, 

az országos sajtóban is hírt verő operaelőadás. 

A tatai Angolkertben 1935. június 20-án, szabad-

téren mutatták be Wagner: Tannhäuser című 

operáját, főszerepben Németh Máriával és Max 

Lorenzzel. Az előadás a korabeli sajtóban is ve-

zető hírként szerepelt. Esterházy Ferenc gróf 

számos hírességet meghívott, megjelent például 

Schuschnigg osztrák kancellár is
[1]

. 

 

A dalnok szerepében Max Lorenz. 
A képek forrása: A tatai szabadtéri kulisszák titkai / 

Guthy Böske. – In: Színházi élet. – 25. évf. 27. sz. (1935. 
június 30-július 6.), pp. 12-15. 

Az előadásról a színházi és kulturális rovatok 

már előzetesen hírt adtak,
[2]

  az előadás után 

megjelent tudósítások pedig csak szuperlatívu-

szokban beszéltek az operaelőadásról és profesz-

szionális megszervezéséről
[3]

. A Tata-Tóvárosi 
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híradó cikke egyenesen a tatai idegenforgalom és 

gazdaság fellendülését látta benne.
[4]

 Az előadás 

valóban grandiózus volt: több mint 4300-an fog-

laltak helyet a nézőtéren. 

 

Elizabeth szerepében Németh Mária 

A bemutató azért is érdekes volt, mert a fősze-

replő, Németh Mária még az előadás vége előtt 

elhagyta a helyszínt. Bécsbe utazott, ottani fellé-

pésén a Metropolitan Opera igazgatója is jelen 

volt, hogy szerződtetési céllal meghallgassa. A 

Színházi élet tudósítója, Guthy Böske így számol 

be erről: „Németh Mária nem kis veszélynek tette 

ki magát, amikor a harmadik felvonásban perce-

kig a hideg füvön feküdt az oltárkép előtt. Attól 

féltek, hogy megfázik és veszélyezteti a következő 

esti bécsi föllépését, amelyet szerződtetési célból 

a Metropolitan Opera igazgatója is meghallga-

tott. Amikor Németh Mária eltűnt a színről, a 

sötét erdőben ügyelő várt rá lila lámpással. A 

művésznő köpenyt dobott színpadi toalettjére, így 

utazott el, átöltözés nélkül, hogy idejében Bécsbe 

juthasson. Az indulásnál tapintatból nem gyújtot-

ták be a motort, nehogy megzavarja az opera 

hangulatát. Az autót a kóristák tolták ki a park-

ból az országútra.”
[5]

   

Hivatkozások: 

[1] Constant strengthening of cuktural and social ties 
between Austria and Hungary. In: Danubian review . 
– 2. évf. 1. sz. (1935. június),  pp. 15-16. 

[2] Oláh Gusztáv a tatai „Tannhäuser”-ről. In: Az est. – 
26. évf. 130. sz. (1935. június 8.), p. 6. 

Minden jegy elkelt a tatai „Tannhäuser” előadásra. 
In: Az est. – 26. évf. 138. sz. (1935. június 19.), p. 6. 

[3] Tanhäuser a tatai Eszterházy-parkban / S. – In: 
Esztergom és vidéke. – 56. évf. 49. sz. (1935. június 
23.), pp. 2-3. 

[4] Ünnepi játékok a tóvárosi Angolparkban. In: Tata-
Tóvárosi híradó. – 56. évf. 25. sz. (1935. június 22.), 
p. 3. 

[5] A tatai szabadtéri kulisszák titkai / Guthy Böske. – 
In: Színházi élet. – 25. évf. 27. sz. (1935. június 30-
július 6.), pp. 12-15. 

 

 

Mackensen német követ és felesége, Kánya Kálmán külügyminiszter, Hóman Bálint kultuszminiszter, Imrédy Béla és fele-
sége, Antal István államtitkár az első sorban 
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Áttekintés az MKE országos és me-
gyei szervezeteinek tavaszi tevé-
kenységeiről 

Kissné Anda Klára 

Nem tétlenkedett az elmúlt időszakban sem a 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete, sem a Komá-

rom-Esztergom Megyei Szervezet. 

Az MKE ismét színvonalas programmal jelent 

meg a XXV. Budapesti Nemzetközi Könyv-

fesztiválon. A Supka Géza teremben megtartott 

előadások központi témája a tinik voltak, a 

Könyvtáros Klub kereteiben pedig szó volt több 

szempontból is a képregényekről, a 21. századi 

bestsellerekről, biblioterápiáról, e-könyvekről és 

online adatbázisokról.  

A tavasz során kiírásra kerültek a pályázati fel-

hívások (Az év fiatal könyvtárosa-díj, Hallgatói 

pályázat), amelyek sora ezúttal az 50. alkalmat 

megragadva történetmesélő videopályázattal 

egészült ki.  A Fitz-díj Bizottság időközben be-

gyűjtötte az idei könyvdíj javaslatait, az Elnök-

ség pedig az MKE Emlékéremre, valamint a 

Szinnyei József-díjra is kiírta felhívásait. Ez 

utóbbit kivéve a díjazottak és kitüntetettek az 

MKE 50. vándorgyűlésén, 2018. július 4-én, a 

plenáris ülésen vehetik át az elismeréseket.  

A Kemlib előző számaiban már hírt adtunk arról, 

hogy az MKE hogyan kapcsolódott be az ENSZ 

2030-ig megfogalmazott Fenntartható Fejlődési 

Célok programjába.
1
 A könyvtárak szerepválla-

lását ezúttal egy regionális szeminárium kereté-

ben vitatták meg 2018. április 17–18-án, cseh, 

lengyel, szlovák, román, ukrán könyvtáros szer-

vezetek, valamint a hazai kormányzati partnerek 

részvételével. Az IFLA pályázati támogatással 

megvalósult rendezvény társszervezője a Len-

gyel Könyvtárosok Egyesülete volt. Erre az alka-

lomra elkészült A Könyvtárosok az ENSZ 2030 

Agenda és a fenntartható fejlődés megvalósítá-

sáért című MKE-kiadvány, és annak angol vál-

tozata is. A kiadvány elérhető az MKE honlapjá-

ról. 

2018. április 25-én jubileumi emlékülésre ke-

rült sor Tatán az 1969. júniusában rendezett első 

vándorgyűlésre visszatekintve.  Az Elnökség 

kihelyezett ülést követően az MKE Komárom-

Esztergom Megyei Szervezet részvételével, ün-

nepélyes keretek között emlékezett meg arról, 

honnan és hogyan indult el a mára nélkülözhetet-

len hagyománnyá lett vándorgyűlések sora. A 

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermé-

ben Sinkó Ildikó (tatai Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár, igazgató), Barátné dr. Hajdu Ágnes 

(MKE elnök), Michl József (Tata polgármestere) 

köszöntőit követően Kissné Anda Klára, az 

MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 

elnöke tekintett vissza a szervezet megalakulásá-

                                                 
1
 Kissné Anda Klára: Hazai könyvtárak, nemzetközi 

irányvonalak. In. Kemlib VII. évf. 11–12. sz. (2017. 
november-december); p. 36–38. 
Kissné Anda Klára: Könyvtárosok az ENSZ 2030 
Agenda és a fenntartható fejlődési célok megvalósí-
tásáért. In. Kemlib VIII. évf. 1–2. sz. (2018. január 
február); p. 40–42. 
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ra és eddigi működésére, majd Mészáros Antal, 

az 1969-es események aktív résztvevője, az első 

vándorgyűlés szervezője osztotta meg emlékeit a 

résztvevőkkel.  

 

Koszorúzás Tatán. Fotó: Tanczerné Jakus Emőke 

Az emlékülést követően a szervezetek képviselő-

iből, tisztségviselőiből, a megyei szervezet tagja-

iból és a tatai könyvtárosokból álló kis csapat 

megkoszorúzta a Magyary Zoltán Művelődési 

Ház falán elhelyezett emléktáblát. A szervezésért 

és előkészületekért külön köszönet illeti Sinkó 

Ildikót és a tatai városi könyvtár munkatársait! 

