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Könyvtár, értéktár – A Komárom-

Esztergom megyei XLIV. Könyvtári 

Hét szakmai nyitó programjáról 

Feketsné Kisvarga Anita 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

október 5-én - hagyományaihoz híven -, szakmai 

konferenciával nyitotta meg a XLIV. Könyvtári 

Hetet Komárom-Esztergom megyében. A 

szakmai nap ezúttal a könyvtárak és a helyi 

értékek kapcsolatáról és a könyvtárak értéktár-

bizottságokban történő szerepvállalásáról szólt. 

A konferencián elsőként dr. Voit Pál, a megyei 

könyvtár igazgatója köszöntötte a vendégeket. 

Nyitó beszédében beszámolt arról, hogy az idei 

Könyvtári Héten 213 program 87 helyszínen, 60 

településen valósul meg megyeszerte. Az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség által életre 

hívott 10. Országos Könyvtári Napok 2015-ös 

programsorozatának érdekes színfoltja lesz az 

országosan 150 kistelepülésen elinduló könyvtár-

mozi, mely akcióhoz megyénkből három 

település csatlakozott. 

dr. Kancz Csaba kormánymegbízott beszédében 

fontosnak tartotta kiemelni a könyvtárak azon 

specialitását, hogy tevékenységükben egyszerre 

valósul meg a közösségfejlesztés filozófiája és az 

olvasáskultúra terjesztése, valamint az olvasás-

népszerűsítés.  

Guba Zoltán András, a Földművelésügyi 

Minisztérium Hungarikum Főosztályának 

vezetője a nemzeti értékpiramissal ismertette 

meg a hallgatóságot. Előadásában arról számolt 

be, milyen testületek és szervezetek dolgoznak 

azon, hogy a legkisebb települések kulturális, 

építészeti, népművészeti hagyományokon 

alapuló értékeitől a nemzeti értékekig minden 

megőrzésre szánt kincs rögzítésre és 

propagálásra kerüljön. Választ kaphattunk arra a 

kérdésre is, hogyan kerülnek be helyi értékek a 

nemzeti értéktárba, és hogyan alakul, bővül a 

külhoni értéktár. A jövőben módszertani 

kézikönyv is fogja segíteni az értéktár-

bizottságok munkáját – tudtuk meg az előadótól. 

 

Dr Kancz Csaba, Guba Zoltán András, Popovics György  

és dr. Voit Pál. Fotó: Török Csaba 

Popovics György, a Komárom-Esztergom 

Megyei Közgyűlés és egyben a Megyei Értéktár 

Bizottság elnöke előadásában elsőként a 

könyvtárak helyi értéktár-bizottságokban történő 

munkájának fontosságára hívta fel a figyelmet. 

Mindemellett kiemelte, hogy a könyvtárak 

olvasás - és írásösztönző szerepe is 

nagymértékben hozzájárul a nemzeti identitás 

megőrzéséhez. Előadásában hallhattunk a 

Megyei Értéktár Bizottság megalakulásának és 

működésének körülményeiről. Megyeszerte 

hetvenhat település közül harmincötben 

működnek, tizenötben pedig alakulóban vannak 

a települési értéktár-bizottságok. A tapasztalatok 
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fényében Popovics György arra hívta fel a 

figyelmet, hogy nem szabad elfeledkeznünk a 

hazánkban élő nemzetiségek értékeinek számba 

vételéről sem. Figyelemmel kell kísérni továbbá 

azokat az új kezdeményezéseket is, melyek 

annak ellenére képviselhetnek megőrzendő 

értékeket, hogy nincs hosszú időre visszatekintő 

múltjuk. Végezetül a jelen lévő 

polgármestereken keresztül üzente a 

kistelepüléseknek, hogy a települési értéktár-

bizottságokban biztosítsanak helyet a 

könyvtárosoknak is. 

Dr. Veress Zoltán főjegyzői titkárságvezető, a 

Megyei Értéktár Bizottság titkára szabatos 

kifejtését adta mindazoknak a fogalmaknak, 

melyek a nemzeti értékek rendszerével, a megyei 

és a települési értéktárakkal és bizottságokkal 

kapcsolatosak. Megismertette a hallgatósággal 

azokat a jogi kereteket és gyakorlati lépéseket, 

melyek között az értékek gyűjtése és a 

gyűjtemény nyilvánossá tétele megvalósulhat.  

Hornyák-Pálmai Éva a Nemzeti Művelődési 

Intézet Komárom-Esztergom Megyei Irodája 

képviseletében azokról a jó gyakorlatokról, 

módszerekről számolt be, melyekkel a már 

meglévő helyi értéktárak közkinccsé tehetők, 

népszerűsíthetők. A legnagyobb országos 

rendezvény, ahol a települések és a megyék 

bemutatkozhatnak, a Magyar Értékek Napja, 

melyet kétévente rendez meg a Nemzeti 

Művelődési Intézet. 

 

Zselinszky Lászlóné. Fotó: Török Csaba 

Zselinszky Lászlóné, a Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete Hungarikum Munkabizottságának 

elnöke azt a több évre visszatekintő munkát 

ismertette, melynek révén a könyvtárak aktív és 

együttműködő szereplőivé váltak az értéktár 

bizottságoknak. A könyvtárak gyűjteményei, a 

könyvtárosok felkészültsége, szemléletmódja 

kiaknázandó forrást jelenthetnek a nemzeti 

értékek megőrzését célzó munkában. 

Ugyanakkor a könyvtárak számára is előnyökkel 

járhat a szerepvállalás: forrásbevonást, 

presztízsemelkedést, az értékteremtő képesség 

szélesebb körű elismerését vonhatja maga után.  

Erdősné Csík Katalin, a bajnai Könyvtári, 

Információs és Közösségi Hely vezetője a 

könyvtár bemutatása mellett arról beszélt, hogy a 

falvak sokszor csak akkor szembesülnek saját 

értékeikkel, amikor számba kell azokat venni. 

Így történt ez Bajnán is, de ma már nemcsak 

számon tartják, hanem a helyi lakosság mellett a 

szélesebb nyilvánosság felé is örömmel 

propagálják Bajna történelmi, építészeti és 

néprajzi kulturkincseit.  

Közülük is kiemelkedő szerepet szánnak a 

Sándor-Metternich Kastélynak. A tervekbe 

Pallagi Tibor, Bajna polgármestere avatta be a 

hallgatóságot. A Forster Gyula Nemzeti 

Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 

Központ az épületegyüttes felújítását fogja 

koordinálni a közeli jövőben. A kastély és a 

körülötte elterülő park olyan turisztikai 

látványosság lesz, mely valószínűsíthetően az 

egész megyére hatással lesz. A rekonstrukció 

után az épületegyüttes nemcsak kulturális 

rendezvényeknek, lovas kalandparknak fog 

helyszínéül szolgálni, de a tervek szerint a helyi 

könyvtár is ott találná meg méltó környezetét. 

Polgármester úr minden jelen lévőt meghívott a - 

remélhetőleg egy-két éven belül megújuló – 

kastélyba. 

Dr. Horváth Géza, a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár helytörténész-könyvtárosa 

górcső alá vette a Komárom-Esztergom Megyei 

Értéktárba bekerült értékeket, és konkrét 

ajánlásokat fogalmazott meg az egyes értékekről 

szóló, azok értékké nyilvánítását alátámasztó 

irodalmak és bibliográfiák felhasználására. 



Rámutatott arra, hogy a megyei könyvtár gazdag 

helyismereti gyűjteménye nagy segítséget 

jelenthet az értéktár bizottságoknak, sőt, 

önmagában is helye lenne a megyei értéktárban. 

A gazdag szakmai napot dr. Voit Pál szavai 

zárták. A megyei könyvtár igazgatója felhívta a 

figyelmet arra az egyedülálló kezdeményezésre, 

amelyet 6 település között videokonferencia 

üzemmódban terveznek megvalósítani a 

Könyvtári Héten helyismereti vetélkedő 

formájában, a települési és megyei értékekre 

koncentrálva. (Részletek a ’Mi újság a KSZR 

háza táján’ rovat cikkei között.) A program 

végén lehetőség nyílt a művelődési szakemberek 

kötetlen beszélgetésére is. 

 

Könyves Vasárnap a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár Központi 

Könyvtárában 

Kissné Anda Klára 

2015. október 11-én a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár Fő téri központjában egész 

napos akciókkal, változatos programokkal várták 

azokat, akik úgy döntöttek, a könyvtárat is 

beiktatják vasárnapi programjukba.  

Bár az eső kitartóan esett egész nap – talán 

éppen ezért –, a tavalyinál nagyobb érdeklődés 

övezte az elsősorban gyerekeket és családokat 

megszólító eseményeket. Már a bejáratnál könyv 

cserebere fogadta az érkezőket. Aki hozott, az 

vihetett is, válogatva a polcokon elhelyezett 

választékból (53 fő). Egy óra hosszat ingyen 

internetezhettek és használhattak számítógépet 

azok, akik ezen a napon éltek a lehetőséggel (11 

fő). Az ingyenes beiratkozási akciót 

háromszázhúszan használták ki a Központi 

Könyvtárban, és még százhárom fő iratkozott be 

azonos feltételekkel a fiókkönyvtárakban október 

12–13-án, köztük a 18–55 év közöttiek aránya 

volt jelentős. Könyves Vasárnapon volt az utolsó 

lehetőség késedelmi díj nélkül visszahozni a 

lejárt határidejű dokumentumokat, hiszen ezzel 

véget ért a megbocsátás hete. Összesen 

kettőszázhuszonnyolc főnek jelentett ez kisebb-

nagyobb pénztárcakímélő megoldást húsz 

forinttól a harmincnyolcezer forintig.  

Egész nap tartott az ingyenes arcfestés. Évek óta 

hagyományos programpontja ez a Könyves 

Vasárnapnak. Ezúttal is Nagyné Boldog Katalin 

varázsolt a gyerekpofikból kisoroszlánt, vámpírt, 

pillangót, a nagyobbacskákra pedig hennát. 

Reggel 9-kor még volt ideje néhány 

könyvtároson bemelegíteni, de aztán sem a 

gyerekek, sem szüleik nem hagytak sok időt a 

pihenésre. Hiába akartak kedvezni a szervezők 

idén azzal, hogy 16 órakor zárják a programnak 

ezt a részét, nem fogyott el a sor most sem 17 óra 

előtt. Olyannyira kitartóak voltak a gyerekek, 

hogy még a pár méterrel odébb zajló zenés 

műsorra sem ültek oda, nehogy egy gyerek is 

megelőzze őket a sorban. És valljuk be őszintén, 

látva az izgalmat, a várakozás örömét és aztán a 

felszabadult boldogságot a festék alatt, 

értelmetlennek tűnt ebbe a folyamatba 

beavatkozni, mikor az Acoustic Light Blue a 

könyvtár minden szegletében – de talán még az 

utcán is – jókedvre derítette hallgatóságát. De ne 

szaladjunk ennyire előre… 

Miközben az arcfestés lassacskán beindult, 

Varga Gáborné kötötte le a kiscsoportnyi gyerek 

(14 fő) és közel ugyanannyi szülő, nagyszülő 

figyelmét. A már nyugdíjas éveit töltő 

óvodapedagógus sem először járt a könyvtárban. 

A Mesesarok című előadása – vagy inkább 

interaktív foglalkozása – ezúttal sem okozott 

csalódást azoknak, akik hallgatták. A zömében 

2–6 éves gyerkőcök a széket alig érték fel, ott a 

szülők ültek. A kicsik temperamentumtól 

függően a szülők ölében, vagy az első széksorok 

előtt heverő színes párnákon kucorogtak a 

bevezető mondatokig. Varga Gáborné gyorsan 

feledtette velük, hogy hol vannak. A végtelenül 

egyszerű történet arról szólt, hogy valakinek a 

keresésére indultak. A mesebeli árkon–bokron 



keresztül éppen ugrálva vagy nagyokat lépdelve, 

a repülőt, a természet, az eső és az állatok 

hangjait utánozva észrevétlen a mese szereplőivé 

váltak. Szinte minden gyerek megnyilvánult. 

Volt, aki még hozzá is tett, a szülők és 

nagyszülők pedig vagy velük együtt 

„szerepeltek” vagy csendes nyugalomban 

figyelték a gyermek rezdüléseit és élvezték, hogy 

most más mesél.  

Nagy Edit segített a Mesesarok képi világának 

megidézésben. Kisgyermekkorban oly fontos a 

mesevilág, más bőrébe bújva érezni, átélni, 

elképzelni valamit a szocializáció része. És mi 

állhatna még közelebb a gyerekekhez, mint a 

természet. A mese során vándorlók a zöld, 

virágos réten kis manókként egy mesekönyvre 

csodálkozhattak rá végül. A színes paraván 

mögött bárkiből manó válhatott – ki is 

használták, fotózkodtak. 

 

Amint a mese véget ért az olvasótér közepén, 

máris átrendeződött a terep. A helyismereti öböl 

várta a játszani mindig kész gyerekeket vagy 

éppen a gyermeklelkű felnőtteket. Horváth 

Zoltán, a 2011-ben indult Esztergomi Társasjáték 

Klub vezetője egy nagy táska játékkal érkezett. 

Játék a könyvtárban: vidám társasjátékok… 

címmel a legváltozatosabb és a legkülönbözőbb 

tábla-, kártya- és korongjátékokat hozta magával. 

Mivel a program egyeztetése során a családi 

jelleg volt hangsúlyos, az óvodástól a felnőtt 

korosztályig bő volt a választék. Volt, aki 

asztalnál foglalt helyet, volt, aki a szőnyegen a 

színes párnák közé ült társaival. Egy apukán 

szinte át kellett lépni, miközben olvasói kérést 

elégített ki a könyvtáros, ám észre sem vette, 

miközben két gyermekével társasozott. A két óra 

hossza alatt közel negyvenen „szálltak be” 

hosszabb-rövidebb időre a játszmákba. Nem csak 

családtagok, különböző családokból érkezők is 

tudtak együtt nevetni, versengeni. Horváth 

Zoltán mindenkit örömmel invitált és 

készségesen vezette be a játékosokat egy-egy 

különleges, rendhagyó játékformába. 

A társasjáték még véget sem ért, máris 

megérkezett Buóczné Miklán Erzsébet rendőr 

őrnagy és segítője, hogy néhány érdekességet és 

hasznos tudnivalót kínáljon az érdeklődőknek. 

Kitűnő példája volt ez a könyvtári héten már 

másodízben megnyilvánuló együttműködésnek a 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-

főkapitányság részéről. Nagy itt a forgalom! 

címmel majd egy órán keresztül egymást 

követték azok a tíz-tíz perces oktatófilmek, 

amelyek lakossági tájékoztatásként olyan 

helyzetekre hívták fel a figyelmet, amelyek akár 

az utcán, akár otthonunkban, vagy nyilvános 

helyen adódhatnak. Volt szó hamis hatósági 

igazolvánnyal becsengetőkről, besurranókról, a 

strandon történő lopásokról, olyan helyzetekről, 

amelyekben naivitásunk, figyelmetlenségünk 

alkalmat kínál megkárosításunkra. Többeknek 

kellett volna végignézni, mint ahányan végül 

látták. Mentségükre legyen mondva, hogy az egy 

időben zajló történések elterelték a figyelmet. 