A tatai emlékülés csak az első alkalom volt a 

megemlékezésre. A vándorgyűlések történetére, 

az ötven év alatt elért eredményekre tekint vissza 

az idei keszthelyi vándorgyűlés, valamint a Ko-

márom-Esztergom Megyei Szervezet is emlék-

üléssel, emlékkiállítással készül visszatekinteni 

októberben. 

Az MKE változtatott számlázási rendszerén, és 

nem maradt figyelmen kívül, hogy az EU által 

2016-ban elfogadott és idén május 25-én életbe 

lépő általános adatvédelmi szabályzata (GDPR) 

az egyesületre és tagszervezeteire is feladatott, 

kötelezettséget ró. Az ezzel kapcsolatos teendő-

ket a tanácsi képviselők viselik, a tagok pedig 

kiértesítésre kerülnek. 

2018. május 11-én az MKE küldöttközgyűlést 

tartott. A helyszín ezúttal is az OSZK díszterme 

volt. Mindenkit megkönnyebbüléssel töltött el a 

megjelentek létszáma. Az elmúlt év szakmai 

beszámolója előtt Fehér Miklós, a Könyvtári 

Intézet igazgatója tartott szemléletes prezentációt 

az intézet megújult honlapjáról. Felhívta a fi-

gyelmet a Magyarországi Könyvtárak Adatbázi-

sának teljessége és az Eseménytár naprakészsége 

érdekében kért partnerségre. A Könyvtári Intézet 

és a Könyvtártudományi Szakkönyvtár színvilá-

gában eltér, mindkét felület informatív, a könyv-

tári munka minden szegmensére kiterjed. A hon-

lap mellett érdemes figyelemmel követni a KI 

Facebook oldalát és Youtube csatornáját, ahol 

megosztották például, hogyan költözött a szak-

könyvtár diákok segítségével. 

Kiss Gábor, MKE alelnök az előre megküldött 

beszámoló, közhasznúsági jelentés és az Ellenőr-

ző Bizottság jelentésére hivatkozva elsőként Ba-

rátné dr. Hajdu Ágnes elnököt kérte szóbeli ki-

egészítésre. 

A tagság 2252 egyéni és 91 testületi tagot szám-

lált tavaly. Jelentős feladat a fiatalítás. Ezt a célt 

szolgálja a hallgatók gyakorlatra invitálása, az 

egyesületi munka szakdolgozat-témaként ajánlá-

sa, a pályázati kiírások (IFLA kongresszuson, 

vándorgyűlésen való részvétel, öszönzés külföldi 

tanulmányútra, előadásra MKE programokon). A 

lemorzsolódás veszélye miatt fontos a folyama-

tos odafigyelés! Emellett a kötődés erősítésére 

alternatívaként felmerült a második regisztráció 

díjának csökkentése, valamint az Elnökség segí-

teni kész a kislétszámú szervezeteket.  

A szakmai érdekképviselet az egyesületi mun-

ka alappillére. Keretét az alapszabály, a szakma-

politikai kérdések, a trendek és a jogszabályi 

környezet, a folyamatos megújulás iránti kötele-

zettség határozza meg. Az MKE stratégiája mel-

lett a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 

munkája került említésre a könyvtárosok világ-

napjának felhívásával összefüggésben.  

2017-ben fókuszba került az ENSZ Fenntartható 

Fejlődési Céljai IFLA-programja. Az elnök ko-

moly kultúrdiplomáciai eredményként értékelte, 

hogy globális és lokális szinten, a társadalom 

minden rétegében megjelenik a szakma. Az 

MKE összegző kiadványa, amely az mke.info.hu 

oldalról letölthető, Áder János köztársasági el-

nökhöz is eljutott.  

https://www.youtube.com/watch?v=d-B7LxfcY2g
https://www.youtube.com/watch?v=d-B7LxfcY2g


A szervezeti munka a stratégia és az Alapsza-

bály szerint, a megfogalmazott célok mentén 

zajlott. Egységesített formában tényszerű, egy-

mással összehasonlítható a szervezetek/szekciók 

működése. Bazsóné Megyes Klárát Szóllás Péter 

váltotta a Tanács élén. A szervezetek munkája 

érvényesül a vándorgyűlés szekcióprogramjai 

során, gyakorlattá vált az országos rendezvénye-

ken a tagok támogatása, fontosnak tartják a bi-

zottsági munkában való részvételt. Sokat javult a 

szervezeti adminisztrációs fegyelem. SZMSZ-

szel már szinte mindenki rendelkezik.  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes. A kép forrása: 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/mke_ifla_hir

ek/ 

A kommunikáció javult. Az MKE honlapja, 

Facebook oldala folyamatosan frissül, cél az 

interaktív honlap megvalósítása. A Könyvtárvi-

lág színes, szerteágazó tartalommal jelenik meg 

kéthavonta. 19 szervezet, 5 együttműködő part-

ner, a megyei könyvtárak lapjaiban (nevesítve a 

Kemlibet) megjelent cikkekkel összesen 118 

egyesületi írás jelent meg. Elektronikus és nyom-

tatott MKE-kiadvány is megjelent 2017-ben. 

Elkészült az MKE roll up-ja, kommunikációs 

listája.  

Kapcsolatok és elismerések terén a munkahe-

lyek, a megyei könyvtárak, az OSZK meghatáro-

zó szerepet vállalnak a helyi programok lebonyo-

lításában, hatékonyan segítik a szervezeti mun-

kát. Sok helyütt saját szakmai díjakkal ismerik el 

a szakmai munkát. Az MKE új gyakorlata kö-

szönteni az évfordulós szervezeteket, a központi-

lag adományozható elismerésekre pedig mindig 

több a javaslat, mint amennyi kiosztható. Meg-

említette a tiszteletbeli tagság fontosságát – kö-

vetendő példaként. 2017 kitüntetettjeit a résztve-

vők tapssal köszöntötték. 

A költségvetés szempontjából az egységesedés-

sel jellemző a kiegyensúlyozott költségvetés, 

amely tartalékképzésre is alkalmas volt. Igazolja 

ezt, hogy az év során tíz ösztöndíjat is támogatni 

tudtak. Év közben az INKA (Informatika a Nem-

zeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapít-

vány) kuratóriumi elnöke Bakos Klára lett. Az 

MKE (azaz Magyarország tízből) két EU-

pályázatot is nyert. 

A tevékenységek között – a teljesség igénye nél-

kül – említésre került a Kárpát-medencei Fiatal 

Könyvtárosok ösztöndíjprogramja, a vándorgyű-

lés, a könyvfesztivál, a 2017. évi IFLA WLIC 

(IFLA World Library and Information Congress, 

Wrocław), az agrárkönyvtárak nemzetközi 

workshopja, az MKE kompetencia-

konferenciája. Folyamatos a Könyvtárosok a 

forradalomban felhívás. 

A működés és működtetés-fejlesztés a titkár-

ságra hárul. A munka- és költségterv elkészítése 

mellett 2017-ben a költségtérítési szabályzat is 

kidolgozásra került, odafigyelnek az MKE Ügy-

rend alkalmazására és hatályosítására. 

Végül a külügyi kapcsolatok terén az elnök az 

IFLA-ban vállalt tevékenységeket, a V4-es part-

neregyesületeket, a határon túli szervezeteket 

említette meg. Nem elhanyagolható tény, hogy 

minden IFLA-kiadványban szerepel magyar adat 

(lásd „Library of the World”, 

https://librarymap.ifla.org/ ) Jelentősebb ese-

ményként nevezte meg a dán szakmai tanul-

mányutat és az IFLA Global Voice fordítását. 

Magyarország könyvtáros társadalma számára 

pedig éppúgy, mint az elnöknek kiemelkedő 

megtiszteltetés, hogy Barátné dr. Hajdu Ág-

nest másodszor választották be az IFLA 

Governing Board-jába. 

Az elnökét dr. Amberg Eszter, az MKE Ellenőr-

ző Bizottságának elnökének felszólalása követte. 

Az elnökségi üléseken meghívottként közvetle-

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/mke_ifla_hirek/
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/mke_ifla_hirek/
http://mke.info.hu/blog/2016/10/konyvtarosok-a-forradalomban-felhivas-mke-tagok-reszere/
http://mke.info.hu/blog/2016/10/konyvtarosok-a-forradalomban-felhivas-mke-tagok-reszere/
https://librarymap.ifla.org/


nül is tájékozódhatott a szabályszerűségről. 

Megállapította, hogy az egyesület az Alapsza-

bály előírásainak megfelelően működött, a ható-

ságok felé kötelezettségeinek eleget tett, a mű-

ködéshez szükséges anyagi háttérrel rendelkezik. 

Az év során a szervezetek működését külön-

külön is vizsgálták, az ellenőrzések 2018 során 

folytatódnak.  

Az utolsó napirendi pontban Pappné Beke Judit 

(Fejér György Városi Könyvtár, igazgató), a 

keszthelyi vándorgyűlés szervezőjeként tájékoz-

tatott a hatszáz főt meghaladó regisztrációról és a 

programok teljességéről. Felhívta a szekciók 

figyelmét a szakmai programok véglegesítésére. 

2018. május 11-én, az MKE Küldöttközgyűlést 

követően a tanácsi képviselők számára folytató-

dott a tanácskozás. Elsőként Pappné Beke Judit, 

a Fejér György Városi Könyvtár igazgatója a 

vándorgyűlést szervezők nevében tájékoztatott 

az előkészületekről. Az aktuális számadatok (re-

gisztráltak, foglalt éjszakák, baráti találkozó 

résztvevői stb.) után egyéb részleteket is meg-

osztott a képviselőkkel: a baráti találkozó a Bala-

ton-parton, sátor alatt lesz, a szekcióprogramok 

beküldési határideje záros, a meglévők mellett 

még egyéb programötletek formálódnak, a meg-

jelölt szobatársak fenntartott helyei miatt sokan 

várólistások, parkolójegyeket is fenntartanak az 

igénylőknek, a kirándulások helyei lassan betel-

nek, több kiállítót várnak még. A programfüzet 

elkészült, a folyamatosan frissülő honlapon min-

den információ megtalálható. 

A vándorgyűléssel egyidejűleg tervezett jubile-

umi kiállításról Fehér Miklós (OSZK KI, igazga-

tó) osztotta meg a szervezés és anyaggyűjtés 

részleteit. A kiállítás helye reprezentatív, a szol-

gáltató kiállítókkal egy térben, az előadó bejárata 

előtt lesz található. A kiállítási darabok kihelye-

zésére 17 darab, egyenként 1 m²-es zárt, üveges 

tárló, illetve álló paraván áll rendelkezésre. Saj-

nos nincs kapacitás a begyűjtésre, rendszerezésre 

– szervezetenként elkülönítve, az anyag mennyi-

ségének függvényében igényelhető felület. A 

beadott anyag mellé kísérő, értelmező szöveget, 

a fotókon szereplők nevével (esetleg látvány-

tervvel) kell mellékelni. Az átvett tárgyakért 

személyes garanciát vállal. A kiállítást a 2. nap 

bontják, a hazavitelről mindenki maga gondos-

kodik. Várja az anyagokat. 

 

Szóllás Péter. Fotó: Barki Katalin 

A főtitkári beszámolót Gerencsér Judit egyéb 

elfoglaltsága miatt ezúttal Szóllás Péter, a Ta-

nács elnöke tolmácsolta. Az elmúlt időszak 

eseményei között megemlítette a márciusi szak-

mai konferenciát, az áprilisi IFLA workshopot, a 

könyvfesztivált, a tatai kihelyezett elnökségi 

ülést és ünnepi megemlékezést, a küldöttközgyű-

lés előkészítését, a keszthelyi vándorgyűlés szer-

vezési feladatait, valamint a vándorgyűléssel 

összefüggő pályázati és kitüntetés-felterjesztési 

felhívásokat és a megvalósult MKE-kiadványt.  

A folyamatban lévő feladatok nyomán pont 

került a költségvetésre, változik az MKE Ügy-

rend (elérhető a honlapon), összegzik a szerveze-

ti beszámolókat és a munkabizottságok anyagait, 

folyamatos a szervezeti dokumentumok érkezte-

tése, iktatása és a tagnyilvántartás kezelése, a 

honlap és a Facebook oldal híreinek feltöltése. 

Várható a webmagazin új számának megjelené-

se. Természetesen mindig van képviselet a 

szakmai programokon is. Ezek sorában kiemelte 

a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és a 

társadalomtudományi Szekció közös programját, 

a Szakkönyvtári seregszemlét (KSH, 2018. már-

cius 6.). 

Részletesen kitért a vándorgyűlésen átadandó 

díjak és kitüntetések jelöléseire. A Fitz József-

könyvdíj 250 javaslatból a bizottság által össze-

állított 20-as listát a szervezetek megkapták. A 



szervezetenként kijelölt felelősök ez alapján vár-

ják a díjra javasolt műveket, amelyekről június-

ban döntenek. Az év ifjú könyvtárosa-díjra 

kiírt és a hallgatói pályázat beérkezési határideje 

május 31. A széles körű tájékoztatáshoz elen-

gedhetetlen a szervezetek segítsége.  

Hantal Zsófia, az MKE Titkárság vezetője meg-

köszönte a szervezetek beszámolóit és költségve-

tési terveit. Lényeges változásként hívta fel a 

figyelmet arra, hogy mivel a bankszámlakivonat 

nem számviteli bizonylat, az átutalt tagdíjakról 

számlát kell kiállítani. Másik lényeges változás 

az adminisztrációs fegyelem és elszámolhatóság 

érdekében, hogy februárt követően nem fogad-

nak be előző évi számlákat és csak az adott ne-

gyedévben számolhatók el az aktuálisak. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-

Esztergom Megyei Szervezet a tagok régi vá-

gyának tett eleget, amikor kiállításlátogatást 

szervezett 2018. június 9-én. Ennek ellenére ke-

vesen gyűltek össze, hogy a Petőfi Irodalmi Mú-

zeum tárlatait megnézzék, majd a Vörösmarty 

téren részesei legyenek a 89. Ünnepi könyvhét 

eseményeinek.  

 

Tamási Áron emlékszoba. Fotó: Kissné Anda Klára 

A kis csapat vonattal utazott fel Budapestre. Cél-

zottan az Annyi titkom maradt… címmel rende-

zett Szabó Magda és az Önarckép álarcokban 

címmel megtekinthető Arany János-

emlékkiállítást nézték meg. A szintén megtekin-

teni kívánt Tamási Áron emlékszoba a Károlyi-

palotában működő gyönyörű, emeleti, galériás 

műemlékkönyvtárban található. A többek között 

a Digitális Irodalmi Akadémiát is gondozó 

könyvtár a kutatók számára ma is nyitva áll, ott 

jártunkkor pedig éppen egy biblioterápiás órát 

tartottak középiskolásoknak. A könyvtárból nyí-

ló emlékszoba csak kísérővel tekinthető meg, 

egyben munkaszobaként is dominál. Jelenleg 

Tamási Áron hagyatékából az íróasztalt, faragott 

székét, néhány egyéb használati tárgyat és képet 

őriz. Mint a helyszínen megtudtuk, a könyvtár 

gyűjtőköre a magyar mellett a határon túli iro-

dalmi hagyatékokra is kiterjed. Feladatához tar-

tozik a vidéki gyűjtemények és kiállítások fel-

ügyelete, az emlékházak és kiállítások gondozá-

sa. 

 

Petőfi Sándor és Szendrei Júlia emlékszobája. Fotó: 

Kissné Anda Klára 

A Károlyi-palota lépcsősorát hátrahagyva, a mú-

zeumban folytattuk a programot. Céltudatosan 

igyekeztünk a Szabó Magda-kiállítás felé. Az 

életének különböző szakaszait, a személyiségét 

feltáró, hang- és képfelvételekkel megelevenítő 

kiállítás során képet alkothattunk családról, isko-

lai évekről, neveltetéséről, a számára fontos 

eseményekről és életének szereplőiről. Mind-

eközben megelevenedett Tündér Lala és Abigél 

és bevezetett műveinek keletkezéstörténetébe. 