Rendőrnőnk hatalmas puzzlekockákat hozott 

magával, amelyekből közlekedési táblákat 

lehetett kirakni. A játékszőnyegen mindig 

rakosgatta őket valaki. A totyogósok csak azért, 

mert érdekes és színes volt, az óvodások szülői 

segítséggel, a tizenévesek pedig már okosan 

ültek, térdeltek le a kockák mellé. Aki ügyes 

volt, láthatósági mellényt kapott ajándékba. Volt, 

aki aztán a rendőrségi színezőkkel 

barátságkarkötőt is szerzett mellé. A legnagyobb 

kihívást azonban az jelentette, hogy a polcok 

közé lerakott bóják között ki tud a 

legügyesebben végiglépdelni a 

részegszemüvegben. Bizony, nem volt egyszerű! 

Hiába, hogy csak egy szemüveget kellett 

felvenni, az érzékeket olyannyira becsapta, hogy 

az egyenes sem volt egyenes. Még a magukat 

próbára tevő apukák és anyukák is nehezen 



lavíroztak vele a rövid akadálypályán. Még a 

látvány is mókás volt! Közel hatvan fő próbálta 

ki magát hol itt, hol ott a rendőrnő társaságában. 

A délután már az alkotások és a zene jegyében 

telt. A megyei könyvtár gyermekkönyvtárosai, 

Erősné Suller Ildikó és Zantleitnerné Szebenyi 

Zsuzsanna iskolai közösségi szolgálatosok 

segítségével családi szöszmötölőt tartottak. 

Szebbnél szebb süni, virág és egyéb mű született 

ott, ahol nem sokkal ezelőtt még társasoztak. 

Akinek nem volt elég a só-liszt gyurma, színes 

papír, olló és ragasztó, az magvakat is 

felhasználhatott az alkotásához. Így pótolták a 

gyerekek például a süntüskéket tökmaggal vagy 

a pattogatott kukorica szemeivel. Önállóan vagy 

szülői segítséggel, de mindenki elmélyülten 

dolgozott. Szinte kevésnek bizonyult a hely, az 

érdeklődés várakozáson felüli volt a több mint 

hetven résztvevővel – persze a „lányok” erre 

számítottak, felkészültek, kitartott az alapanyag. 

 

Csak a zenekarvezető, Kőrösi Gábor vette kissé 

zokon, hogy míg az Acoustic Light Blue 

játszott, kevesebb gyereket, összesen csak 

harminc főt tudtak bevonni a Zenés délutánba. 

Ám, ahogy már említésre került, nem volt a 

könyvtárnak olyan szeglete, ahol az ütemes zene 

nem idézett volna kellemes emlékeket a 

felnőttekben, vagy ne derítette volna jobb kedvre 

a gyerekeket. Micimackóval kezdték a sort, de 

izzott a galagonya, Gábor énekelt Morzsáról, a 

kutyájáról, és számos más állatról, évszakról, 

hangulatokról. Volt vidám és szomorú ének, egy 

egész órán át szórakoztatva mindenkit akarva-

akaratlan. Még aki a zenét hangosnak is találta, 

és emiatt nem jött közelebb, még az is dúdolta az 

ismerős Halász Judit, Gryllus Vilmos, Varró 

Dani és saját szerzésű dalokat. Akit a hangerő 

nem zavart, és bátrabb volt, az a trió tagjai előtt 

pörgött, táncolt, tipegett vagy tapsolt. Csak jó 

szívvel ajánlhatók a zenészek minden családi 

vagy gyermekprogramra, zenés vagy irodalmi 

jellegű rendezvényre. (Nekünk Varró Dani 

megzenésített vereseivel ajánlották 

figyelmünkbe őket – megérte!)  

Tagadhatatlanul a délutáni programok aratták a 

nagyobb sikert. Aki gyermekével az egyik vagy 

a másik előadóra várt, vagy csak az időt akarta 

eltölteni, és nagynak találta a zsivajt a 

gyermekkönyvtárban, az a felnőtt olvasótérben 

berendezett mesespolc előtt pihenhetett meg. 

Néhányan mesét olvastak gyermekeiknek, 

unokáiknak a kihelyezett mesekönyvekből. 

Színezhettek és rajzolhattak a kikészített 

eszközökkel. Néhányan a szőnyegre kuporodva a 

plüssállatokkal játszottak. A 

gyermekkönyvtárosok gondosan, előre 

kiválogatták azokat az állatfigurákat, amelyek a 

polcokon található könyvekben is szerepeltek. A 

gyermekkönyvtárnak adományozott figurák 

között Süsü, a Kockásfülű Nyúl, egy 

katicabogár, Némó, a bohóchal, Mazsola, 

számtalan mackó és egyéb mesehős megtalálható 

már. És nincs jobb, mint könyves környezetben 

játszani! Szoktassuk hozzá a gyerekeket! 

Sokat köszönhet a könyvtár azoknak az iskolai 

közösségi szolgálatos diákoknak, akik 

szabadidejüket nem sajnálva jöttek segíteni ezen 

a napon. Néhányan nyitástól majdnem zárásig 

járták a könyvtár környékét, hogy felhívják a 

figyelmet a Könyves Vasárnapra, a könyvtár 

akcióira. Rendületlenül osztogatták az Országos 

Könyvtári Napok szórólapjait és könyvjelzőit, 

valamint a megyei könyvtár tájékoztatóit. 

Előzetesen válogatott idézeteket vittek 

magukkal, amelyekből választva, a megszólított 

és arra hajlandó járókelők felolvastak egyet-

egyet pluszjutalomért. A visszajelzések szerint 

többen így értesülve jöttek be a könyvtárba. 

A diákok azonban nem csak az utcán, hanem a 

falak között is sokat segítettek. Az olvasói terek 

átrendezésében, a játékok és programok 



felügyeletében, az olvasók tájékoztatásában az 

aktuális és állandó könyvtári rendezvényekről. 

Különösen rátermett diák kellett ahhoz a 

tájékoztató-információs pulthoz, amelyre a 

megyei könyvtár prospektusai és szórólapjai 

mellé az Országos Könyvtári Napokon a 

tematika szerint megszólított szervezetek, 

intézmények is elhelyezhették sajátjaikat. A 

megyei könyvtár felajánlására, hogy helyet kínál 

a lakossági tájékoztatást szolgáló kiadványok, 

szóróanyagok kihelyezésére, elsőként 

jelentkezett a Vakok és Gyengénlátók 

Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete. Rajta 

kívül a Komárom-Esztergom Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a NAV 

Komárom-Esztergom Megyei Adóigazgatása, a 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-

főkapitányság bocsátotta rendelkezésre a 

tájékoztatóit, a Tatabányai Megyei Jogú Város 

Levéltára pedig egy ingyenes kiadványát. 

A pultnál ügyelő diák szintén idézetek 

felolvasására kérte a frissen érkezetteket vagy a 

kölcsönző pult előtt várakozókat. Arról nem 

készült statisztika, hogy hányan álltak kötélnek, 

de egy óra alatt egy doboz ceruza elfogyott a 

jutalmazásra.  

A Könyves Vasárnappal ismét lezárult egy 

alapos előkészítést igénylő, feszített tempóban, 

de összefogott programsorozat az országban és a 

megyében, Tatabányán és a településeken. Célja 

és haszna nem megkérdőjelezhető. Elfáradtunk? 

Igen, mert kevesen vagyunk. Megérte? Igen, 

mert sokakhoz eljutott a hírünk, akik még nem 

ismertek vagy már lemondtak rólunk. Na és több 

lett az olvasónk! Tíz évvel ezelőtt úgy indult: 

összefogás a társadalomért. Most egyre inkább 

összefogás a könyvtárakért. Hát szusszanjunk 

egyet, fújjuk ki magunkat, és folytassuk, hogy 

legyen miért!  

 

 

A fotókat Erősné Suller Ildikó, Magaláné Kovács Andrea, Török Csaba készítette. Montázs: Szilassi Andrea 



Fókuszban az ismeretszerzés és a 
tanulás lehetőségei számítógép és 
mobil eszközök bevonásával  
 
Szilassi Andrea 

2015. október 10-én hatodszor került sor a 

JAMK Népház Úti Fiókkönyvtárában 

informatikai előadássorozatunkra az Országos 

Könyvtári Napok keretében, reményeink szerint 

vonzó lehetőségek és tartalmak felmutatásával. 

Az élethosszig tartó tanulás életkortól 

függetlenül olyan fontos tevékenység lehetne 

minden állampolgár számára, amelyből egyén és 

társadalom egyaránt profitálna. 

Hagyományainkhoz híven idén is gondoltunk az 

internetes biztonsággal kapcsolatos aktuális 

tudnivalók megosztására, amelyre mindig nagy 

az érdeklődés. Az előadások egységesen 30 

percesek voltak. Óránként szünetet tartottunk, 

melynek során vendégül láttuk a program 

résztvevőit. Az előzetesen regisztráltak közül 29 

fő jött el, és a hat előadáson összesen 154 fő vett 

részt. Korosztályi szempontból idén kevésbé volt 

heterogén a vendégek összetétele a korábbi 

évekhez képest. Kevés kivétellel az 50 feletti 

korosztály képviseltette magát. Korábbi 

tapasztalatainknak megfelelően ezúttal is 

érkeztek vendégek városunk határain kívülről 

Tata, Tardos, Szomód, Szárliget, Komárom, 

Budapest és Kiskunmajsa településekről.  

 

A fotókat Szilassi Andrea és Kulcsár István készítette 

Vári Barbara előadó Digitális társadalom – 

társadalmi felelősségvállalás: Az 

eMagyarország Centrum ismeretterjesztő 

tevékenysége címmel tartott előadást. 

Bevezetőjében utalt az eMagyarország program 

létrejöttének előzményeire, az Európai Unió 

eEurope elnevezésű projektjére, amelybe hazánk 

2003-ban kapcsolódott be. Röviden bemutatta az 

eMagyarország Centrum társadalmi 

felelősségvállalásának színtereit: a honlapot, a 

hírlevelet és az eMagyarország pontok hálózatát, 

amelyben összefogják az e-tanácsadók szakmai 

tevékenységét. Kiemelte legfontosabb 

missziójukat, a digitális írástudás terjesztését. 

Ma még közel 3,5 millió állampolgár, a felnőtt 

lakosság több mint 40 %-a a digitális szakadékon 

innen található. Ezek az emberek számos 

lehetőségtől, esélytől zárják el magukat.  

 

Elmondta, hogy pályázatok útján is segítik a 

kiemelt célok megvalósulását. Ilyen projekt volt 

legutóbb a 2014-ben véget ért „Tudásod a jövőd” 

TÁMOP 2.1.2 jelű pályázat, és közeleg egy 

GINOP jelű pályázat a digitális kompetenciák 

fejlesztése érdekében. Az eMagyarország 

Centrum honlapját 2014-ben két 

tartalomszolgáltatásért járó díjjal is elismerték.  

E webhelyen és a Facebookon keresztül nap, 

mint nap megjelentetnek olyan friss híreket, 

amelyek fontos, hasznos vagy érdekes 

információforrást jelentenek kezdő 

internezőknek és netpolgároknak egyaránt. Vári 

Barbara válogatja és szerkeszti ezeket a híreket. 

A cikkek rovatonként csoportosítva 

megtalálhatók a honlapon. Ajánljuk 

mindenkinek böngészésre! Prezentációja: 

http://www.jamk.hu/sites/default/files/digitalis-feladatvallalas.pdf  

Vitéz Veronika Idegennyelv-tanulás hatékonyan 

és könnyedén technikai támogatással című 

előadásával következett. Meglepő bevezetésében 

Coco Chanel tanácsai szellemében fogalmazta 

meg azt, milyen javaslatai vannak a 

http://www.jamk.hu/sites/default/files/digitalis-felelossegvallalas.pdf


nyelvtanulást komolyan vevő emberek számára. 

Néhány ezek közül: az idegen nyelvet tanulni 

vágyó szelektáljon bátran a tekintetben, hogy 

milyen témával foglalkozzon. Csak azt tanulja, 

ami érdekli, minden egyéb témát ugorjon át 

nyugodtan! Beszélt arról is, hogy nincs mindenki 

számára optimális tanulási módszer, hiszen mi 

emberek is különbözőek vagyunk. 

Mindannyiunknak ki kell tapasztalnia, melyik 

módszer a működőképes számunkra.  

 

Vitéz Veronika azokra is gondolt tanácsaival, 

akik már évek óta nem tudják letenni a hőn 

áhított nyelvvizsgát. Sikertelenség esetén 

gyökeresen változtatni kell a tanulási 

módszereken! Előadása során bejátszotta dr. 

Bagdy Emőke gondolatait videofelvételről, 

amelyben a pszichológia professzor a hatékony 

nyelvtanulás titkairól beszél. Az online 

nyelvtanuló webhelyek közül előadónk 

bemutatta és ajánlotta a DuoLingo, a 

50Languages, az 5percangol és a 

demo.tanulokartyak oldalakat. Kiemelte, hogy 

sok mobiltelefonra és tabletre letölthető, 

nyelvtanulást segítő alkalmazás van. 

Előadásának prezentációja megtekinthető itt: 

https://prezi.com/nrfaduo_ihkf/vitez-veronika/ 

Szünet után e sorok írója következett a 

Harvard? Berkeley? - Nem elérhetetlen!  

Online szabadegyetemek ingyenes kurzusai és 

a TED ismeretterjesztő előadásai című 

előadással. Célom volt, hogy tekintsük át együtt, 

milyen alternatív megoldások léteznek alacsony 

költséggel és rugalmas időbeosztással végezhető 

tanulásra. Szándékom volt még megmutatni 

olyan webhelyeket, applikációkat, tanulási 

formákat, amelyek számítógépen, tableten, 

okostelefonon keresztül is működnek, és akár 

még eredményesebbek is lehetnek. Mivel a 

felnőttkori, iskolarendszeren kívüli tanulás 

igénye sajnos nem jellemző a hazai 

társadalomra, ezért bevezetésként több motiváló 

érv is elhangzott. Ezután a TED webhelyének és 

applikációjának népszerűsítése következett. E 

szervezet küldetése a terjesztésre méltó ötletek 

szétsugárzása széles e világban, 100 nyelven 

keresztül. Van iskolai oktatást szolgáló oldala is, 

ahol animációs filmeket készítenek önkéntes 

tanárok bizonyos tudnivalók könnyebb 

megértetése érdekében. 1984-től mostanáig több 

mint 2000 előadás vált elérhetővé és letölthetővé 

videók formájában, számtalan témakörben. Az 

angol nyelvű előadások jelentős részét magyar 

szinkronfelirattal kiegészítve is megnézhetjük, 

vagy akár szöveges átiratban is elolvashatjuk 

anyanyelvünkön, esetleg egyéb nyelveken, 

nyelvtanulás gyanánt. Az előadás a nyílt, online 

szabadegyetemek bemutatásával folytatódott. 

Nagyszerű dolog, hogy felvételi nélkül, földrajzi 

távolságtól és anyagi körülményektől függetlenül 

tanulhatunk a világ neves egyetemein ingyen, 

válogatva több száz kurzus kínálatából. 