Személyes tárgyai, megidézett művei és az ön-

reflexiók élete, életműve mellett valódi nagysá-

gát is hűen érzékeltették.  

Ha már ott voltunk, az állandó Petőfi Sándor-

kiállítás is megtekintés tárgya lett.  A születési 

helyszín és gyermekkor egy engedetlen, tanulási 

problémákkal küzdő gyerek alakját idézte meg. 

A minden taníttatási szándék ellenére a szülői 

házat korán elhagyó gyermek, korát hamisító 

iratokkal többszáz km-t tett meg az országban 

katonának állva és színházi társulattal. A hu-

szonnégy évesen már ismert költő új színfoltja 

lett az irodalmi életnek. A kiállítás őrzi szerelme-

inek arcképét, többek között Szendrey Júlia ko-



kárdáját, szerény lakhelyük berendezési tárgyait, 

térben szemlélteti a Pilvax életképét, míg eljut a 

segesvári csata leírásáig, ahol utoljára látták a 

költőt. Nem maradt említés nélkül a sírja utáni 

kutatás, valamint Szendrey Júlia és fia sorsa Pe-

tőfi halála után. 

Aranyhoz fűződő tisztelete és barátsága adta 

talán az ötletet a kiállítóknak, hogy innen foly-

tassák a kiállítóterek berendezését Arany János-

emlékkiállítással. Az Arany-kiállítás kettőssége 

rendkívüli ismeretekkel szolgált. Míg a jobboldal 

a költő életének állomásain kalauzolt végig tár-

gyi emlékek közepette, addig a baloldal műveit 

idézte, azok keletkezéstörténetét, körülményeit, 

elemzését, kapcsolódási pontjait tárta fel. A Tol-

di születését eredményező eredeti pályázati ki-

írás, a számtalan képzőművészeti alkotás és sok 

egyéb tárgyi emlék interaktív módon, – nem 

mellőzve a 3D-s szemüveget és a hangfelvétele-

ket – adott jelentős adalékot az Arany-életmű 

megértéséhez és áttekintéséhez. A magyar iroda-

lom egyik legnagyobb alakja, mint jegyző, hiva-

talnok és tanár, a magyar irodalmi és politikai 

élet meghatározó egyénisége, az MTA főtitkára 

kordokumentumokon keresztül, magánéleti vál-

ságával, házassága, környezete megidézésével 

bontakozik ki előttünk. 

 

A 89. Ünnepi könyvhét a Vörösmarty téren.  

Fotó: Kissné Anda Klára 

A múzeumlátogatást követően a program a Vö-

rösmarty téren ért véget, ahol ki-ki érdeklődésé-

nek megfelelően látogatta végig a 89. Ünnepi 

könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok standja-

it, vásárolt és dedikáltatott kedve szerint vagy 

akár a színpadon zajló aktuális beszélgetésbe 

hallgatott bele, illetve követte az eseményeket. A 

szemerkélő eső sem volt gátja a jelenlévők szá-

mára rendkívül értékes és érdekes programnak. 

Mi jól éreztük magunkat! 

 

Könyvtári jó gyakorlatok és környe-
zettudatosítás a XXV. Érsekújvári 
Szakmai Napokon 

Kissné Anda Klára 

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

(SZMKE), a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége (SZMPSZ) Érsekújvári Területi Vá-

lasztmánya és a Czuczor Gergely Alapiskola az 

Anton Bernolák Könyvtár könyvtárosainak szak-

értő közreműködésével 2018. május 14. és 18. 

között 25. alkalommal rendezte meg az Érsek-

újvári Szakmai Napokat. A gyerekfoglalkozá-

sok, valamint a szülőknek, a pedagógusoknak és 

a könyvtárosoknak szóló előadások a tartalom 

által szolgáltatott ismeretanyag mellett, a gyer-

mekek nevelése során vállalt szoros együttmű-

ködést is hivatott volt erősíteni. A programsoro-

zatra meghívást kapott a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár igazgatója, Mikolasek Zsófia és 

ökológiai szakreferense, Nász János. Május 15-

én mindketten egy-egy rendhagyó órát, valamint 

egy-egy előadást tartottak a hazai könyvtári jó 

gyakorlatokból. A Magyar Könyvtárosok Egye-

sülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 

elnöke, Kissné Anda Klára, az SZMKE partner-

szervezet meghívottjaként volt jelen. 

A Czuczor Gergely Alapiskolában Kollár Tibor 

(SZMPSZ ÉTV, elnök) szervezésében és Novák 

Mónika (CGAI, igazgató) szíves fogadtatása után 

egymással párhuzamosan vettek részt az iskola 

tanulói Mikolasek Zsófia dráma-, valamint Nász 

János környezettudatosító foglalkozásán. Az 

előbbin Békés Pál Lomtalanítás a Fehérlófia 

utcában című meséjét dolgozták fel. Hogy ho-

gyan lehet „az egyik ember szemetje a másik 

kincse”, hogy a használati értékkel szemben az 

öncélú szépség is lehet érték, hogy hogyan oldó-



dik fel annak hatására és hoz közel egymáshoz 

minket valami – interaktívan, egyénileg és cso-

portosan, gondolkodtatva és kreatívan foglalkoz-

tatva érthették meg a gyerekek Mikolasek Zsófia 

drámafoglalkozásán. 

 

Mikolasek Zsófia az érsekújvári gyerekek körében. A 

fotókat Novák Monika készítette 

Eközben Nász János egy másik csoporttal Szolár 

Géhry Mónika (CGAI, pedagógus) felvezetését 

követően a Vad Magyarország sorozatból elő-

zetesen megtekintett természetfilm, A vizek bi-

rodalma alapján érzékenyítette a gyerekeket 

természeti környezetünk, kincseink megbecsülé-

se és jelentősége iránt. Az országainkat átszelő 

folyóktól elindulva a természetes energiaforrás-

okig, a természettel kapcsolatos világnapok fel-

sorolása, a szólások, közmondások magyarázata, 

az irodalmi alkotások, a Föld vízkészletéről szó-

ló ismeretek, a „vizes” nagyvárosok megemlítése 

szerteágazó figyelemfelhívásként szolgáltak. 

Szóba kerültek az előremutató fejlesztések és a 

technikai újdonságok is, amelyek az élhetőbb, 

fenntartható jövő szempontjából szükségesek. A 

játék szerves részét képezte az órának és termé-

szetesen a jutalom sem maradt el. A közös jövő-

ért vállalt felelősségtudat remélhetőleg megérin-

tette a tanulókat. 

A délután már a pedagógusok és a könyvtárosok 

szemléletét, gyakorlatát volt hivatott szélesíteni. 

A téma középpontjában azok a könyvtári eszkö-

zök és módszerek álltak, amelyek segítségével 

komplex módon nevelhetünk olvasásra, könyv-

tárhasználatra, és – ezúttal – környezettudatosí-

tásra. Az eredményes munkához elengedhetetlen 

a pedagógusokkal együttműködni, ez a program-

sorozat negyed évszázados múltjára visszate-

kintve Érsekújváron már pozitív visszaigazolást 

nyert – fogalmazta meg bevezetőjében Kecskés 

Ildikó, az SZMKE elnöke. 

Mikolasek Zsófia a Magyarországról hozott pél-

dákban a Komárom-Esztergom megyei kistele-

püléseken élő gyermekek számára szervezett 

olvasótáborokból hozott ízelítőt. Színes és látvá-

nyos prezentációja számtalan képkockán idézte 

fel azt a hangulatot, amely a feladatmegoldások, 

játékok, alkotótevékenységek során magával 

ragadta őket. A számtalan ötletet adó, lendületes, 

élményszerű előadást követően Nász János a 

tatabányai megyei „ökokönyvtár” környezet és 

fenntarthatóság iránt elkötelezett tevékenységét 

és szolgáltatásait foglalta össze, amely mára az 

országhatáron belül és kívül egyaránt elismertté 

tette az intézményt. Szerteágazó környezettuda-

tosító és nevelési feladatellátása nem csupán a 

könyvtár programjaiban nyilvánul meg, hanem 

áthatja gyűjteményszervezését, tárgyszavazott 

cikkbibliográfiával, hírlevél szolgáltatással, ki-

advánnyal, pályázatokkal, tanácsadással, a szak-

referens prezentációival szolgálja a célt. Az 

eredmény nem maradt elismerés nélkül: együtt-

működéseket, támogatást, több könyvtárlátoga-

tót, érzékenyebb gyerekeket, hírnevet hozott az 

évek alatt a könyvtárnak, Tatabánya város elis-

meréseként pedig elhivatott munkájáért 2018-

ban Zöld Ág-díjat Nász Jánosnak. 

 

Nász János 

Reméljük, hogy Érsekújváron is nyomott hagy-

tak az elhangzottak, utat törnek a gondolatfosz-

lányok, és ily módon ismét több esélyhez segít-

hettük szűkebb és tágabb környezetünk. 



 

„MÚLTUNKBAN GYÖKEREZIK JÖVŐNK”  

EMLÉKÜLÉS  
AZ MKE I. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK 
50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

TATABÁNYA, 2018. OKTÓBER 1. 

 

Felhívás 
A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK  
EGYESÜLETE  KOMÁROM- 
ESZTERGOM MEGYEI SZERVEZET 

keresi   

 azokat a személyeket, akik az első, és/vagy az 
azt követő vándorgyűlések, illetve a Komárom-
Esztergom Megyei Szervezet programjainak re-
likviáit, meghatározó képi, tárgyi  emlékeit, do-
kumentumait kiállítási darabként felajánla-
nák! 
Jelentkezési határidő 2018. augusztus 1. 
 

 a Tatán, 1969. június 27–28-án megrendezett 
MKE I.  Vándorgyűlés résztvevőit, a résztvevők 
hozzátartozóit. 
Jelentkezési határidő 2018. augusztus 30.; 
 

Cél:  
 
„Múltunkban gyökerezik jövőnk” címmel az MKE  
Komárom-Esztergom Megyei Szervezet az MKE I. Ván-
dorgyűlésének 50. évfordulója alkalmából emlékülést 
rendez. A program részét képeznék a hiteles visszaem-
lékezések. A   múlt megidézését a vándorgyűléseken, 
valamint a megyei szervezet programjain kapott em-
léktárgyak, relikviák kiállítása tenné színessé. 
 
Az emlékülés ideje:  2018.  október 1. 
Helye: József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
               
Idézzük fel a legemlékezetesebb pillanatokat! Rakjuk 
össze együtt a múlt mozaikjait! 
 
További információ, jelentkezés: 
Kissné Anda Klára. Tel.: (06-34) 513-677; Mobil: (06-20) 
391-0958; E-mail: mkkemsz@gmail.com 
 
Az emlékülés és a kiállítás támogatója:  



„Múltunkban gyökerezik jövőnk” – Emlékkiállítás  
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezet. 2018. október 1. 

 

JELENTKEZÉSI LAP1 

Név:  

Lakcím:  

Telefon:  

E-mail cím:  

Szállítás módja (megfelelő aláhúzandó, több felajánlott tárgy esetén több is jelölhető):  

Személyesen ;      Eredetiről készült másolat elektronikusan ;  Postai úton (ez esetben költségét vállalom: Igen  ;   
Nem) 

Igény esetén vándoroltatható (megfelelő aláhúzandó): Igen  ;   Nem 

A felajánlott tárgy2 

Jellege3 Db Címe Tartalma/tárgya, 
ábrázolt személyek 
(ha ismert) 

Készítés helye, 
ideje 

Értéke (becsült) 

Megjegyzés (pl. fizikai állapot, méret) / Kikötés kezelésével kapcsolatban (akasztható, tűzhető stb.) 

 
 
Dátum: ………………………………………                  Aláírás:…………………………………………... 
 
FONTOS! A szervezők a kapott információk alapján válogatják ki a kiállítás anyagát. A felajánlott tárgy(ak)ról 
fotó(ka)t kérünk mellékelni!  

Jelentkezési lapok beérkezési határideje 2018. augusztus 1. 

Beküldhető „Emlékkiállítás” megjegyzéssel/tárgy mezőben: személyesen/postán az MKE Komárom-Esztergom 
Megyei Szervezet (József Attila Megyei és Városi Könyvtár), 2800 Tatabánya, Fő tér 2.; e-mailben: 
mkkemsz@gmail.com címre.  

Elbírálást követően a kiállítási darabok beküldési határideje: 2018. augusztus 30.  

 
További információ:  
Kissné Anda Klára, tel.: (06-34)513-677, mobil: (06-20)391-0958; e-mail: mkkemsz@gmail.com 

                                                                 
1 A személyes adatokat az MKE KEM Szervezet az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeli. Azokat kizárólag az 
Emlékkiállítás szervezésével összefüggésben, és az annak során meghatalmazottak számára, a személyes adatok védelmének 
kötelezettségével használja fel. Az adatok a lebonyolítást követően – ellenkező hozzájárulási nyilatkozat hiányában – törlésre 
kerülnek. 
2 A táblázat szükség szerint bővíthető.   
3 Emléktárgy, dokumentum, fotó, egyéb. 



Sajtófigyelő 
Rovatvezető: Bartók Gertrud 

bartok.gertrud@jamk.hu 

34/513-677 

VIII. évf. 5-6. szám 
 
2018. május-június  

 

BARTÓK GERTRUD 

2018. április 
 
1. 

   50. jubileumi vándorgyűlés Keszthelyen / 

Feketsné Kisvarga Anita. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 08. évf. 03/04. sz. (2018. március/április), p. 

54. - ill. 

Az 50. jubileumi MKE vándorgyűlésnek a 

keszthelyi könyvtár ad otthont. Az első tatai 

vándorgyűlés eseményei. 

 

2. 

   A fiatalok hangján : Könyves Szerda Kemény 

Zsófiával / Makuvek Nóra. - In: Kemlib [Elekt-

ronikus dokumentum] : a Téka Téma online utó-

da. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. március/április), p. 

21. - ill. 

Kemény Zsófi volt a tatai könyvtár vendége. 

 

3. 

   A hely, ahol élünk / Dr. Horváth Géza. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. 

március/április), p. 48-50. - ill. 

A székesfehérvári könyvtár és az MKE 

Helyismerei Könyvtárosok Szervezete szakmai 

tanácskozást szervezett. 

 

4. 

   "A hely, ahol szívesen tanulok/tanulnék" : 

rajzverseny / Nagy Edit. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

08. évf. 03/04. sz. (2018. március/április), p. 39-

40. - ill. 

A JAMK munkatársai is részt vettek a tehetség-

kutató rajzpályázat értékelésében. 

 

5. 

   A hun-magyar rokonságot vitatták / W. P. - In: 

Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 08. - 29. 

évf. 089. sz. (2018. április 18.), p. 6. 

A Történelmi regény c. programsorozat kereté-

ben dr. Botos Máté és dr. Kőszeghy Miklós volt 

az esztergomi könyvtár vendége. 

 

6. 

   A KDFSZ évértékelő taggyűléséről / Bartók 

Gertrud. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 08. évf. 

03/04. sz. (2018. március/április), p. 38. 

 

7. 

   A KKDSZ XIV. Kongresszusáról / Dobrovits 

Orsolya. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 08. évf. 

03/04. sz. (2018. március/április), p. 38. 

 

8. 

   "A kő marad" / Kerekesné Fuli Anikó. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. 

március/április), p. 23. - ill. 

A tatai könyvtár munkatársai Wass Albertről 

tartottak előadást a tatai idősek otthonában. 

 

9. 

   A magyar költészet napjára / Borbély Ilona. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. 

március/április), p. 27. - ill. 

A költészet napja alkalmából Stancsics Erzsébet 

saját kötetét ajándékozta az ácsteszéri könyvtár-

nak. 

 

 

10. 

   A megye filmtörténete Ácsteszéren / Borbély 

Ilona. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. 

(2018. március/április), p. 27-28. - ill. 

Cserteg István filmtörténeti előadást tartott Ács-

teszéren a könyvtárban. 