Elhangzott az is, mitől más egy MOOCs típusú 

képzés, szemben a hazai gyakorlattal. Úgy 

gondolom, sikerült újabb rajongókat szerezni a 

TED-nek ezen a napon. Az online 

szabadegyetemek követőinek gyarapítása már 

nehezebb dió az adott közönségből. De sikert 

jelenthet az is, ha a hallottakat a vendégek 

továbbadják ismeretségi köreikben. Ha később 

akadnak majd olyanok közöttük, akik ilyen 

tanulmányokkal képesek lesznek jövőjüknek új 

irányt szabni. Prezentáció 

http://www.jamk.hu/sites/default/files/Harvard-Berkeley2015.10.10.pdf  

 

https://prezi.com/nrfaduo_ihkf/vitez-veronika/
http://www.jamk.hu/sites/default/files/Harvard-Berkeley2015.10.10.pdf


Czeczon Lászlóné egészen más jellegű témával 

érkezett. A foltvarrástól az indián fonatig  

Kézimunka, kreatív ötletek megvalósítása 

online források felhasználásával címen tartott 

előadást. Bevezetőjében utalt arra, hogy az 

önmegvalósítás igénye ősidők óta jellemző az 

emberiségre. A különböző korokban eltérő 

módon és formában, változó anyagokat 

felhasználva készültek a szebbnél szebb, eredeti 

kézműves alkotások. Beszélt a kreativitás 

jelentőségéről is. Mint tudjuk, ötlet ötletet szül. 

Az internet nyilvánossága ezért számtalan tippet 

adhat a kézimunka-kedvelő embereknek is.  

Közismert és hasznos webhely a Pinterest, 

amelyből okostelefonra, tabletre is készült 

letölthető alkalmazás.  

 

Czeczon Lászlóné előadásában kiemelt és 

ismertetett néhány kézműves technikát. A 30 

perc korlátait figyelembe véve 

megismerkedhettünk valamelyest a patchwork, a 

scrapbook, az indián csomózás és az üvegfestés 

technikájával, továbbá három képszerkesztő 

programot is ajánlott a figyelmünkbe. A 

Photoscape és a Photo Filtre már valamelyest 

ismert volt a résztvevők előtt, hiszen ezek 

közkedvelt szoftverek a számítógépezők 

körében. A Cewe fotókönyv-szerkesztő program 

használata szintén ingyenes, bár a nyomtatás 

költségét állnia kell annak, aki egy remek, 

személyre szabott ajándékot szeretne készíteni 

szeretteinek e szoftver segítségével. Czeczon 

Lászlóné prezentációja:  

http://www.jamk.hu/sites/default/files/Czeczon-Kati.pdf  

Utolsó két előadásunk az internetezés veszélyei 

és célzott biztonsága jegyében telt. Boldog 

Ferenc a Fókuszban …sorozat mindegyikén 

részt vett 2009 óta. Gondolatait, tanácsait mindig 

nagy érdeklődéssel hallgatta a közönség.  

Kérésünkre ezúttal az Erőszakos reklámok, 

trójai programok, böngészőmódosító és 

adatlopó kártevők című témakörből készült. A 

téma fontosságát az adja, hogy már jó ideje nem 

elegendő a tűzfal – vírus- és kémprogramok 

elleni védelem számítógépeinken. Ugyanis egyre 

körmönfontabb módon csalják lépre a gyanútlan 

felhasználókat internetezés közben, gyakran a 

letöltések során. Az internetes pluginok egy 

része ártalmatlan, de nem mind az!  A 

böngészőbe beépülő bővítmények, eszköztárak 

és keresőmotorok információt gyűjtenek a 

felhasználó szokásairól, érdeklődéséről. Ennek 

eredményeképp számtalan reklámmal, lassuló 

letöltési idővel és egyéb kellemetlenségekkel, 

furcsaságokkal találkozhat az óvatlan 

felhasználó. Ezek a félrevezető, letöltésre 

buzdító hivatkozások az online filmek és játékok 

portáljain, a közösségi oldalakon, linkfarmokon 

és jó néhány olyan webhelyen megtalálhatók, 

ahol tömeges a látogatottság. Beleütközhetünk 

olyan hamis felhívásokba is, amelyekben számos 

kártevő jelenlétét jelzik számunkra 

számítógépeinken, mobil eszközeinken 

(vizsgálat nélkül!), majd felajánlják ezek 

eltávolítását. Aki hitelt ad e kijelentésnek, és 

elindítja a szkennelést, maga ad felhatalmazást 

az ártalmas szoftver letelepülésére. A 

megtévesztő alkalmazások közé tartoznak még a 

sebesség- és letöltés-gyorsítást hirdető 

programok jelentős része, a magukat PC-

karbantartónak álcázó alkalmazások, valamint 

sokféle videó- és zenelejátszó program.  

 

Fontos azt is hangsúlyozni, hogy az 

okostelefonok sincsenek biztonságban a 

http://www.jamk.hu/sites/default/files/Czeczon-Kati.pdf


rosszindulatú törekvésektől, adatlopásoktól, ezért 

mindenkinek tanácsos a folyamatos informálódás 

és az óvatosság. Boldog Ferenc prezentációja: 

http://www.jamk.hu/sites/default/files/eroszakos_kiegeszitok.pdf  

Végezetül Török Csaba következett Egy 

rendszergazda tanácsai a biztonságos 

internetezés érdekében című előadásával. 46 

oldalas prezentációjából csak néhány gondolatot 

tudunk felvillantani. Török Csaba összefoglalta, 

hogy milyen típusú veszélyforrások leselkednek 

a számítógépezőkre és a különféle mobil 

eszközöket intenzíven használókra. Ebben az 

egészségügyi kockázatokról is szó esett. 

Foglalkozott az életmódot átformáló viselkedési 

problémákkal, amelyek az emberi kapcsolatokat 

is veszélyeztetik. A túlzott eszközhasználat 

sokaknál függőséghez vezet, és ez még elvonási 

tüneteket is okozhat, ha az érintett nélkülözni 

kénytelen kedvenc foglalatosságát.  

 

Szűkebb szakterületére rátérve hallottunk a 

szükséges teendőkről, hogy gépeink hogyan ne 

fertőződjenek meg vírusokkal és egyéb 

kártevőkkel. Felhívta a figyelmet az elektronikus 

levelezés során kapott sokféle küldeményre. 

Javasolta, hogy csak a megbízható feladótól 

érkezett email mellékleteket nyissuk meg, és 

csak az ettől a körtől érkező linkeket nyissuk 

meg. Beszélt az adatbiztonságról, és ezzel 

összefüggésben a vezeték nélküli és a 

rádióhullámon történő fájlátvitel kockázatairól. 

Részletes tanácsokat adott a jelenlévőknek a 

legáltalánosabb helyzetekre vonatkozóan. Török 

Csaba prezentációja:   

http://www.jamk.hu/sites/default/files/Biztonsagban-az-

interneten.pdf  

A fotókat Szilassi Andrea és Kulcsár István készítette 

Az internet veszélyei – előadás a 

Népház Úti Fiókkönyvtárban 

Pulai Violetta 

Az internet veszélyeiről tartott előadást október 

7-én a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

Népház Úti Fiókjában Bakonyi Katalin, a 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-

főkapitányság munkatársa. Az adott témában 

már több fórum volt korábban is, de ez egy olyan 

terület, amelyről nem lehet eleget beszélni. 

A szép számú érdeklődő bevonásával tartott 

interaktív előadást egy szlovák civil szervezet 

Sheeplive projektjének animációs filmje 

színesítette. A gyermekek és az ifjúság 

biztonságára fókuszálva, kihangsúlyozta az 

internet, a mobiltelefon és az új technológiák 

használatából eredő kockázatokat. A 

gyereksorozat "Bundácska nélkül" című filmje 

ötletes, játékos formában, kisjuhokkal 

megszemélyesítve mutatta meg, hogy milyen az, 

amikor a világhálóra feltett fényképek és videók 

új életre kelnek. 

A további filmek, melynek címei önmagukért 

beszéltek - "Ne táncolj a farkassal, Titkolt barát, 

A fehér juh"- ugyancsak érzékeny témákat 

boncolgattak. 

A könyvtár és a rendőrség tervezett, hosszú távú 

együttműködése keretében, várhatóan az 

előadások folytatódnak a jövőben. 

 

Bakonyi Katalin. Fotó: Kissné Anda Klára

http://www.jamk.hu/sites/default/files/eroszakos_kiegeszitok.pdf
http://www.jamk.hu/sites/default/files/Biztonsagban-az-interneten.pdf
http://www.jamk.hu/sites/default/files/Biztonsagban-az-interneten.pdf


Októberi kiállítások a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtárban 

Nagy Edit 

Az Országos Könyvtári Napok idejére 

igyekeztünk két különleges kiállítást 

megrendezni. Az egyik érdekessége, hogy 

fővárosi kollégánk kedvenc időtöltése – utazásai 

- során készült fotóiból mutat be néhányat. A 

másiké szomorú rendkívüliség: a 

mozgáskorlátozottsága miatt szájjal festő Prima-

díjas művész kiállítása. 

 

„Utazni jó!” címmel október 5-31-ig látogatható 

kiállítás került megrendezésre Benczekovits 

Beatrix fotóiból a tatabányai József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár Fő téri Könyvtár-

Képtárában. Az Országos Mezőgazdasági 

Könyvtár és Dokumentációs Központ (új nevén: 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár) 

nyugalmazott főigazgató-helyettese, az 

Agrárkönyvtári Hírvilág főszerkesztője 

bemutatkozásában írja, hogy szabadidejében 

szenvedélyesen szeret fotózni. Könyvtárunk 

meghívásának eleget téve rendeztük meg első 

önálló kiállítását. Ez alkalomból készített 

számunkra egy 21 db fotóból álló válogatást. 

Népház Úti Fiókkönyvtárunkban − a korábbi 

városi könyvtárban − 2009 óta rendezünk 

folyamatosan kiállításokat. A havonta, 

kéthavonta cserélődő képek által éves szinten 

akár 6-8 kiállítót is megismerhetünk. Helyi, 

megyei és az ország távolabbi pontjáról is 

érkeznek bemutatkozni vágyó alkotók, amellyel 

célunk részben a könyvtár népszerűsítése, 

másrészt az, hogy a művészet iránt 

érdeklődőknek témában és technikában is 

változatos kínálattal kedvezzünk. Volt már itt 

pasztell, akvarell és akrilfestményekből álló 

kiállítás, természetfotó és kézimunkatárlat is, de 

néhány alkalommal sor került különböző 

alkotócsoportok bemutatására is. 

Az idei Országos Könyvtári Napok egyik 

programjaként október 8-án a tatai Prima-díjas 

szájjal festő művész, Szabó Szonja alkotásaiból 

nyitottunk kiállítást. A falakról 32 darab, 

tengernyi pontból álló alkotása néz le ránk. 

Rendkívül üde festményein többnyire virágok, 

lepkék a főszereplők, de hangulatos tájképekkel 

is találkozhatunk. Tovább nézelődve régi képes 

levelezőlapokat idéző derűs figurákat is 

felfedezhetünk. Különleges, néha humoros 

munkái finom lelkű festőművészre utalnak. A 

megnyitón a könyvtár részéről Ifj. Gyüszi László 

igazgatóhelyettes köszöntötte a közel 40 főnyi 

látogatót. A megnyitóbeszédet Szigetvári 

Krisztina grafikus-iparművész, művésztanár 

tartotta, aki Szonját gyermekkora óta ismeri és 

azóta is tanítja. A programot a Galla-völgyi 

Kamarazenekar hegedűjátéka tette hangulatossá. 

Szabó Szonja munkáit 2015. október 30-ig 

csodálhatják meg a látogatók a könyvtár nyitva 

tartási idejében. 

 

Szabó Szonja kiállításának megnyitója. Fotók: Nagy Edit



Lássuk, miből élünk! − Az egészséges 

táplálkozásról gyermekeknek 

Fink Noémi 

2015. október 8-án a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár Újvárosi Fiókkönyvtárában, a 

Könyvtári Hét alkalmából gyermekeknek 

szerveztünk előadást az egészséges 

táplálkozásról. Vidám, a témához kapcsolódó 

dekorációval is készültünk erre a napra, Brokkoli 

és társai, az ismert plüss zöldség-és 

gyümölcsfigurák díszítették a polcainkat. 

 

Zantleitnerné Szebenyi Zsuzsanna 

A Kodály Zoltán Általános iskola 5. évfolyama 

az első két tanítási órában, két csoportban 

hallgathatta meg Zantleitnerné Szebenyi 

Zsuzsanna dietetikus és könyvtáros érdekes, 

játékos prezentációját. Fontosnak tartotta 

kiemelni a mértékletes, egyensúlyra törekvő 

étkezés és a megfelelő folyadékfogyasztás 

fontosságát. A komoly témát néhol mulatságos, 

de azért elgondolkodtató ábrákkal illusztrálta. A 

gyerekek élvezték az előadást, a játékos 

feladatokat, zárásképp meg is vendégeltük őket 

különböző egészséges nassolnivalóval. Volt az 

asztalon dió, mogyoró, gyümölcsök, szeletelt 

répa, karalábé, sajtchips, zabpehelyből és 

egészséges édesítőszerrel készült sütemények és 

még sok más. A programunk sikeres volt, az 

iskolások érdeklődve tették fel kérdéseiket, 

mondták el észrevételeiket. A rágcsálnivalók 

különös sikert arattak. 

 

A fotókat Sári Aliz Imola készítette 

Ablak egymásra 

Tarjánné Tihanyi Tímea 

2015. október 8-án, a könyvtári hét 

programsorozatának keretében a TJ ESZI 

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti 

Központ Csobogó Gyermek és Ifjúsági Klubja 

mutatkozott be a Bánhidai Fiókkönyvtárban. 

Előadásuk címe: „Ablak egymásra”, mely 

találóan kifejezi azt a kezdeményezést, hogy 

bemutatkozásukkal szeretnének utat nyitni a 

fogyatékkal élő és egészséges emberek között. 

A közönséget dr. Voit Pál, a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár igazgatója 

köszöntötte, majd Sopotnikné Percze Beáta, a 

klub vezetője üdvözölte a megjelenteket. 

Tiszteletbeli vendégünk volt Mecsei Ilona, a 

Tatabányai Járási Egyesítetett Szociális 

Intézmények igazgatója, valamint Volent Virág a 

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti 

Központ intézményvezetője. 

 

Sopotnikné Percze Beáta, Volent Virág, Mecsei Ilona. 

Fotó: Nagy Ádám 



Sopotnikné Percze Beáta egy rövid történeti 

ismertetővel kezdte a klub bemutatását. 

Elmesélte, hogy közösségük 2003 óta működik a 

Gyermekjóléti Központban, mint integrált 

gyermek, ifjúsági és családi klub, ahol az ép és 

fogyatékkal élő gyermekek együtt játszanak, 

alkotnak, beszélgetnek, kirándulnak. A klubhoz 

szülők is csatlakoztak, akik tanácsaikkal segítik a 

közösség tevékenységét. 

A program második felében, a jelenlévő 

klubtagok bemutatását követően Beáta a 

közönség közreműködését kérte egy közös 

alkotás létrehozásához. A fiatalok egyenként 

lehetőséget kaptak arra, hogy ötleteiket egy 

táblára felvázolhassák, majd megkérjenek valakit 

a közönség soraiból, hogy folytassa, egészítse ki 

rajzaikat. A teremben elhelyezett fehér táblára 

először csak egyszerű vonalak kerültek, melyek 

fokozatosan életre keltek, színesedtek, míg végül 

egy madarakkal, virágokkal, mesefigurákkal teli 

világ tekintett a közönség felé. A résztvevők 

egyre nagyobb lelkesedéssel vettek részt a közös 

feladatban, mely örömteli végeredményt 

szolgáltatott. 

 

Illusztráció a Csobogó Klub kiállításából. 