 

 

11. 

   A napelemes hátizsáktól a hajtogatott mikro-

szkópig : Internet Fiesta / Szilassi Andrea. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. 

március/április), p. 8-10. - ill. 

A JAMK is részt vett az Internet Fiesta c. orszá-

gos könyvtári programban. 

 

mailto:bartok.gertrud@jamk.hu


12. 

   A porcelánfestéstől vezetett útja a rajzolásig : 

Aranyosi Szénássy Attila a Népház könyvtárá-

ban állította ki grafikáit / V. T. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 086. sz. 

(2018. április 14.), p. 4. - ill. 

 

13. 

   A szabadságharc élő vértanúja / Kerekesné 

Fuli Anikó. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 08. évf. 

03/04. sz. (2018. március/április), p. 22-23. - ill. 

Megemlékező előadás Görgei Artúr életéről a 

tatai könyvtár munkatársai szervezésében a tatai 

idősek otthonában és a vakok intézetében. 

 

14. 

   A Tekergő Bábszínház Szákszenden / László 

Kálmánné. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 08. évf. 

03/04. sz. (2018. március/április), p. 29. - ill. 

Bábszínházi előadás Szákszenden a könyvtárban. 

 

15. 

   A várpalotai Krúdy Gula Kreatív Írókör / Élte-

tő Erzsébet. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 08. évf. 

03/04. sz. (2018. március/április), p. 30-31. - ill. 

A várpalotai könyvtár íróműhelyének tevékeny-

sége. 

 

16. 

   A zsidóság hűlt helyét kutatta Mocsán / Sz. A. 

- In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. 

évf. 090. sz. (2018. április 19.), p. 4. - ill. 

Szűcs József könyvbemutatója a Mocsa könyv-

tárban, Hűlt helyek c. művéről. 

 

17. 

   Aknay János festő- és szobrászművész a 

könyvtárban / Hámosné Szőke Anna. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. 

március/április), p. 15-16. - ill. 

Aknay Jánost az esztergomi könyvtár látta ven-

dégül. 

 

18. 

   Állami fenntartású lesz az Eötvös-gimnázium : 

a Városkapu Zrt.-hez kerül a Malomkert és a 

Kőfaragó ház is / Török Zsuzsa. - In: Kisalföld : 

a család magazinja : komáromi kiadás. - 73. évf. 

096. sz. (2018. április 26.), p. 9. - ill. Testületi 

ülés Tatán: Sinkó Ildikó könyvtárigazgató elis-

merése. 

 

19. 

   Álnév a nagymama tiszteletére : Fábián Janka 

gyermekkori élményeiről mesélt a könyvtárban / 

W. P. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. 

- 29. évf. 089. sz. (2018. április 18.), p. 6. - ill. 

 

20. 

   Andersen újra a könyvtárban / Dollmayer Bea. 

- In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Té-

ka Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. 

március/április), p. 40. - ill. 

A tatai Talentum iskola tanulói a tatai könyvtár-

ban vettek részt könyvtárhasználati órákon. 

 

21. 

   Aranyosi Szénássy Attila kiállítása a tatabányai 

könyvtárban / Nagy Edit. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 08. évf. 03/04. sz. (2018. március/április), p. 8. 

- ill. 

 

 

22. 

   Berg Judittal kalandoztunk / Goldschmidt Éva. 

- In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Té-

ka Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. 

március/április), p. 41. - ill. 

A tatai gyermekkönyvtár vendége volt Berg Ju-

dit. 

 

23. 

   DJP mentorok regionális találkozója / Tóthné 

File Edina. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 08. évf. 

03/04. sz. (2018. március/április), p. 34-35. - ill. 

A digitális jólét program résztvevőinek találko-

zóját rendezték meg Balatonfüreden. Szilassi 

Andrea a JAMK NetNagyi Klub c. programját 

mutatta be. 

 

 

24. 

   Dr. Négyesi Lajos hadtörténész volt a vendé-

günk / Hámosné Szőke Anna. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. márci-

us/április), p. 13-14. - ill. 

Dr. Négyesi Lajos az esztergomi könyvtárban 

tartott előadást a Köztünk élnek c. sorozatban. 

 



25. 

   Egy szuper délelőtt Csapody Kingával / 

Goldschmidt Éva. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 08. 

évf. 03/04. sz. (2018. március/április), p. 41-42. - 

ill. 

Csapody Kinga volt a tatai gyermekkönyvtár 

vendége. 

 

26. 

   Élményekkel gazdagodtak. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 081. sz. 

(2018. április 9.), p. 4. 

A helyi társasjáték klub rendezvényei Táton a 

könyvtárban. 

 

27. 

   Élvezettel mesélt pályájáról, utazásairól / F. K. 

- In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. -  29. 

évf. 076. sz. (2018. április 3.), p. 6. 

P. Szabó József egykori tv-s és rádiós személyi-

ség beszélt pályájáról a lábatlani Vitéz Sághy 

Antal Városi Könyvtárban. 

 

 

28. 

   Érzékelők és okoskarkötők az idősek védelmé-

ben / Szilassi Andrea. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 08. 

évf. 03/04. sz. (2018. március/április), p. 10-11. - 

ill. 

NetNagyi Klub volt a JAMK Népház úti fiókjá-

ban. 

 

 

29. 

   Fáradhatatlanul tevékenykedik : Kossuth-díjas 

festő- és szobrászművész járt a könyvtárban / W. 

P. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 

29. évf. 090. sz. (2018. április 19.), p. 12. - ill. 

Aknay János estje az esztergomi Helischer Jó-

zsef Városi Könyvtárban. 

 

 

30. 

   Fókuszban a szerelem fázisai. - In: Kisalföld : 

a család magazinja : komáromi kiadás. - 73. évf. 

083. sz. (2018. április 11.), p. 1., 9. - ill. 

   Tartalom: Fókuszban a szerelem kortalansága 

és fázisai 

Bandor Éva és Olasz István költészet napi műso-

ra a komáromi könyvtárban kortárs és klasszikus 

költők művei alapján. 

 

31. 

   Formálódik az új album / Németh Ferenc ; 

Veizer Tamás. - In: Komárom-Esztergom Me-

gyei 24 Óra. - 29. évf. 088. sz. (2018. április 

17.), p. 1., 5. 

   Tartalom: Már formálódik az új album : min-

dennap fontos a költészet, nem csak a kávészü-

netben - vallja az együttes 

A JAMK-ban lépett fel a Kávészünet együttes a 

Költészet napján. 

 

32. 

   "Fortélyos félelem igazgat" / Dr. Horváth Gé-

za. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 

Téka Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. 

(2018. március/április), p. 45-47. - ill. 

A Tatabányai Levéltár kiadványának ismerteté-

se, kritikája. A cikk írója a JAMK munkatársa. 

 

33. 

   Helytörténeti könyv bemutatója a Mocsai Köz-

ségi Könyvtárban / Varga Orsolya. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. márci-

us/április), p. 26. - ill. 

 

34. 

   Hiteles forrásokkal : három percben : Kissné 

Anda Klára / Kissné Anda Klára ; V. T. - In: 

Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 

086. sz. (2018. április 14.), p. 4. - ill. 

Kissné Anda Klára, a JAMK osztályvezetője a 

könyvtárosok világnapjáról. 

 

35. 

   Interaktív kiállítás és emlékműsor. - In: Komá-

rom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 089. 

sz. (2018. április 18.), p. 4. 

Olvass és írj Anne Frankkal! c. emlékkiállítás 

nyílt az oroszlányi könyvtárban. 

 

36. 

   JAMK Poetry : másodszor nyerte Taizs Gergő 

a versenyt / Horváth Szabolcs. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. márci-

us/április), p. 12. - ill. 

 

37. 

   Kaszás Géza színész, filmrendező az eszter-

gomi könyvtárban / Hámosné Szőke Anna. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. 

március/április), p. 18-19. - ill. 



38. 

   Koncert. - In: Kisalföld : a család magazinja : 

komáromi kiadás. - 73. évf. 085. sz. (2018. ápri-

lis 13.), p. 8. 

Költészet napi koncert lesz a JAMK-ban a Kávé-

szünet zenekar közreműködésével. 

 

39. 

   Kő helyett könyv őrzi a zsidóság emlékét : 

Szűcs József a mocsai izraeliták múltját kutatta / 

Szűr Annamária. - In: Komárom-Esztergom Me-

gyei 24 Óra. - 29. évf. 096. sz. (2018. április 

26.), p. 12. - ill. 

Hűlt helyek címmel jelent meg Szűcs József kö-

tete, amelyet a mocsai könytárban mutattak be. 

A mocsai áldozatok névsora. 

 

40. 

   Költészet napi flashmob / Hatvani István. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. 

március/április), p. 6. - ill. 

A költészet napjának eseményei a JAMK-ban. 

 

41. 

   Könyvbemutató : Stipkovits Fülöp: Az eszter-

gomi zeneoktatás elmúlt másfél száz éve / 

Hámosné Szőke Anna. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. -  

08. évf. 03/04. sz. (2018. március/április), p. 14-

15. - ill. 

Stipkovits Fülöp könyvbemutatója az esztergomi 

könyvtárban zajlott le. 

 

42. 

   Könyves Szerda Simon Mártonnal / Makuvek 

Nóra. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. 

(2018. március/április), p. 21-22. - ill. 

Simon Márton a tatai könyvtár vendége volt. 

 

43. 

   Könyvtár. - In: Komárom-Esztergom Megyei 

24 Óra. - 29. évf. 094. sz. (2018. április 24.), p.  

4. 

Fink Jánosné vértestolnai könyvtáros sváb szó-

tárt írt. 

 

44. 

   Könyvtári legek / Dollmayer Bea. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. márci-

us/április), p. 42. - ill. 

A tatai könyvtár legaktívabb olvasóit jutalmazta. 

45. 

   Könyvtárosok világnapján a Balaton-

felvidéken / Kissné Anda Klára. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. márci-

us/április), p. 57-58. - ill. 

Az MKE megyei szervezete szakmai kirándulást 

szervezett a Könyvtárosok Világnapja alkalmá-

ból. 

 

 

46. 

   Mackók a könyvtárban / Goldschmidt Éva. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. 

március/április), p. 43. - ill. 

A tatai könyvtár maci-hetet rendezett, Szóda 

Józsefné játékgyűjteményéből nyílt kiállítás. 

 

 

47. 

   Maronka Csilla színművésznővel találkozhat-

tunk a könyvtárban / Hámosné Szőke Anna. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. 

március/április), p. 19. - ill. 

Maronka Csilla volt az esztergomi könyvtár ven-

dége. 

 

 

48. 

   Megyei mentortalálkozó Leányváron / 

Pócsföldi Gáborné ; Szilassi Andrea. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. 

március/április), p. 36-37. - ill. 

Megyei digitális jólét program találkozó zajlott 

le Leányváron a könyvtárban, nemzetiségi tánc-

csoport fellépésével. 

 

 

49. 

   Megyeszerte ünnepelték a költészet napját : a 

KaDarka Társulat dalai sikert arattak a közönség 

soraiban / K. D. ; N. Zs. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 084. sz. 

(2018. április 12.), p. 1., 2. - ill. 

   Tartalom: Minden a versről szólt megyénk 

településein : Nemcsák Károly és Tolcsvay Béla 

Oroszlányban lépett fel 

Költészet napi programok a megyében. Környén 

a községi könyvtár is érdekes programot szerve-

zett. 

 



50. 

   Minden műfajban otthon van a Rumini-

könyvek szerzője : Berg Judit meseíróval beszél-

gettünk munkásságáról, terveiről, elképzeléseiről 

/ Berg Judit ; Barcs Bence. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 078. sz. 

(2018. április 5.), p. 5. - ill. 

A tatabányai Sárberki Általános Iskola könyvtá-

rában tartott író-olvasó talákozót Berg Judit. 

 

51. 

   Nacsa Olivér humorista, producer várta rajon-

góit a könyvtárban / Hámosné Szőke Anna. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. 

március/április), p. 20. - ill. 

Nacsa Olivérrel rendeztek közönségtalálkozót az 

esztergomi könyvtárban. 

 

52. 

   Négy műszaki cikket nyertek. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 076. sz. 

(2018. április 3.), p. 4. 

A bakonyszombathelyi községi könyvtár pályá-

zaton nyert pénzből 3 számítógépet és 1 nyomta-

tót vásárolt. 

 

53. 

   Nyolcezer képet festett / W. P. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 077. sz. 

(2018. április 4.), p. 6. 

Az esztergomi könyvtár Köztünk élnek c. prog-

ramjának vendége volt Vincze László festőmű-

vész. 

 

54. 

   Nyuszi az emberek földjén / Klinger Ágnes. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. 

március/április), p. 28-29. - ill. 

A JAMK támogatásával a Szegedi Látványszín-

ház tartott előadást Kesztölcön. 

 

55. 

   Pályázat : Tata. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 094. sz. (2018. április 

24.), p. 5. 

Családi fotópályázatot hirdet a tatai könyvtár. 

 

 

56. 

   Pataki Éva író, forgatókönyvíró volt a vendé-

günk / Hámosné Szőke Anna. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. márci-

us/április), p. 17-18. 

Az esztergomi könyvtár rendezett találkozót Pa-

taki Évával. 

 

57. 

   Programok : Komárom. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 080. sz. 

(2018. április 7.), p. 5. 

Költészet napi rendezvény lesz a komáromi 

könyvtárban. 

 

58. 

   Programok : Környe. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 083. sz. 

(2018. április 11.), p. 6. 

A környei művelődési ház és a községi könyvtár 

közös költészet napi programja. 

 

59. 

   Programok : Esztergom. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 087. sz. 

(2018. április 16.), p. 5. 

Aknay János festő, szobrász lesz az esztergomi 

könyvtár vendége. 

 

60. 

   Programok : Oroszlány. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 085. sz. 

(2018. április 13.), p. 5. 

Randevú egy könyvvel c. gyermekkönyvtári 

program az oroszlányi könyvtárban. 

 

61. 

   Programok : Esztergom. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 093. sz. 

(2018. április 23.), p. 5. 

Az esztergomi könyvtár vendége lesz Pataki Éva 

író, rendező; beszélgetőtársa Bánhidy Vajk. 

 

62. 

   Programok : Tata. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 094. sz. (2018. április 

24.), p. 5. 

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az első 

Vándorgyűlés emlékére Tatán, az MKE szerve-

zésében. 

 

63. 

   Programok : Tatabánya. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 096. sz. 

(2018. április 26.), p. 5. 

Lévai Ádám könyvbemutatója (HU.moralitások) 

lesz a JAMK Népház úti fiókjában. 



64. 

   Programok : Nyergesújfalu. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 097. sz. 

(2018. április 27.), p. 5. 

Lőrincz L. László író-olvasó találkozóját rende-

zik meg a Térségi Közösségi Házban a könyvtár 

szervezésében. 

 

65. 

   Rajzos könyvajánló / Dományi Zsuzsanna. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. 

március/április), p. 44. - ill. 

A tatai könyvtár könyvajánló-írásra hívta fel 

fiatal olvasóit, melyet kiállításon mutattak be. 

 

66. 

   Sajtófigyelő : 2018. február : 2018. március / 

Bartók Gertrud [szerk.]. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

08. évf. 03/04. sz. (2018. március/április), p. 59-

66. A megye könyvtárai a sajtóban. Bibliográfia. 

 

67. 

   Sebestyén Lajos bányászköltő munkássága egy 

ifjú költő szemével / Horváth Szabolcs. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. 

március/április), p. 51-53. - ill. 

Sebestyén Lajos tatabányai bányászköltő élete, 

pályája, költészete.  

 

68. 

   Selmecbánya Tatabánya kapcsolataiban : Bár-

sony László előadásáról / Kissné Anda Klára. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. 

március/április), p. 6-8. - ill. 

Bársony László Tatabánya és Selmecbánya kap-

csolatáról tartott előadást a JAMK-ban. 

 

69. 

   Slambeszél. - In: Kisalföld : a család magazin-

ja : komáromi kiadás. - 73. évf. 078. sz. (2018. 