Fotó: Nagy Ádám 

A meghitt, családias hangulatú rendezvény után 

díszvendégünk, Bereznai Csaba alpolgármester 

nyitotta meg a Csobogó Klub alkotásaiból 

összeállított kiállítást. A közönség 

megcsodálhatta a lepedőnyi méretű festett 

vásznakat, színes álarcokat, és a plasztikus 

hatású, montázs technikával előállított képeket, 

melyek mindenki keze munkáját megörökítették, 

még ha csak egy ecsetvonás erejéig is. Az 

alkotások mellett a klub életét megörökítő 

fényképek is kiállításra kerültek, melyek által a 

közönség betekintést nyerhetett sokszínű 

foglalkozásaikba, kirándulásaikba, közös nyári 

táborozásaikba. Könyvtárunk ajándékcsomaggal 

köszönte meg a Csobogó Klub tagjainak 

részvételét, remélve, hogy bemutatkozásuk a 

jövőben új utakat teremt egymás megismerésére, 

közös alkotások létrehozására. 

A komáromi tűzrendőrség története 

- kiállítás 

Sóvágó Zsoltné 

2015. október 7-én 10 órakor nyílt meg 

Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárában „A 

komáromi tűzrendőrség története” című időszaki 

kiállítás, melynek anyagát a komáromi Klapka 

György Múzeum bocsátotta rendelkezésünkre. 

 

Fotó: Sári Aliz Imola 

A kiállítás a XLIV. Komárom-Esztergom 

Megyei Könyvtári Hét keretében került 

megrendezésre. Beszédet mondott Dr. Voit Pál 

igazgató (József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár, Tatabánya), Számadó Emese igazgató 

(Klapka György Múzeum, Komárom), Dr. B. 

Stenge Csaba igazgató (Tatabánya Megyei Jogú 

Város Levéltár).  A tárlat régi dokumentumok, 

fényképek és tárgyak alapján mutatja be a 

komáromi tűzoltók és a tűzoltóság elmúlt 140 

évét. A nem mindennapi relikviákat tűzoltó 

családok és Komárom városának tűzoltósága 



ajánlotta fel. A kiállítási teret Tatabányán a 

könyvtár dolgozói rendezték be. 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozás Kovács Éva vezetésével. 

Fotó: Sári Aliz Imola 

A kiállításhoz kapcsolódóan foglalkozásokat is 

tartottunk. Az iskolás csoportok 

megismerkedhettek a kiállított tárgyakkal, majd 

tűzzel kapcsolatos feladatokat oldottak meg, 

énekeket, gyermekjátékokat tanultak a 

levéltárban. Végezetül egy kézműves 

foglalkozás keretében a gyerekek tűzoltóautót 

készítettek papírból, amelyet aztán haza is 

vihettek. A foglalkozások a József Attila Megyei 

és Városi Könyvtár Felsőgallai 

Fiókkönyvtárában zajlottak Kovács Éva 

múzeumpedagógus vezetésével. A kiállítás 

november 6-ig látogatható. 

Móra Ferenc mesevetélkedő 

Adorján Mária 

A JAMK Kertvárosi Fiókkönyvtára szeptember 

elején mesevetélkedőt hirdetett a kertvárosi 

iskolák számára Móra Ferenc meséiből. A 

vetélkedőre alsó tagozatos gyerekek 

jelentkezhettek, három fős csapatokban. 

Harmadik, negyedik osztályos gyerekek jöttek a 

versenyre. A vetélkedő első fordulójában egy 

feladatlapot kellett kitölteni Móra Ferenc 

életéről, és elkészíteni egy rajzot a csapat 

nevéről. Ezt a feladatot szeptember 17-ig kellett 

megoldani. A megoldott feladatok alapján a 

döntőbe hat csapat került, név szerint: a 

„Háromfejű sárkány”, az „Aranyszőrű 

bárányok”, az „Elvarázsolt könyv”, „A három 

testőr ”, „A három tündér” és „A zengő ABC” 

csapata. A ”kemény küzdelmet” hozó 

vetélkedőre a Bányász Művelődési Otthonban 

került sor október 9-én. A gyerekeknek hat 

játékos feladatban kellet bizonyítani tudásukat. 

Voltak köztük feladatlapon kérdések a megadott 

mesékből, mozaikkép-összerakó feladat, 

villámkérdések, asszociációs játék. Szerencsére 

készültünk egy plusz feladattal holtverseny 

esetére, mert később kiderült, hogy szükség van 

rá. Szigorú zsűrink, Fink Noémi és Tarjánné 

Tihanyi Tímea végig szorgalmasan értékelte a 

megoldásokat, fényképészünk, Nagy Ádám pedig 

képeket készített, amelyeket elküldünk az 

iskolák e-mail címére. A vetélkedő végén, amíg 

a zsűri mindent kijavított, gyorsan megbeszéltük 

a gyerekekkel a helyes megoldásokat. Ekkor 

derült ki, hogy az „Elvarázsolt könyv” és „A 

zengő ABC” csapata egyforma pontszámmal, 

egyaránt esélyes a harmadik helyre. Ők újabb 

feladatot kaptak, amelyet a Kölcsey Ferenc 

Általános Iskolából érkezett „Elvarázsolt könyv” 

csapata oldott meg jobban, így ők lettek a 

harmadikok. A versenyt „A három testőr” 

csapata nyerte a Kőrösi Csoma Általános 

Iskolából, a második helyezett „A három tündér” 

csapata lett a Kölcsey Ferenc Általános 

Iskolából. Érdekességképpen megemlíthető, 

hogy egy tiszta fiúcsapat nyert, míg a második 

helyezett csapatban csak lányok szerepeltek. A 

zsűriből Tarjánné Tihanyi Tímea röviden 

értékelte a versenyt, és kihirdette az eredményt. 

A gyerekek emléklapot kaptak és 

könyvjutalomban részesültek. A vetélkedő jó 

hangulatban lezajlott.  

 

A győztes „Három testőr”. Fotó: Nagy Ádám 
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Petrozsényi Eszter 

Nem tévedés: tíz kötetre tervezi a népszerű 

regényfolyamot szerzője, Bán Mór. Az Országos 

Könyvtári Napok vendégeként, 2015.október 9-

én járt a tatai Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtárban a szerző, aki fordulatosan, 

szellemesen mesélt a történelmi regényhez 

szükséges anyaggyűjtésről, az írás nehézségeiről 

és szépségeiről. Soha nem gondolt arra, hogy 

történelmi regény születik egyszer a tolla alól, 

ám újságíróként beleütközött abba a furcsa 

jelenségbe, hogy míg az idegen országok 

történelmét számtalan könyv és film örökíti meg, 

addig az eseményekben és hősiességben 

igencsak bővelkedő magyar történelmet kevés 

könyv, televízió-, vagy filmsorozat dolgozza fel. 

A mai időkben alig születik történelmi regény. 

Ezt a hiányt próbálta pótolni Bán Mór, mikor 

Corvin János életéről kezdett anyagot gyűjteni. 

Az anyaggyűjtés folyamán ébredt rá, hogy 

Corvin János életét apja, Mátyás király története 

nélkül értelmetlen taglalni. Ekkor Mátyás király 

életének kutatásába fogott. Az „igazságos 

Mátyás király” életútja viszont nem értelmezhető 

a törökverő apa, Hunyadi János sorsának, 

küzdelmeinek és diadalainak ismerete nélkül. Így 

fogott hozzá a Hunyadi regények írásához. 

Közben számos olyan részletre bukkant, amelyek 

szinte teljesen ismeretlenek az átlagember 

számára. Végül kényszerítette magát, hogy 

lezárja a gyűjtés folyamatát, mert kockáztatta, 

hogy a részletekbe merülve, eltér a fő 

szándékától, az írástól. 

Akkor még álmában sem gondolta, hogy 

ekkorára duzzad a regényfolyam, ilyen sikere 

lesz majd az olvasók körében, és azt sem, hogy 

egyes darabjai ennyi utánnyomást érnek meg. 

Jelenleg a tízedik kiadásnál tart a sorozat első 

kötete! Örömmel várjuk valamennyien a 

folytatást és remélhetőleg nem tart soká, amíg 

Mátyás és Corvin János életét is 

megismerhetjük. Mindannyiunk nevében 

termékeny alkotó éveket és fáradhatatlan 

munkabírást kívánunk a népszerű szerzőnek. 

 

Bán Mór. Fotó: Makuvek Nóra 

Biblioterápiás előadás Bartos Évával 

Makuvek Nóra 

Az Országos Könyvtári Napok keretében 

szervezte meg biblioterápiát népszerűsítő 

rendezvényét a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár október 8-án. Dr. Bartos Éva, az 

OSZK Könyvtári Intézetének nyugalmazott 

igazgatója rövid előadást tartott a témáról, 

melyet beszélgetés követett.  

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


A biblioterápia fogalma több, különféle módszert 

takar. Nem fejezhetjük ki egyetlen magyar 

szóval, ugyanis lehet olvasásterápia, 

irodalomterápia, illetve kifejezetten egy műfajra 

koncentráló vers- vagy meseterápia is. 

Kezdetben kimondottan segítő céllal alkalmazták 

korlátozott körülmények között élő embereknél, 

kórházakban és börtönökben. Ma már számos 

más területen is megtaláljuk, mint a pszichiátria 

vagy a pedagógia. Magyarországon húsz éve 

honosodott meg a módszer, melyben fontos 

szerepe volt Bartos Évának is.  

 

Bartos Éva egy korábbi, tatai előadásán.  

Fotó: Goldschmidt Éva 

A szakemberek képzése is szóba került, és 

világossá vált, hogy egy kicsit minden 

könyvtáros biblioterapeuta, amikor személyre 

szabottan ajánl könyveket. A rendkívül aktív, 

érdeklődő közönség és Bartos Éva között hosszú 

eszmecsere alakult ki. Olvasással kapcsolatos 

személyes beszámolók, érdekes vélemények 

hangzottak el. Kiderült, hogy az irodalom senkit 

nem hagy hidegen, és felcsillant a remény egy 

olvasókör létrehozására is. 

 

Bartos Éva. Fotó: Kollár Katalin 

Olvassunk együtt a könyvtárban! 

Dollmayer Bea 

 

Újra eljött az ősz, és vele együtt az Országos 

Könyvtári Napok. Immár hagyománnyá vált, 

hogy a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban 

működő kereken 5 éves Kézimunka Klub 

kiállítással kedveskedik a látogatóknak.  

Idén a téma az olvasás volt, amelynek szerves 

része a különféle kiegészítők. A leggyakrabban 

használtak a könyvjelzők, de emellett fontos 

szerepet kapnak az egyedi könyvborítók, 

szemüvegtartók is. A Nemzeti Kulturális Alap 

és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 

támogatásával lehetővé vált, hogy a kiállított 

könyvjelzők között versenyt hirdessünk. Ennek 

keretében maguk az olvasók szavazhattak 2015. 

október 5. és 9. között a könyvtárban, hogy mely 

művek tetszettek a legjobban. A leadott 

értékeléseket a könyvtárosok összesítették, s 

ennek alapján 2015. október 10-én ünnepélyes 

díjátadót szerveztek a gyermekkönyvtárban.  

Reméljük, hogy másoknak is kedvük támad 

alkotni, így jövőre még többen mutathatják meg 

ügyességüket a könyvtárba betérőknek. A 

kiállítás 2015. november 6-ig ingyenesen 

megtekinthető a felnőtt könyvtárban. 

  

 
  

Likó Józsefné és Pálházi Ferencné díjazottak  
Dollmayer Beával. Fotó: Süveg Erzsébet 



Együtt örültünk olvasóinkkal 

Dományi Zsuzsanna 

Tavaly indította útjára a tatai Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár az Öröm könyvek – 

örömkönnyek elnevezésű programot. Mivel már 

ekkor is lelkesen fogadták a könyvbarátok az 

ötletet, 2015-ben is meghirdettük a könyvajánló 

írására buzdító pályázatunkat.  

A beadási határidőig napról napra, egyre több és 

több könyvajánló érkezett a könyvtár e-mail 

címére. Alsó tagozatos kisgyermektől kezdve, a 

fiatal felnőtteken, a középkorúakon át egészen a 

hetven fölöttiekig minden korosztály 

képviseltette magát a programon. Olvasóink 

azokat a szívüknek kedves könyveket mutatták 

be írásukban, melyeket a közelmúltban olvastak, 

és érzelmeket váltottak ki belőlük, ezáltal 

másnak is felhívnák rá a figyelmét. 

 

A nyertes pályázók. Fotó: Kollár Katalin 

Ifjúsági regény, krimi, könnyed kikapcsolódást 

ígérő olvasmány éppúgy szerepelt a kedvencek 

közt, mint komoly hadtörténeti munka. 

Sokszínűség jellemezte a stílust is, mivel a 

könyvajánlók közt akadt csetlő-botló gyerek 

fogalmazvány, költői képekben gazdag, 

megfontolt recenzió és szívet facsaró önvallomás 

is. Így nemcsak az olvasók, de mi, könyvtárosok 

is átéltük az érzelmeket.  

Az Országos Könyvtári Napok egyik családias 

eseménye volt e program eredményhirdetése, 

melyre közel harmincan jöttek el. Minden 

könyvajánló olvasható lesz a könyvtár honlapján. 

A Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából könyv 

ajándékban részesültek a nyertes pályázók. 

Valamennyi díjazottnak személyre szabottan 

vásároltunk jutalmat, így a rendezvény nevéhez 

híven nagy volt az ÖRÖM. Bízunk benne, hogy 

a könyvbarátok továbbra is megörvendeztetnek 

bennünket változatos könyvismertetőjükkel.  

Könyvtrailer pályázat a tatai 

könyvtárban 

S.N. 

Írott, szöveges könyvajánlókat eddig is 

rendszeresen olvashattak honlapunkon a 

látogatók. Ezeket olvasóink és a könyvtárosok 

írják a másokkal való megosztásra érdemes 

olvasmányélményeikről. 

Újításként szerettük volna, ha a néhány éve 

létező filmes könyvajánló, ismertebb nevén 

könyvtrailer formájában hívják fel a figyelmet az 

olvasók kedvenc olvasmányaikra. Főként a 

fiatalabb olvasók. Akik nagyon jól ismerik a 

mozielőzetes (trailer) műfaját és a legmodernebb 

számítógépes programokat, eszközöket, 

módszereket is.  Akik saját szórakozásukra akár 

digitális kamerával, akár okos telefonnal 

egyébként is gyakran készítenek kis filmeket, 

home movie-kat. Miért ne tehetnék ezt ama 

nemes céllal, hogy egy nagyon jó könyvhöz 

készítenek filmelőzetes-szerű ajánlót mások 

számára? Ezért májusban könyvtrailer-pályázatot 

hirdetett könyvtárunk.  

Mi, könyvtárosok is készítettünk közös, játékos 

munkával egy  filmes könyvelőzetest, egy igazi, 

kedves, kis amatőr filmet „A titokzatos 

gyíkzenekar története” című remek ifjúsági 

regényhez, mintegy biztató mintaképpen, hogy 

aki látja, azt gondolja: „Ilyet mi is tudunk 

csinálni,…sőt sokkal jobbat is.” És voltak, akik 

csináltak sokkal jobbat! A pályázat 

eredményhirdetésére az Országos Könyvtári 

Napok keretén belül 2015. október 9-én került 

sor. A győztes filmes könyvajánló George 

Orwell 1984 című könyvéhez készült. Két 

középiskolás fiú: Garamvölgyi Dávid és Trnka 

Norbert írta, rendezte, fényképezte, vágta a 

filmet. A szereplők pedig a barátaik voltak. 



Ugyanis élőszereplős filmet forgattak! Igazi 

csapatmunkával hozták létre a nagyon igényes, 

tömör, jelképekkel dolgozó, hangulatfestő, 

valóban kíváncsiságot ébresztő könyvtrailert, 

melyet meg is tekinthet a nagyközönség a 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár honlapján, 

rögtön a főoldalon. (http://www.mzsvktata.hu) 

Különösen érdemes megnézniük azoknak a 

középiskolásoknak, akiknek az ajánlott 

olvasmányok listájában megtalálható Orwell 

1984-e, mert ezt a filmes könyvajánlót saját 

kortársaik készítették a könyv elolvasásának 

hatására, önként, saját választásukból, saját 

kedvükre. Ez már önmagában a regény mellett 

szól, de hátha a könyvtrailerbe is beleszeretnek, 

és legközelebb már ők ajánlanak egy másik 

könyvet ilyen alakban…

A pályázat győztes alkotása: 

Garamvölgyi Dávid és Trnka Norbert filmes 

könyvajánlója 

 

A videó megtekinthető a www.mzsvk.hu  honlapon és a 

YouTube csatornán itt: 

https://www.youtube.com/watch?v=5sHxX-2n0L8

 

 „…virág volt a vers…” Versmondó 

verseny 50 év felettieknek a 

könyvtárban 

Kovátsné Várady Eszter 

2009. október 10-ére, a XXXVIII. Megyei 

Könyvtári Hét alkalmából az esztergomi városi 

könyvtár különleges rendezvényt hirdetett meg. 

Különleges, amennyiben egy bizonyos 

korosztályt érintett, mégpedig (az egyik 

résztvevő nevezte így) az „elfelejtett 

korosztályt”: 50 és 70 év közötti amatőrök 

számára írtunk ki versmondó versenyt. „…virág 

volt a vers…” ezt a címet adtuk az alkalomnak 

József Attila nyomán. Minden kapcsolatunkat, 

ismeretségünket megmozgattuk, hogy a felhívás 

minél több helyre eljusson, nem csak 

megyénkben, a régióban, hanem szerte az 

országban, még a határokon is túl. Hiszen a 

megjelölt korhatáron túl semmi más feltétele 

nem volt a jelentkezésnek, mint három magyar 

verscím, amelyet le kellett adni. A zsűri a 

helyszínen választotta ki, melyiket akarja hallani 

ezek közül. És így ment ez az elkövetkező hat 

esztendőben; a „…a virág volt a vers…” idén 

hét esztendős, ami egy rendezvény életében szép 

kornak számít. Ebben az évben is a Megyei 

Könyvtári Hét alkalmából rendeztük meg, 

szintén október 10-én. Tradíciót teremtettünk hét 

évvel ezelőtt, és örülök, hogy a megcélzott 

korosztály, a könyvek, a versek szeretete 

folyamatosan képes életben tartani és 

hagyománnyá nemesíteni ezt az alkalmat. 

Idén már nem állapítottunk meg felső korhatárt. 

Harmincnégyen jelentkeztek, s volt köztük egy 

91. életévében lévő hölgy is. Nem egyszer 

gondoltam úgy az évek szervezései során, hogy 

ez a korosztály, a „nagy generáció” valóban 

mellőzöttnek érzi magát, tán ezért is jelentkeztek 

minden évben szép számmal a hívó szóra. 

Megmutatni, hogy még vannak, itt vannak, 

értékeket őriznek, melyekre büszkék, tovább is 

tudják adni azokat. Elgondolkodtatott az is, 

hogy,  - bár a kiírás 50 felettieknek szól - , a 

„mezőny” tulajdonképpen hatvan év felett 

kezdődött. Egyetlen ötven éves jelentkező volt – 

a többi mind jó évtizeddel korosabb. Ez a kor 

szerinti megoszlás a korábbi évekre is jellemző. 

A verset szerető, a versélményt szívesen 

megosztó olvasók száma sajnos csökken, és 

http://www.mzsvktata.hu/
http://www.mzsvk.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=5sHxX-2n0L8


kevés az utánpótlás. A legaktívabbak a hatvan és 

hetven év közöttiek. Nem kell ahhoz 

olvasásszociológusnak lenni, hogy lássuk a 

tendenciát. Megpróbáltam elképzelni egy ilyen 

versmondó versenyt mondjuk harminc év múlva, 

amikor a mostani húsz évesek lesznek ötven 

esztendősek. Nem sikerült... 

Idén is az ország számos pontjáról (Pécs, 

Kistelek, Bugac, Tata, Budapest, 

Szentkozmadombja, stb.), valamint a Felvidékről 

(Érsekkéty, Köbölkút, Párkány) érkeztek a 

jelentkezők – ez utóbbiaknak külön örültünk. 

Évekbe telt, amíg a felvidéki magyarokat a 

rendezvényhez „szelídítettük”. Valami különös 

szeméremből sokáig nem akartak egy hazai 

versmondó versenyen kiállni. Az utóbbi két év 

egyik díjazottja viszont Érsekkétyről érkezett! 

Ebben az évben Dinnyés József zeneszerző, 

előadóművész még szebbé és méltóbbá tette az 

alkalmat. A „daltulajdonos” művész néhány hete 

keresett meg azzal, hogy találkozott 

felhívásunkkal, és nagyon szívesen színesítené a 

versenyt néhány énekelt verssel – így tehát 

valamennyiünk örömére az ő fellépése nyitotta 7. 

nemzetközi versmondó versenyünket. 

 

Dinnyés József énekel. Fotó: Nyári Andrea 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 

több alkalommal támogatta 

kezdeményezésünket. Idén Steindl Balázs, a 

megyei közgyűlés alelnöke érkezett egy 

különdíjjal, amit alelnök úr személyesen adott át 

Révész Erzsébet 64 éves szentkozmadombjai 

versenyzőnknek. A rendezvényt Meszes Balázs, 

az esztergomi Idegenforgalmi és Kulturális 

Bizottság elnöke nyitotta meg megható, szép 

szavakkal, elismeréssel adózva az intézmény 

immár tradícióvá vált kezdeményezésének. 

 

A győztes a világtalan Ézsiás László. Fotó: Nyári Andrea 

A zsűri elnöke a hagyománynak megfelelően 

Bács Ferenc Kossuth-díjas színművész volt, aki 

az első pillanattól, ahogy felkértem, szívügyének 

tartotta ezt a rendezvényt. 2009-ben, a 

versmondó első alkalmán záró szavaiban 

megjegyezte: nem tud arról, hogy bárhol lenne 

ilyen kezdeményezés, nem hogy 

Magyarországon, de Európában sem. 

Természetesen idén is ő adta át a díjazottak 

jutalmát: az első díjat Ézsiás László 68 éves 

versenyzőnk kapta, a másodikat Torma Mária 

67 éves résztvevőnk érdemelte ki, a harmadikat 

pedig Mach András 72 éves versmondónk. 

Mindhárman budapesti lakosok. A zsűri 

különdíját pedig Kiss László 61 éves 

esztergomi lakos kapta. Különdíjat adott át a 

zsűri tagja, Zágorec-Csuka Judit költőnő is saját 

dedikált műveiből Bohák Anikó 50 éves 

érsekkétyi versenyzőnek. További jutalmak is 

gazdára találtak: a zsűri Jobák Mária 91 éves (!) 

budapesti, Hernádi László Mihály 71 éves 

pécsi, és Pugner Ferenc 69 éves dorogi 

versmondókat tartotta érdemesnek a 

Szentgyörgymezei Olvasókör által felajánlott 

ajándékokra. 

A könyvtár minden esztendőben gondot fordított 

arra, hogy senki se menjen el üres kézzel, hisz a 

résztvevők esetenként fárasztó utazást vállalva 

érkeztek az alkalomra hozzánk. Lelkesedésük, 

elkötelezettségük a versek, a magyar költészet 

iránt őszinte elismerést érdemel. Mindannyian 

kaptak egy emléklapot és egy szerény könyv-

ajándékot. Őszinte köszönetet érdemelt 



természetesen Bács Ferenc, a zsűri örökös 

elnöke, és tagjai: Durzák Anna, tanár, 

előadóművész, Pásztó András, az esztergomi 

temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és 

Kollégium tanára és amatőrszínpadának vezetője 

és Zágorec-Csuka Judit költő, könyvtáros is, 

valamint a rendezvény háziasszonya, Kemenczki 

Edina, a Kék Duna Rádió volt munkatársa. 

 

Csoportkép a versenyzőkről. Fotó: Nyári Andrea 

És, annak ellenére, hogy az alkalom minden 

esetben az NKA támogatásával kerül 

megrendezésre, sosem felejtkezünk el a minket 

kezdetektől önzetlenül és lelkesen segítő 

esztergomi kisvállalkozókról sem, akiknek neve 

igazgatóasszony zárómondataiban hálával került 

megemlítésre. 

Végezetül had idézzem a hetedik évfordulóhoz 

egy ismerősöm néhány gondolatát:  

„Költészet? Vers? Líra?– mosolyogni, nevetni való 

fogalmak manapság. A vers ma korszerűtlen. 

Nem kifizetődő. Verset írni: ostobaság. Verset 

olvasni: szentimentális szépelgés. A versek 

szeretete nem laktat jól. Nem lesz olcsóbb tőle a 

kenyér és a benzin, vagy kövérebb a 

bankszámlánk. A versek nem adnak eligazítást a 

mindennapi élet kemény elvárásai között. Nem 

tud velük mit kezdeni a piacgazdaság. Nem 

tudomány, nem fegyver, nem törvény. Csak egy 

ember lírai kitárulkozása. A szó művészete. 

Semmi több. 

Illetve talán mégis. A vers a történelem folyamán 

olykor világokat változtatott meg. Gondoljunk 

csak a Marseillaise-re. Vagy Petőfi Nemzeti 

dalára. Börtönlakók, hadifoglyok, Don partján 

harcolt, s még élő öreg katonák a 

megmondhatói: hány és hány embert mentett 

meg a teljes testi-lelki összeomlástól, 

öngyilkosságtól, megőrüléstől egyetlen vers, vagy 

annak akárcsak néhány sora. De eltekintve a 

szélsőséges élethelyzetektől, mindig szükségünk 

volt, van és lesz a szív hangjaira. A vers: 

legmélyebb emberségünk. Soha ne legyen olyan 

kor, amely csak az üzletet tartja szem előtt, 

csupán a haszon az egyedüli mozgatója!” 

Köztünk élnek: Varga Dezső 

restaurátor 

Csombor Erzsébet 

A Helischer József Városi Könyvtár nagy sikerű 

Köztünk élnek című sorozatának 2015. október 

19-én Varga Dezső restaurátor volt a vendége. 

Az est moderátora Sinkó Gyula volt. 

 

Varga Dezső. Fotó: Nyári Andrea 

A jó hangulatú beszélgetésen Varga Dezső 

pályafutásának kezdetéről mesélve 

megemlékezett a családjáról is. Kisújszálláson 

értelmiségi család hatodik gyermekeként látta 

meg a napvilágot. A szülei és testvérei is 

pedagógusok voltak. Nem csoda hát, hogy a jól 

rajzoló fiát az apa a rajztanári pálya felé 

irányította. Két évet végzett el a Képzőművészeti 

Főiskolán, amikor megszüntették a tanárképzést. 

Ezután festő osztályban folytatta a tanulmányait 

bár álmaiban nem szerepelt a festőművész pálya. 

Negyedéves volt, amikor átment barátjával 

együtt a pár évvel korábban elindított restaurátor 

szakra. 1953-ban kapta meg a diplomáját, és a 



Szépművészeti Múzeumban azonnal 

alkalmazták. Amikor az esztergomi Keresztény 

Múzeum restaurátort keresett, főnökei őt 

ajánlották. A Keresztény Múzeumban 1955-ben 

foglalta el az állást. A fiatal restaurátor komoly 

kihívással nézett szembe. A restaurátor műhelyt 

neki kellett létrehoznia, amire 5000 Ft-ot kapott. 

Igaz, akkor ez nagy pénzt jelentett. A fából 

készült műtárgyak, berendezési tárgyak súlyosan 

el voltak szuvasodva. Évekig küzdött, amíg 

erőfeszítéseit siker koronázta és az elszuvasodott 

táblaképek, és más fából készült tárgyak 

megszabadultak a farontó rovaroktól. 

A Keresztény Múzeum őrzi az első ismert 

magyar táblaképek egyikét, Báti mesternek a 

XV. században festett táblaképét, amelynek 

helyreállítása Varga Dezső első restaurátori 

munkája volt. Szakmai munkájának már ekkor 

híre ment, amit három hónapos olaszországi 

ösztöndíjjal honoráltak. Olyan híres városokat 

látogatott meg, mint Firenze, Nápoly, Róma. 

Rómában szabad bejárást kapott a Központi 

Restaurátor Műhelybe, ahol kiállították Duccio: 

Maesta című alkotását, amelynek restaurálása 

épphogy befejeződött. A munka mérföldkő volt a 

restaurálás történetében, és nagy hatást gyakorolt 

a fiatal magyar restaurátorra is. Az új módszerrel 

fogott hozzá itthon, a korábban csak hosszú időn 

át nézegetett, pusztuló táblakép 

helyreállításának. 1969-ben meghívták a 

Képzőművészeti Főiskolára. Bár bevallása 

szerint nem szeretett tanítani, de fontosnak 

tartotta, hogy átadja a fiataloknak a munkája 

során, illetve az olaszországi útján szerzett 

tapasztalatait, ezért az ajánlatot elfogadta. 1993-

ig volt a Restaurátor Intézet tanára. 

Tanítványainak sikere igazolja színvonalas 

oktatómunkáját.  

A hallgatóság ízelítőt kapott a restaurálás 

lényegéről. Az első a konzerválás, a második az 

eredetiség követése, azaz történetiségében 

elhelyezni a képet, a harmadik pedig az 

esztétika, ami azt jelenti, hogy mindig csak annyi 

munkát végezni a tárgyon, amennyit a 

helyreállítás megkíván. Varga Dezső mesélt 

kedvenc munkáiról – a Bodrogolaszi táblakép, és 

az egyik rendkívül hiányos, rossz állapotú, 

hatalmas Maulbertsch-festmény restaurálásáról. 

Tréfálkozva jegyezte meg, hogy munkáira két év 

garanciát vállal. Igaz hosszú pályafutása során 

mindössze egyszer fordult elő, hogy visszavitte 

egyik ügyfél a restaurált képet, kifogásolva, hogy 

az nagyon fénylik. Matt lakkal azonban egy-

kettőre megoldódott a probléma, és végül 

elégedetten távozott ez a megrendelő is. 

Hatvan évvel ezelőtt kezdett dolgozni. Még 

manapság is bejár a múzeumba. Ha megkeresik 

őt, akár kisebb munkákat is szívesen vállal.  

 

Fotó: Nyári Andrea 

A 87 éves Varga Dezső lenyűgözte a szép számú 

hallgatóságot. Derűs, anekdotákkal tűzdelt, 

személyes vallomása egy szerény ember igen 

gazdag életpályájáról szólt, amelyet számos 

díjjal ismertek el kortársai. Számára talán a 

legkedvesebb közülük a Boldog Özséb-díj, 

amelyet a város önkormányzata „Esztergom 

hitéletéért” végzett munkájáért ítélt oda. Varga 

Dezső, mint megjegyezte, kálvinista. A másik a 

„Professzor Emeritus” cím, amelyet 2008-ban 

magas színvonalú oktatómunkájáért és az 

utánpótlás nevelésében nyújtott kiemelkedő 

teljesítményéért kapott. 