április 5.), p. 8. 

Slam Poetry c. program lesz a József Attila Me-

gyei és Városi Könyvtárban. 

 

70. 

   Szerelmi játékot adtak elő versekkel, popsláge-

rekkel : a 35 műből álló darabot több mint 30 

alkalommal mutatták be / Hajnal Dóra. - In: 

Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 

084. sz. (2018. április 12.), p. 4. - ill. 

A komáromi könyvtárban költészet napi műsort 

adott elő Bandor Éva és Olasz István. 

 

71. 

   Színes paletta, érdekes megközelítések / 

Feketsné Kisvarga Anita. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 08. évf. 03/04. sz. (2018. március/április), p. 

55-56. - ill. 

MKE konferencia az OSZK-ban, a könyvtáros 

kompetenciák fejlesztése témakörben. 

 

72. 

   "Templomok kellenek a kultúra megőrzésé-

hez!" : Tatán rendezte meg a Magyar Könyvtá-

rosok Egyesülete az első vándorgyűlést 50 évvel 

ezelőtt / V. T. - In: Komárom-Esztergom Megyei 

24 Óra. - 29. évf. 096. sz. (2018. április 26.), p. 

3. - ill. 

 

73. 

   Történelmi és műveltségi vetélkedő Leányvá-

ron / Pócsföldi Gáborné. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 08. évf. 03/04. sz. (2018. március/április), p. 

25. - ill. 

A JAMK támogatásával tanulmányi versenyt 

rendeztek általános iskolások részére Tarjánban 

a szabadságharc témájában. 

 

74. 

   Újabb emléknap / Gyüszi László. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. márci-

us/április), p. 5. - ill. 

A Magyar Széppróza Napja alkalmából Jász At-

tila volt a JAMK Népház úti fiókkönyvtár ven-

dége. 

 

75. 

   Verseket szavaltak az óvodások : áprilisban 

Mátyás király történeteit olvassák a gyerekek / 

H. D. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. 

- 29. évf. 078. sz. (2018. április 5.), p. 12. - ill. 

Tavaszváró március című gyermekrendezvény a 

komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár gyermek-

könyvtárában. 

 

76. 

   Vigyük magunkkal kedvenc versünket!. - In: 

Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 

080. sz. (2018. április 7.), p. 4. A környei műve-

lődési ház és könyvtár közös költészet napi prog-

ramja. 



77. 

   Vincze László festőművész járt az esztergomi 

könyvtárban / Hámosné Szőke Anna. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 08. évf. 03/04. sz. (2018. 

március/április), p. 16-17. – ill. 

 

BARTÓK GERTRUD 

2018. május 
 

1. 

   Ács Lajosné díszpolgár lett / Nagy Tamás. - In: 

Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 

121. sz. (2018. május 28.), p. 1., 2. - ill. 

   Tartalom: Díszpolgári címet kapott Ács Lajos-

né Almásfüzitőn : huszadik alkalommal ünnepelt 

együtt a hétvégén a község 

Ács Lajosné nyugdíjas almásfüzitői könyvtáros 

díszpolgári címet kapott. 

 

2. 

   Ambrózy báró eseteiről beszélt / K. D. - In: 

Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 

113. sz. (2018. május 17.), p. 1. - ill. 

Böszörményi Gyula író találkozott olvasóival 

május 16-án a JAMK-ban. 

 

3. 

   Egy élő színészlegenda őszinte vallomásai : 

Huszti Péter volt az esztergomi könyvtár vendé-

ge / Walczer Patrik. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 107. sz. (2018. május 

10.), p. 12. - ill. 

 

4. 

   Főzőkonyha. - In: Komárom-Esztergom Me-

gyei 24 Óra. - 29. évf. 100. sz. (2018. május 2.), 

p. 4. 

A régi könyvtár épületében helyi főzőkonyhát 

alakít ki a bakonysárkányi önkormányzat. 

 

5. 

   Házhoz hozzák az operát / Körtvélyfáy Dina. - 

In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. 

évf. 119. sz. (2018. május 25.), p. 1., 2. - ill. 

   Tartalom: Tatabányán és Tatán házhoz jön az 

opera : télen Puccini darabot láthat az Agora 

közönsége 

A JAMK volt az első állomása annak az orszá-

gos adományozó akciónak, amelyben a Magyar 

Állami Operaház CD felvételeit ajándékozzák a 

könyvtáraknak. Sajtótájékoztató Schmidt Csaba 

és Ókovács Szilveszter részvételével. A Vértes 

Agorájában bérletes operaelőadások lesznek a 

következő évadban. 

 

6. 

   Kuruc-labanc harcok : újabb előadás az eszter-

gomi tékában. - In: Komárom-Esztergom Me-

gyei 24 Óra. - 29. évf. 124. sz. (2018. május 31.), 

p. 5. - ill. 

Kőszeghy Miklós és Botos Máté előadása A tör-

ténelmi regény című sorozat keretében, Eszter-

gomban. 

 

7. 

   Meglepődött Ambrózy sikerén : Böszörményi 

Gyula: töröljük el a kötelező olvasmányok in-

tézményét! / Böszörményi Gyula ; Körtvélyfáy 

Dina. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. 

- 29. évf. 115. sz. (2018. május 19.), p. 6. - ill. 

Interjú Böszörményi Gyula írói munkásságáról a 

JAMK-ban tartott író-olvasó találkozó kapcsán. 

 

8. 

   Netnagyi Klub. - In: Kisalföld : a család maga-

zinja : komáromi kiadás. - 73. évf. 114. sz. 

(2018. május 18.), p. 8. 

Okosváros projektek a nagyvilágból és hazánk-

ból címmel tart előadást Szilassi Andrea JAMK 

Népház úti Fiókkönyvtárában május 19-én. 

 

9. 

   Nyelvtanárból lett író : Fábián Janka a tatabá-

nyai könyvtárban járt / K. D. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 105. sz. 

(2018. május 8.), p. 5. - ill. 

 

10. 

   Olvasólámpa. - In: Kisalföld : a család maga-

zinja : komáromi kiadás. - 73. évf. 108. sz. 

(2018. május 11.), p. 10. 

Május 14. Tatabánya, JAMK: Olvasólámpa elő-

adása Wass Albert Elvész a nyom című művéről. 

 

11. 

   Ötszázadszor léptek fel / Walczer Patrik. - In: 

Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 

115. sz. (2018. május 19.), p. 1. , 4. - ill. 

   Tartalom: Ötszázadszor léptek fel a helyi tán-

cosok : a fellépésen két új produkciót mutattak 

be 

500. alkalommal lépett fel a Leányvári Német 

Nemzetiségi Táncegyüttes, kiállítás régi viselete-

ikből a helyi könyvtárban. 

 



12. 

   Programok : Tata. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 101. sz. (2018. május 

3.), p. 5. 

A tatai könyvtár családi fotópályázatot hirdetett. 

 

13. 

   Programok : Tata : Tatabánya. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 111. sz. 

(2018. május 15.), p. 5. 

Író-olvasó talákozó Böszörményi Gyulával a 

tatai Móricz Zs. Könyvtárban és a tatabányai 

JAMK-ban május 16-án. 

 

14. 

   Tizenhárom diktátor kötetbe foglalva / W. P. - 

In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. 

évf. 112. sz. (2018. május 16.), p. 6.

Hahner Péter történész volt a dorogi könyvtár 

vendége. Könyvbemutató: 13 diktátor. 

 

15. 

   Történelmi regénnyel hódít Fábián Janka : az 

írónő legújabb alkotása rangos díjban részesült / 

Fábián Janka ; Körtvélyfáy Dina. - In: Komá-

rom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 113. 

sz. (2018. május 17.), p. 12. - ill. 

A történelmi regényekről, pályájáról Fábián Jan-

kával a JAMK-ban. 

 

16. 

   Vitézi változások munkáit kezdték / F. K. - In: 

Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 

103. sz. (2018. május 5.), p. 2. 

TOP forrásból teljes körű felújításra nyert keret-

összeget Lábatlan a városi könyvtár felújítására. 

 

 

 