Végül kedves szavakkal emlékezett meg 

munkatársnőjéről, a mindenki által szeretett, a 

látogató csoportokat kitűnően kalauzoló 

Váradyné Éva néniről, aki Várady Eszter 

igazgatónő édesanyja.  

Kedves Varga Dezső – köszönjük! 



Megyei körkép 
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita 
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34/513-677 

V. évfolyam 10. szám   

2015. október  

Csiffáry Gabriella könyvbemutatója 

Dorogon 

Kovács Lajos 

A cím az író-szerkesztő, de a megjelent szép 

számú közönség számára is egyszerre az öröm és 

a fájdalom pillanatának dokumentálása. Csiffáry 

Gabriella a dorogi születésű, tragikusan korán 

elveszített férj, Csiffáry Tamás házastársa és 

munkatársa volt, munkásságuk számos közös 

vonásával együtt két szuverén kutató és alkotó 

életművet teremtve a magyar művelődéstörténet 

gazdag könyvtára számára. Ebben a városban  

jelenlétük a folyamatos és kölcsönös odafigyelés 

állandóságát teremtette meg, ahová mindig 

érdeklődéssel vártuk őket, s ők a hazatérés 

izgalmával és örömével érkeztek. 

 

Csiffáry Gabriella. Fotó: Szabó-Berghauer Zoltán 

Ez a megújult, nevet változtató Gáthy Zoltán 

Városi Könyvtárban most sem volt másképp. A 

könyvtárosheti rendezvényt nyitó személyes 

hangnemet felváltotta az írói-szerkesztői ars 

poeticának, a kutatások összegzésének tudatosan 

felépített, nagy ívű előadása. Csiffáry Gabriella 

olyan könyvsorozatok gazdája, amelyeknek hús-

vér emberek a főszereplői. Tematikus 

gyűjtéseiben jól ismert, vagy annak hitt 

magyarjaink – művészek, tudósok, sportolók, 

politikusok – rejtőzködőbb, vagy éppen 

szándékosan elrejtett arcvonásait, lelki 

rezdüléseit tárta-tárja fel tiszteletet érdemlő 

következetességgel, hitelességgel. Ez a 

magatartás ugyanúgy kiválthatja a „független” 

olvasó, de a megbolygatott utódok (családtagok, 

barátok, kortársak) csodálkozó meglepődését, 

elnéző mosolyát, netán ingerült indulatait is. 

Számolnia kell a szembenézés, a váratlan 

„lelepleződés” átrajzoló erejének minden 

hatásával. Ugyanakkor el kell fogadtatnia a 

kutatói szándék egyetlen érvényes fokmérőjét: 

korrekt tényeivel az arcvonások teljességét 

kívánja szolgálni, amely teljességhez ugyanúgy 

hozzátartozik az emberi nagyság, mint az 

esendőség, a tévedés, a vesztes állapot joga.  

 

A nyílt levelek, végrendeletek, az önéletrajzok, a 

búcsúszavak ettől lesznek könyveiben 

megrendítőek, elgondolkodtatóak. Csiffáry 

Gabriella előadásában ugyanúgy megvív, 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


polémiába bocsátkozik mindazokkal, akik 

érintettségük okán nehezebben azonosulnak a 

kutató teljességhez törekvő ragaszkodásával. 

Ami teljesség persze ezután is töredékes lesz, 

talán ellentmondásosabb is, de becsületesen 

emberibbé rajzolhat fölénk magasodó 

héroszokat.  

Ez teszi gyűjteményeit érdekessé, izgalmassá, 

egyesek számára bosszantóvá, ellenszenvessé – 

vérmérsékletünk szerint. Ettől támadnak 

hiányérzeteink is: miért éppen ők nyolcvanan, 

százan? S hol vannak az általunk elvárt 

lelepleződések, felmentések, vétkek vagy 

bocsánatok? A kutató szenvedélye mellett itt 

tapintható ki a kutató szenvedésének, elveszített 

csatáinak (például közlésmegtagadások) sok 

kifehéredett foltja. Szembesülni kell a 

veszteségekkel – talán örökre, talán csak a 

türelemmel kivárt egyetértésig. 

E sorok írójaként is, a dorogi előadás közben is 

felidéztem magamban azt a Csiffáry Gabriellát, 

akivel egykor, a tatabányai Új Forrás folyóirat 

szerkesztőjeként közreműködve megidézhettük 

tanulmányaival, dokumentumközléseivel 

oroszországi hadifoglyok, ötvenhatos köznapi 

szereplők a múltnak mélységes kútjából 

kimentett leveleit, naplóit ugyanúgy, mint az 

egymással megbékélésükben is feleselő Kossuth 

és Görgey végrendeletét…  Legújabb könyve a 

főlevéltáros következetes – s tegyük hozzá: nem 

veszélytelen – makacsságának súlyos termése. A 

Szétrajzás – A híres magyar emigránsok 

kézikönyve a történelmünkben legtöbbször 

fölvetődő kérdést ismétli, visszhangozza 

bennünk: Mi a magyar? Kik vagyunk, miért ez a 

sok menekülve mentés, hányféle a mögöttes 

szándék, mennyi a pátosz és mennyi a hazugság? 

S van-e még egy ilyen sorsú nemzet? 

Kellenek az ilyen könyvek, az ilyen 

találkozások, kibeszélések és kibeszélők. És kell 

időt találnunk kutatásra is, olvasásra is, 

találkozásokra is. 

Egészségnap a dorogi könyvtárban 

Gurinné Pintér Gabriella 

 

A Könyvtári Hét időszakában egy egészségnap 

keretében testsúly, vérnyomás, koleszterin, 

vércukor és testzsír mérésére volt lehetőség. 

Ebben közreműködött az esztergomi Járási 

Hivatal Népegészségügyi Osztálya. A megkapott 

eredmények kiértékelése során tanácsokat 

hallhattunk a helyes táplálkozási szokásokról, 

intenzív mozgásformákról, sportolási 

lehetőségekről.  Az eseményen a Menta Biobolt 

közreműködésével egészséges ételek 

bemutatására is sor került. 

 

A fotókat Szabó-Berghauer Zoltán készítette.



Országos Könyvtári Napok 

Oroszlányon 

Szlezákné Molnár Katalin 

Az idén is csatlakozott az Országos Könyvtári 

Napok rendezvénysorozatához az OKSZIK1 

felnőtt- és gyermekkönyvtára. Számos program 

várta ezen a héten az érdeklődőket, író-olvasó 

talákozó, vetélkedő, verseny, foglalkozások, 

közös olvasás, zenei előadások színesíttték a 

városlakók mindennapjait. 

Október 5-én Kónya István lantművész, író várta 

az „Így írnak ők” sorozat iránt érdeklődőket. 

Lantkönyv – A lant vándorútja Európában 

című könyvének zenés bemutatóján számos 

érdeklődő jelenlétében a lantmuzsika kellemes 

hangját hallgatva ismerkedhettek meg az 

érdeklődök e különleges hangszer történetével, 

Európa kulturális életében betöltött szerepével. 

Október 7-én „Vigyázz magadra! Vigyázz 

másokra!” - Partnerségben a biztonságos életért 

címmel meghirdetett vetélkedőre került sor a 

város középiskolásainak közreműködésével, 

melyre négy fős csapatok jelentkeztek. A 

vetélkedőre a KEM Rendőr Főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztályának segítégével – 

elméleti szakmai tájékoztatás – készültek fel a 

fiatalok, akik komoly ismeretekről tettek 

tanúbizonyságot. A feladatlap foglalkozott a 

szenvedélybetegségek – alkohol, drog- és 

internetfüggőség problémájával, a lelki erededű 

gondok megoldásának útjával és a bűn, 

bűncselekménytípusok fogalmának 

megismerésével. A jó hangulatú verseny végén 

minden résztvevő könyvjutalomban  részesült. 

                                                           
1 A Gárdonyi Géza Városi Könyvtár neve 2015. július 

1-től Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtárra 

változott. (f.szerk.) 

Október 8-án Olvasó Staféta zajlott a 

gyermekkönyvtárban, ahol az együtt olvasás 

világába csöppenhettek a gyerekek. Meghívott 

vendégeink kedvenc gyermekkori meséikkel 

ismertették meg a résztvevőket, majd közös 

mesélésre, játékos beszélgetésre is sor került. A 

közel 3 órás programon számos ismert régi és új 

mese varázsolta el a gyerekeket, szerezve ezzel 

különleges pillanatokat mindenkinek. Köszönet 

érte Hidasi Judit írónőnek, Ürmös Lászlóné 

Terike néninek, Takács Tímea és Molnár Tímea 

könyvtárosoknak. 

Ugyanezen nap délutánján került sor a Sakk 

Szakkör szervezésében tartott Szimultán 

sakkversenyre. A „Sakkozz egy mesterrel!” 

nevet viselő versenyre ötödik alkalommal került 

sor, melyen az idén kihívóként Gledura 

Benjamin – korosztályos Európa Bajnok, 

Olimpiai Bajnok mester sakkozó játszott 

izgalmas meccseket a gyerekekkel. A tizenhat 

éves fiatalembert a sakksport iránt érdeklődők 

közel két órán keresztül próbálták legyőzni. Ez 

most nem sikerült, de a legügyesebb, 

legkeményebb ellenfelek oklevéllel, éremmel, 

ajándékcsommaggal, élményekkel gazdagodva 

térhettek haza. 

Október 9-én délelőtt a legkisebbeket várta a 

gyermekkönyvtár, ahol „Adj egy könyvet, adtál 

egy világot!” címmel rendhagyó baba-mama 

fogalkozáson vehettek részt az érdeklődők. 

Bababarát könyvtár kialakításának első 

találkozóján védőnői segédlettel számos kérdésre 

kaphattak választ az anyukák és ismerkedhettek 

a környezettel a kicsik. Sok-sok kérdés, tanács, 

kellemes hangulat, játék, zene jellemezte a 

délelőttöt. Köszönet érte Nagyné Csabai 

Annának és Takács Tímeának. 

Október 10-én délutáni órákban Gryllus Vilmos - 

„Énekelt versek” címmel tartott zenés 



programján számos érdeklődő jelenlétében 

népszerű és kevésbé ismert költők műveiből 

adott ízelítőt ezúttal a felnőtt korosztálynak. A 

közel egyórás program nagy tetszést aratott, 

elvarázsolva, megnevettetve és elgondolgodtatva 

szórakoztatva a jelenlévőket. 

Október 11-én Könyves Vasárnapra hívták a 

városlakókat. Rendkívüli nyitvatással, 

beíratkozási- és megbocsátási akcióval, 

könyvvásárral, kézműves foglalkozással várta a 

családokat és minden érdeklődőt a könyvtár 

dolgozói. A nap zárásaként a kora délutáni 

órákban Mészáros János Elek és vendége Nagy 

Anikó az Ungvári Filharmonkusok énekesének 

vidám műsora szórakoztatta a megjelenteket. 

A sokszínű programokkal sikerült minden 

korosztálynak kellemes, izgalmas és érdekes 

pillanatokat szerezni, népszerűsítve így a 

könyvárat s megmutatva annak sokrétűségét. 

Köszönjük kedves régi és új olvasóinknak, 

minden kedves vendégünknek az érdeklődést, 

támogatást.  

 

 

A képeket Takács Tímea bocsátotta rendelkezésünkre. 

 

Könyvtári heti rendezvényeink 

Deák Anikó 

 

Az Országos Könyvtári napokat 6 rendezvénnyel 

gazdagította a komáromi Jókai Mór Könyvtár. 

Programjainkon 218-an vettek részt, de napi 

látogatók is szép számban jöttek hozzánk. 

Igazgatónőnk, Rigláné Berczeli Mária a 

médiában is kihangsúlyozta a „közösségi tér” 

jelentőségét és azt, hogy ilyenkor más 

oldalunkról is bemutatkozhatunk. 

Színes témaválogatással szolgálhattunk, így ki- 

ki megtalálhatta az érdeklődésének megfelelőt. 

Pszichológia, vers, irodalmi érdekességek, 

történelem, vetélkedő gyerekeknek, helytörténeti 

értékeink kerültek napirendre. 

A hét T. Ágoston László, 18 kötetes regényíró - 

novellista könyvbemutatójával kezdődött. 

Szerzőként és Lenkey-rokonként az aradi 

vértanúkra emlékezve idézte fel Lenkey János 

honvéd tábornok és bátyja, Károly életútjának 

eseményeit. 

 

Rigláné Berczeli Mária bemutatja T. Ágoston Lászlót. 

Fotó: Turi Miklós 



Ágostonné Takács Erzsébet komáromi 

vonatkozású részeket, érdekes fordulatos 

jeleneteket olvasott föl a könyvből. 

Az országosan létrejövő értéktárak között elsők 

között alakult meg a komáromi. György 

Károlyné Rabi Lenke elnöktől minden fontos 

információt megtudhattunk a Komáromi 

Értéktárnál leltárba vett értékekről és arról, 

milyen módon javasolhatunk felvételre újabb 

kincseket. 

Számadó Emese, a Klapka György Múzeum 

igazgatója vetített, képes előadásban mutatta be 

az eddigi értékeket. 

Dvihallyné Oszuskó Sarolta helyi költő, 

könyvtárunkban gyűjtött munkáihoz anyagot. 

Költeményei híres asszonyokról, mondákról, 

várakról, szerelemről, érzelmekről, a 

természetről szólnak egyszerű, könnyen érthető 

nyelven. 31 év matematika tanítás után, 

nyugdíjas koréban kezdett el írni. Műveit 

pedagógiai attitűd szövi át.  

Aktívan részt vesz internetes és élő irodalmi-

baráti körökben, éppen ezért volt az is fontos, 

hogy időseknek nyújtson jó példát: Lehet bárhol, 

bármikor, bármivel megtalálni helyünket, 

boldogságunkat a világban. 

 

 

Mészáros Réka felolvas Dvihallyné Oszuskó Sarolta 

verseiből. Fotó: Turi Miklós 

Sudár Annamária előadóművész Szövegek 

vándorlása az irodalomban címmel olyan 

összeállítást hozott, ami a szövegek 

”újrahasznosítását”, többletjelentését közvetítette 

kortárs és klasszikus költőktől. Parafrázisok, 

költemény paródiák hangoztak el szuggesztív, 

dinamikus előadásmódban. 

 
Sudár Annamária. Fotó: Deák Anikó 

 

 

Az Országos Könyvtári Napok programjait a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 
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Súr és Nagysáp megújult 
könyvtárai 
 
Mikolasek Zsófia 

Dunaalmás, Bajna és Bakonysárkány könyvtára 
után az ősz folyamán újabb két könyvtárral 
gyarapodott a felújított kistelepülési könyvtárak 
száma Komárom-Esztergom megyében. 

A súri eseményekről Szluka Zsuzsanna 
kolléganőnk részletesen beszámol a KemLib 
oldalain, ehhez hozzáfűznivalóm annyi van 
csupán, hogy a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár a KSZR adta lehetőségeket 
kihasználva 2014-2015-ben  893.917 Ft tárgyi 
eszköz beszerzéssel, 358.100 Ft  „értéknyi” 
rendezvénnyel és 496.000 forintnyi 
dokumentum-beszerzéssel járult hozzá a 
könyvtári szolgáltatások színvonalasabbá 
tételéhez. Biztosak vagyunk benne, hogy nem 
kidobott pénz ez, hiszen a fent már említett 
Szluka Zsuzsanna könyvtáros és a polgármester, 
Sógorka Miklós személye nem hagy kétséget 
elhivatottságuk felől. 

Nagysáp könyvtárátadójára október 17-én került 
sor. A zsúfolásig megtelt művelődési házban 
Balogh Miklós polgármester mesélte el a 
könyvtárfelújítás folyamatát. A nagysápi 
önkormányzat közel 2 millió forintot fordított 
arra, hogy a könyvtári szolgáltató hely 
modernebbé váljon: akadálymentesítettek, 
nyílászárókat cseréltek, parkettát csiszoltak és 
lakkoztak, festettek és korszerűsítették a 
világítástechnikát. Dr. Voit Pál, a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár igazgatója elmondta, 
hogy 2013-2014 során (szintén a KSZR adta 
forrásokat kihasználva) 2.417.681 Ft tárgyi 

eszköz beszerzés (könyvtári berendezés, IT 
eszközök), 211.494 Ft értékben rendezvények 
szervezése, 1.626.688 Ft értékben 
dokumentumok beszerzése történt meg Nagysáp 
számára. 

A könyvtárátadón a helyi óvodások és fiatalok 
műsora után a Fülke együttes adott frenetikus 
koncertet. 

 
Könyvtárátadó Nagysápon. Fotó: Török Csaba. 

 
 
Megújult a súri könyvtár 

Szluka Zsuzsanna 

A Nemzeti Kulturális Alap 2015 áprilisában írta 
ki pályázatát a kistelepülési könyvtárak szakmai 
eszközfejlesztésére, korszerűsítésére. A József 
Attila Megyei Könyvtár által tudomásunkra 
juttatott pályázati lehetőség azonnal 
felvillanyozta településünk vezetőségét és 
engem, mint könyvtárost is, hisz régóta 
gondolkodtunk már azon, hogy szűkös anyagi 
helyzetünk mellett milyen lehetőség lenne a – 
nyugodtan mondhatom – lepusztult könyvtár 
helyiség modernizálására. Miután a pályázás 
mellett döntöttünk Dr.Voit Pál igazgató úr és 



Mikolasek Zsófia személyesen jöttek le 
településünkre, szemrevételezték könyvtárunkat 
és adták nyilatkozatukat pályázatunkhoz, amely 
nagyban megnövelte esélyeinket ahhoz, hogy 
Súr község sikeresen pályázott, így 2.192.728.- 
Ft támogatásban részesült az NKA 
Közgyűjtemények Kollégiumától. Ez mellé az 
Önkormányzat 243.363 Ft önerőt biztosított, így 
összesen közel 2,5 millióból gazdálkodhatott 
településünk a felújítás során. 

De menjünk vissza kicsit az időben!  Súr község 
könyvtára az 1950-es években épült művelődési 
ház egyik helyiségében kapott helyet, és az 
1970-es évek elejétől áll a közösség 
szolgálatában. Belső állapota a jelen pályázat 
megvalósításáig is az akkori állapotokat tükrözte, 
polcrendszere nem volt egységes, fából, fémből 
készült egyaránt volt közöttük, méreteik sem 
voltak egyformák, sem szabványosak. Iskolából 
leselejtezett három darab munkaasztal állt a 
látogatók rendelkezésére, programok szervezése 
alkalmával székeket is úgy kellett az 
intézményekből összegyűjteni. A helyiség 
vakolata mállott, kátrányos, salétromos képet 

mutatott.  A művelődési házat − s vele együtt a 

könyvtár helyiségét is − a KDOP energetikai 
pályázatán elnyert összegből külső 
hőszigeteléssel és korszerű nyílászárókkal láttuk 
el, megtörtént a fűtőrendszer korszerűsítése és a 
világítás fejlesztése is, a belső korszerűsítésre 
azonban csak korlátozott lehetőségek álltak 
rendelkezésére Önkormányzatunknak. Az NKA 
Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt pályázat 
remek lehetőséget nyújtott, hogy Községi 
Könyvtárunk megfelelő berendezéssel, 
eszközfejlesztéssel teljesítse a XXI. századi 
igényeket. A támogatási összeg elnyerése után 
megkezdődtek a munkálatok. Ekkor már tudtuk, 
hogy az önerőből biztosított belső felújítást 
követően a berendezések, felszerelések 
segítségével egy többfunkciós könyvtári 
szolgáltatások ellátására alkalmas teret kapunk. 
Az alapterületet 33 m2-rel növeltük a kátrányos, 
már nem használt kémény és annak fala 
eltávolításával. A régi cementlapos 
padlóburkolás felbontása után a padlót 
leszigeteltük, újra burkoltuk. A lambériát 

lebontottuk, a villanyvezetékeket kicseréltük, és 
a falakat lecsiszoltuk, lefestettük. A belső 
felújítást követően megkezdődött a pályázaton 
elnyert összeg hasznosítása. Megrendeltük a 
polcrendszert, mely a könyvtári előírásoknak 
megfelelő szabvánnyal rendelkezik, az egységes 
belső berendezést, melyek a könyvtári 
foglalkozások alkalmaihoz, illetve a 
térnövekedéssel nyert internet-használat 
biztosításához szükségesek, valamint a 
könyvtárosi munkát elősegítő tároló bútorzatot.  
Mindezek a berendezési tárgyak egységes 
anyagból készültek, azonos színnel. A kiegészítő 
berendezések bevásárlásánál a hasznosság, 
praktikum mellett szintén törekedtünk az 
egységességre. Energiatakarékos asztali– és 
olvasólámpákat szereztünk be, a falakra 
településünk legszebb tájait ábrázoló fotókat 
készíttetünk, melyeket egységes klip-keretbe 
helyeztük.  

 

A felújított könyvtár.  

Fotó: Szluka Zsuzsanna. 

A babasarok kialakításához kisasztal, székek, 
szőnyeg lett vásárolva. A pályázati keretben 
infokommunikációs eszközök beszerzésére 
rendelkezésre álló összegből olvasói 
számítógépet, e-book olvasót, valamint egy 
multimédiás ifjúsági fotelt vásároltunk. A 
könyvtár megújulása és a hivatalos megnyitó 
között eltelt közel két hónapot már pozitív 
mutatók jellemezték. Azzal, hogy a település 
honlapján és a közösségi oldalakon hírt adtuk a 
megújulásról, a könyvtárlátogatók aránya közel 
30%-kal nőtt augusztus 24. és október 1. között. 
Jelentősen növekedett a szabadidejüket 



könyvtárban töltő személyek száma és a 
könyvtári állomány helyben használata is. A 
kisgyermekekkel könyvtárba látogatók több időt 
tudnak itt tölteni a baba-saroknak köszönhetően, 
a diákok a térnövekedésnek, szolgáltatások 
bővülésének köszönhetően lelkesen készülnek a 
tanórákra szorgalmi feladatokkal 
könyvtárunkban.  

 

Fotó: Szluka Zsuzsanna 

A felnőtt és idősebb korosztálynak a jövőben 
célzott programok szervezésével kedveskedünk, 
így reméljük, őket is sikerül bevonni a 
könyvtárhasználatba. A körülményeknek 
köszönhetően a nagyobb létszámú érdeklődőket 
is be tudja a fogadni intézményünk. Olyan 
programok szervezését is le tudjuk már 
bonyolítani, melyekhez eddig hely illetve 
infrastruktúra híján nem volt lehetőségünk. 1.200 
lelkes településünk lakosságából a megvalósult 
fejlesztés óta 32 új aktív könyvtárlátogatót 
regisztráltunk, s a már regisztrált, de nem aktív 
tagok száma is jelentősen növekedett. A jövőben 
továbbra is folytatjuk a megnyitáskor célul 
kitűzött terveket, melyek szerint havi minimum 2 
alkalommal szervezünk szabadidős, kulturális, 
kézműves vagy hagyományőrző programot.  

Végül egy kis ízelítő a felújítást követő 
programjainkból: 

A munkálatokat követően 2015. október 2-án 
ünnepélyes keretek között is átadtuk a lakosság 
számára kultúrházunk újabb közösségi pontját. 
Az ünnepélyes könyvtárátadót megtisztelte 
jelenlétével Dr.Voit Pál, a József Attila Megyei 

Könyvtár igazgatója, és Mikolasek Zsófia, a 
megyei könyvtár ellátási és módszertani 
osztályának vezetője is.  Az ünnepi szavakat 
követően a Fülke együttes koncertjét 
hallgathatták meg az érdeklődők. A könyvtár 
„bemutatására” kiváló lehetőséget nyújtott az 
Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata, 
melynek keretében igyekeztünk minél több 
korosztályt becsalogatni felújított 
könyvtárunkba.  

 

Fotó: Szluka Zsuzsanna 

Egész héten babakiállítás volt megtekinthető, 
porcelánbabáktól a népviseletbe öltöztetett 
babákig. A látogatók nemcsak gyönyörködhettek 
a kiállított babákban, hanem megismerhették a 
babagyártás történetét, és egy-egy babát meg is 
dajkálhattak. Az „Oroszlán a könyvtárban” című 
interaktív meseelőadás a legkisebbeknek nyújtott 
szórakozási lehetőséget.  

 

Oroszlán a könyvtárban 

Fotó: Szluka Zsuzsanna 



Nagyon fontos, hogy a gyermekek minél 
hamarabb találkozzanak a könyvekkel, a mese 
örömével. A program során az ovisok, első 
osztályosok elsajátíthatták a könyvtár 
működését, szabályait, majd elkészíthették saját 
könyvtári kis oroszlánjaikat.  

 

Mesél az erdő – Hegedüs Attila közreműködésével. 

 Fotó: Szluka Zsuzsanna 

A nagyobbak egy sétával egybekötött 
ismeretterjesztő délelőttöt tölthettek el a 
Vadászháznál tartott „Mesél az erdő” című 
program által, ahol Hegedüs Attila erdész mesélt 
a gyermekeknek és felnőtteknek a Bakony 
szépségeiről, sok hasznos információval, 
érdekességgel fűszerezve.  

Győrbiró Réka védőnőt is megnyertük a 
Könyvtári hét rendezvénysorozatához, ő a baba-
masszázs alapjairól tartott bemutatót az 
érdeklődő kismamáknak, akik a babákkal együtt 
látogatták meg ebből az alkalomból 
könyvtárunkat.  

Kívánom, hogy településünk minden lakója lelje 
örömét a felújított épületben, és minél nagyobb 
számban használják ki az itt szervezett 
programokat. 

Remélem, hogy szintén lesz lehetősége hasonló 
felújításokra a többi, hasonló cipőben járó 
könyvtárnak, könyvtárosnak, hogy ők is 
beszámolhassanak olyan örömteli fejlesztésekről, 
mint ami Súron történt. 

TextLib alapfokú tanfolyam a 
kistelepülési könyvtárosok 
számára  

Mikolasek Zsófia 

A Megyei Ellátási és Módszertani Osztály célja 
az, hogy minden településen hatékonyan 
működjön a TextLib integrált könyvtári rendszer. 
Azon kívül, hogy az állomány és az olvasók 
adatbázisba kerülnek, szükség van arra is, hogy a 
könyvtárosok megbízhatóan és pontosan 
legyenek képesek alkalmazni a TextLib adta 
lehetőségeket. Október 26-án a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár munkatársai 
meghívták a települési könyvtárosokat, hogy a 
beiratkozás, kölcsönzés, hosszabbítás és 
visszavétel rejtelmeivel ismertessék meg őket. 

25 könyvtáros jelent meg. Nagy Éva könyvtáros 
türelmes és szakszerű vezetésével, Kis Noémi és 
Vitéz Veronika gyakorlati segítségével 
hamarosan mindenki ügyesen kezelte a TextLib 
említett felületeit. 

 

A Textlib tanfolyam a JAMK-ban.  

Fotó: Török Csaba 

2016-ban minden települést alkalmassá teszünk 
arra, hogy beinduljon a gépi kölcsönzés. Ez 
persze nem azt jelenti, hogy „trendik” vagyunk, 
mert haladunk a korral (habár azt is). Inkább azt, 
hogy a kiskönyvtárakban is naprakész lesz az 
állomány és az olvasók nyilvántartása, valamint 
megvalósulhat a több szempontú könyvtári 
keresés is.  



Könyvtári Hét a kistelepüléseken  
 
Mikolasek Zsófia 

A 2015-ös Könyvtári Hét során a tavalyi évhez 
hasonlóan rengeteg program került 
megvalósításra a kistelepülési könyvtárakban. 54 
községben 131 rendezvény várta ezen hét napon 
át az olvasókat. Fókuszban leginkább a helyi 
értékek voltak. Sok helyen emlékeztek meg az 
aradi vértanúkról, rengetegen kapcsolódtak a 
„Partnerségben a biztonságos életért” 
témakörhöz, de népszerűek voltak az 
egészségmegőrzéssel kapcsolatos programok is. 
A célközönség elsősorban és várhatóan a 
fiatalabb korosztály volt. A legaktívabb 
könyvtárosok voltak a csolnoki Kovács Dorottya 
(6 programmal), a tarjáni Bula Imréné (6 
programmal),  a szomori  Dudaskó Zoltánné (7 
programmal), a kesztölci Klinger Ágnes (8 
programmal) és a súri Szluka Zsuzsanna (11 
programmal) Gratulálunk nekik, álljon itt néhány 
kép az ő könyvtári heti rendezvényeikből! 

 

Csolnok - Éljen kevesebb vegyszerrel egészségesebben! 

Fotó: Kovács Dorottya 

 

 
Szomor -  Együtt a nyugdíjasok biztonságáért. Fotó: 

Dudaskó Zoltánné 

Rendhagyó napló egy program 
megvalósulásáról 
 
Mikolasek Zsófia 

2014 ősz: Szervezzünk helyismereti 
videokonferenciás vetélkedőt a kistelepülési 
könyvtárak számára! (Aggodalmak nincsenek.) 

2015 tavasz: a felhívás elküldése, jelentkezők 
kiválasztása (Aggodalmak: Fognak elegen 
jelentkezni? Mi lesz, ha túl sokan jelentkeznek?) 

2015 június – július: Ötletelés. Keretek: 6 település 
vesz részt, párokban, utolsó napon döntő. Téma: (az 
ellenfél) településének története, Komárom-
Esztergom megye természeti értékei). Technika: éljen 
a Skype! (Aggodalmak: Képesek vagyunk ezt 
megvalósítani egyáltalán?) 

2015. augusztus 18.: A résztvevők véglegesítése, 
első tájékoztató levél elküldése, melyben felkérjük 
őket, hogy a saját településükről készítsenek egy 3-4 
oldalas anyagot, valamint 10 villámkérdést, melyet az 
ellenfél településnek feltehetnek (Aggodalmak: Elég 
egyértelműek voltunk? ) 

2015. szeptember 1.: Második tájékoztató levél 
küldése az érintett településeknek, melyben felhívjuk 
a figyelmüket  arra, hogy toborozzák a falu apraja-
nagyját össze a vetélkedőre. Gyüszi László, a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatóhelyettesének felkérése a döntőn a 
zsürizésre. (Aggodalmak: Nem lesznek résztvevők!) 

2015. szeptember 13-29.: Sűrű levélváltás az érintett 
településekkel a pontos kezdési időpontokról, a 
párosításról, a technika beszereléséről (Aggodalmak: 
Ez az egész nem fog sikerülni, nem lesz senki a 
programon, és a technika sem fog működni…) 

2015. szeptember 20.: A települések által 
összeállított anyag átfésülése és elküldése az ellenfél  
településnek (Aggodalmak: Át tudják nézni az 
anyagot? Meg tudják tanulni a vetélkedőig? Működni 
fog a technika? Egyáltalán kinek jutott eszébe ez az 
egész?) 

2015. szeptember 28.: Két település megpróbálja 
lemondani a részvételt arra hivatkozva, hogy nem 
lesz jelen senki. Intenzív rábeszélés után maradnak. 
(Aggodalmak: lásd fent.) 



2015. szeptember 29-október 1.: A feladatok, 
forgatókönyvek összeállítása, próbavetélkedő 
lebonyolítása a megyei könyvtár munkatársaival, 
jutalmak beszerzése, csomagok összeállítása 
(Aggodalmak: Senki nem fog tudni semmit… 
Működni fog a technika?) 

2015. október 1.: Szomoron a technika beszerelése, 
működik! (Aggodalmak: Vajon mindenhol működni 
fog a technika? Mire nem gondoltunk még?) 

 

A szomori csapat. Fotó: Dudaskó Zoltánné 

2015. október 6.: Megérkezés Szomorra, Török 
Csaba kollégám Vértesszőlősről bejelentkezik, 
Szomoron 20 fő van jelen, Vértesszőlősön 10, 
minden a legnagyszerűbben működik, szinte minden 
kérdésre tudják a csapatok a választ, jó hangulatú 
vetélkedőben 1 ponttal Vértesszőlős nyer. Szomoron 
a technika be az autóba, Vértesszőlősön ottmarad, 
hiszen a döntőben szükség van rá. A megyei 
könyvtárban technika ki, irány haza, első nap teljes 
siker! (Aggodalmak: Bírni fogjuk még három napon 
át? A többi vetélkedő is ilyen kellemes lesz?) 

2015. október 7.: Technika be az autóba, irány 
Tarján és Héreg. Én Tarjánban kiszállok, beszerelés, 
Török Csaba tovább megy Héregre, szerelés, minden 
működik, ismét nagyon felkészültek a csapatok, 
Tarján győz, Héreg elkeseredett. Tarján jelzi, hogy a 
döntő időpontja nem jó neki, hozzuk előbbre egy 
órával, gyors szervezés, szerencsére minden 
résztvevőnek megfelel az új időpont. Héregi technika 
be az autóba, Csaba felszed engem Tarjánban, irány 
haza, este 8 óra van. (Aggodalmak: Vajon megismer 
minket még a családunk?) 

2015. október 8.: Dunaalmás  vs. Bajna: Technika 
be az autóba, én és a technika fele Dunaalmáson ki, 
Csaba továbbmegy Bajnára, iskolás csapatok, vérre 
menő küzdelem, sok izgalom. Dunaalmás győz, a 
bajnai gyerekek nagyon elkeseredettek, pedig 
tökéletesen felkészültek ők is. Mindannyian nagyon 
fáradtak vagyunk már, a humorérzékünk oda, Csaba 

Bajnán bepakolja a technikát, összeszed engem 
Dunaalmáson, irány haza (Aggodalmak: Jó, jó, eddig 
működött a technika, de holnap már négy helyszín 
lesz – 3 győztes csapat+ zsüri a JAMK-ban .) 

2015. október 9.: Dunaalmás - Tarján – Vértesszőlős 
döntő. Utolsó megbeszélés, a JAMK-ban, a zsüri 
„beszerelése”, irány Tarján, kirakjuk Jordán Zsófit,  a 
tarjáni segítőt, tovább Dunaalmásra, kiszállok, Csaba 
indul Vértesszőlősre. A döntő 16 órakor kezdődik, 
15.50-kor minden működik, a négy helyszín 
összekapcsolódik, elkezdődik a döntő, már semmi 
feszültség nincs bennünk, a csapatokban annál 
inkább. Dunaalmáson lemerül a kamera, a laptop 
kamerájával megy tovább a vetélkedő. 17.30-kor 
megszületik a végeredmény: 1. Tarján, 2. 
Vértesszőlős, 3. Dunaalmás. A nyereménynek 
mindenki nagyon örül: a csapattagok KEMGurus 
bögrét, tollakat,  a könyvtár 20, 30 illetve 50 ezer 
forint értékben társasjátékot nyer. Csaba összepakol 
Vértesszőlősön, majd Tarjánban és végül 
Dunaalmáson, aztán irány haza. Megcsináltuk! 4 nap, 
6 település, 569 kilométer. (Aggodalmak: Vajon 
jövőre is ilyen jó lesz?) 

 

A dunaalmási verseny. Fotó: Geszler Anita 

 

 

A  videokonferenciás vetélkedő bajnai résztvevői.  

Fotó: Erdősné Csík Katalin 
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Testvérkönyvtári kapcsolat az Anton 

Bernolák Könyvtárral 

Kissné Anda Klára 

A tatabányai és az érsekújvári könyvtár 

kölcsönös kapcsolata a tatabányai és a Nyitrai 

Kerületi Önkormányzat közötti együttműködési 

szerződésig nyúlik vissza. A több évtizedes 

kapcsolat alatt számos alkalommal került sor 

egymás meghívására, tapasztalatcserékre, 

előadásokra egymás rendezvényein és 

könyvadományozásra. Ha csak az idei 

eseményekből merítünk, már bővelkedünk az 

említeni valókban.  

 

Az érsekújvári könyvtár olvasótere.  

Fotó: Kissné Anda Klára 

Április 14-én, a Könyvtárosok világnapján 

érsekújvári meghívásra három előadással 

érkeztek a tatabányaiak az Anton Bernolák 

Könyvtárba. Dr. Voit Pál, a tatabányai megyei 

könyvtár igazgatója a magyarországi állami 

finanszírozású kistelepülési könyvtári ellátás 

gyakorlatát – az úgynevezett KSZR-t ismertette. 

Nász János, a megyei könyvtár munkatársa a 

tatabányai könyvtár tudatosan vállalt öko-

szemléletéből adódó szolgáltatásokról 

(gyűjtemény, öko-esték, -táborok, hírlevél) 

beszélt, míg ifj. Gyüszi László igazgatóhelyettes 

a megyei könyvtár helyismereti tevékenységéről 

tájékoztatott. Ez alkalommal közel négyszáz jó 

állapotú magyar nyelvű szépirodalmi könyvet 

vittek magukkal a párkányi, a köbölkúti, a 

muzslai községi és az érsekújvári könyvtár 

számára. 1 2015. június 16-án és 17-én a Zsolnai 

Megyei Könyvtárban – szintén érsekújvári 

meghívásra és szervezésben – Nász János az 

öko-könyvtárakról és a környezettudatosítás 

könyvtári módszereiről, eszközeiről tartott 

előadást. 2  

A határon túli könyvtárak megsegítésére volt 

újabb példa 2015. szeptember 21-én a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtár 50 kötetes 

könyvszállítmánya Érsekújvárra. A tatabányai 

megyei könyvtár ezúttal a Kölcsey-pályázatként 

emlegetett „Testvérkönyvtár” program keretében 

tudta új könyvekkel segíteni az Anton Bernolák 

Könyvtárat. A Kölcsey Ferenc Alapítvány 

köztudottan a magyar nyelvű művelődés 

támogatására alakult, 1990 óta a hazai 

könyvtárak pályáztatása révén ad lehetőséget a 

                                                           
1 Lásd ifj. Gyüszi László, Nász János, Voit Pál: Szlovák-

magyar könyvtáros találkozó Érsekújváron. = 

KeMLIB. 20015. 4. szám, április. p. 27-28. 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2015_04 /kemlib_2015_04.pdf  

 

2 Lásd Nagy Ádám: A jövő könyvtára. Közösségi 

könyvtárak Szlovákiában. = KeMLIB. 2015. 7–8. szám, 

július–augusztus, p. 35–36. 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2015_08/kemlib_2015_08.pdf 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu
http://kemlib.jamk.hu/szam/2015_04%20/kemlib_2015_04.pdf
http://kemlib.jamk.hu/szam/2015_08/kemlib_2015_08.pdf


határon túli oktatási és kulturális intézmények 

könyvtárainak segélyezésére. 

A két könyvtár együttműködésének erősítésére a 

tatabányai megyei könyvtár – ÁFA- 

visszaigénylő intézményként és a Könyvtárellátó 

Nonprofit Kft-nél érvényesíthető kedvezményeit 

kihasználva – nettó százezer forintból kb. 500 

euró értékben adott át új gyermek- és 

szórakoztató, pszichológiai és történelmi 

könyveket, valamint szótárakat a határon túli 

könyvtárnak. A http://konyvtar.kello.hu  oldalon 

található kínálatból a kedvezményezett könyvtár 

választhatta ki, mit szeretne. A tatabányai 

kollégák kizárólag az időközi készlethiány miatt 

egészítették ki a megrendelőlistát. Bogyó és 

Babócák, a Hűvösvölgyi suli, Nemes Nagy 

Ágnes kötete, Palya Bea Altatok című könyve 

CD-vel, Fejős Éva romantikus könyvei, krimi és 

thriller sikerkönyvek, továbbá a szakkönyvek 

között Czeizel Endre, Bagdy Emőke, Kádár 

Annamária egy-egy műve, de Stahl Judit 

szakácskönyve, szinonimaszótár, valamint 

német–magyar és magyar–német szótár 

gazdagítja immár a határon túli könyvtár 

állományát, összesen ötven darabjával. 

  

 

A fotón Mgr. L’ubica Červená, az Anton Bernolák 

Könyvtár igazgatója és dr. Voit Pál, a József Attila Megyei 

és Városi Könyvtár igazgatója látható. 

Fotó: Kissné Anda Klára 

Mgr. Ľubica Červená, az Anton Bernolák 

Könyvtár igazgatónője szerint 

állománygyarapításra sajnos nagyon kevés 

pénzük jut. A beszerzési keret a közbeszerzési 

pályázatokból és a megyei fenntartó 5 %-os 

hozzájárulásából tevődik össze. Ez kizárólag a 

könyvállomány gyarapítására elegendő, 

folyóiratokra a könyvtár már nem fizet elő. A 

Kölcsey-pályázat e beszerzési keretnek 

hozzávetőlegesen 9 %-át jelentette, melyet nagy 

örömmel és köszönettel fogadtak.  

 

Fotó: Kissné Anda Klára 

A látogatás során mgr. Kecskés Ildikó 

módszertani referens és Kovačic Gizella, a 

Családi könyvtár vezetője kalauzoltak végig a 

mintegy 140 ezer kötetes könyvtárban. A 

feldolgozó és a helyismereti munkaszobák után 

az emeleti olvasótérben a könyvtár 

szolgáltatásairól, programjaikról, a 

gyermekfoglalkozásokról tájékoztattak röviden. 

Büszkék a tavaly szeptemberben megvalósult 

mesesarokra, amely kényelmes terepet nyújt a 

babák és mamák számára akár meseolvasáshoz, 

akár a foglalkozásokhoz. 

A két könyvtár között együttműködési 

megállapodás született, amelynek aláírására, 

terveink szerint a hagyományosan a Megyei 

Könyvtári Héthez illeszkedő ODR konferencián 

lesz lehetőség. Az együttműködés, egymás 

segítése tehát itt nem áll meg. A kapcsolatok 

ápolása feladatunk és felelősségünk.  

 

A kép forrása: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Okr

es_zamky.png/270px-Okres_zamky.png 

http://konyvtar.kello.hu/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Okres_zamky.png/270px-Okres_zamky.png
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A felvidéki magyar könyvtárosok 

szakmai napja Ipolyságon  

Pásztor Péter 

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

(SZMKE) szeptember 28-án, Ipolyságon tartotta 

őszi szakmai napját. Az Ipolysági Városi 

Könyvtárban megrendezett szakmai találkozón 

mintegy harminc magyar könyvtáros jelent meg 

a Losonctól Somorjáig behatárolt régióból.   

„Még tavasszal egyeztünk meg abban, hogy 

rendszeres szakmai találkozókat szervezünk, 

melyeknek  házigazdája mindig más régió 

könyvtára lesz. Így kerültünk most Ipolyságra” – 

tájékoztatta a Felvidék.ma 

hírportált Kecskés Ildikó, az 

egyesület alelnöke, a szakmai 

nap koordinátora. Hozzátette, 

a szakmai tapasztalatcsere 

mellett a kölcsönös 

megismerés és a meglévő kapcsolatok 

elmélyítése szempontjából is nélkülözhetetlenek 

az ilyen alkalmak. A találkozón a nagyobb 

központi könyvtárak mellett kisebb települések 

községi könyvtárosai, valamint a szórványosodó 

magyar közegben működő könyvtárak 

alkalmazottjai is jelen voltak. Képviselte magát a 

Losonci járás, a Nagykürtösi járás központi 

könyvtárai, a házigazda intézmény mellett az 

Ipoly menti települések könyvtárosai, illetve 

Léva, Érsekújvár, Komárom és Somorja 

intézményei. A felvidéki résztvevők mellett részt 

vett a tatabányai József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár, valamint a pilisvörösvári Muravidéki 

Baráti Kör Kulturális Egyesület is.  

Az előadókkal kapcsolatban Kecskés Ildikó 

megjegyezte: „fontosnak tartottuk, hogy 

bemutatkozási lehetőséget kapjanak az itteni 

intézmények.  Emellett magyarországi 

szakemberek vezetnek fel olyan témaköröket, 

melyek mindannyiunkat érintenek. A könyvtárak 

szerepe jelentős, főleg a felnövekvő generáció 

számára. Fontos értékeket közvetítünk az 

identitás megőrzés érdekében is, ezért is össze 

kell tartanunk, nekünk felvidéki magyar 

könyvtárosoknak” – hangsúlyozta az alelnök.  

A hétfői találkozó Milány Éva, 

az SZMKE elnökének 

beszámolójával vette kezdetét. 

Az elnöki beszámolóban 

felvázolta az elmúlt fél év 

jelentősebb szakmai 

találkozóit, azon konferenciákat és képzéseket, 

melyeken az egyesület tagjai részt 

vettek.  Šolmosi Márta, a házigazda intézmény 

igazgatója röviden bemutatta az Ipolysági Városi 

Könyvtár tevékenységét. A kis könyvtárak 

mindennapjairól szólt Szarka Katalin, aki a 

Palásti Községi Könyvtár 

vezetője. Mint elmondta, 

községi kiskönyvtárként a 

könyvkölcsönzés mellett a 

közösségépítő rendezvények 

szervezését is felvállalja, ezzel 

is erősítve a nyelvhatár mentén elterülő magyar 

közösség megmaradását. Szarka Katalin kis 

kiállítás keretei között ismertette a részvevőkkel 

a palásti népviselet jellegzetességeit, ezzel is 

rámutatva, Paláston él a hagyományőrzés, a 

Búzavirág néptánccsoport és a falumúzeum is 

őrzi az elődök hagyományait. 

A találkozón felszólalt Ruda Gábor a 

Muravidéki Baráti Kör 

Kulturális Egyesület 

képviseletében. Pár mondattal 

bemutatta az egyesület által 

kiadott Esztergom és vidéke 

folyóiratot, megemlítve, hogy 



ipolysági lakhelyű szerzők is rendszeresen 

publikálnak a lapban. A jelen lévő ifj. Gyüszi 

László, a tatabányai József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár igazgatóhelyettese elmondta: 

rendszeresen gyűjtenek könyveket felvidéki 

könyvtárak támogatására. Egy kisebb 

könyvcsomagot az ipolysági találkozóra is 

elhozott, melyet a szakmai nap végén kiosztottak 

a jelenlévő könyvtárosok között. (Részletek erről 

a következő cikkben – f.szerk.) 

Könyvtár a világhálón – avagy az elfoglalt 

olvasók érdeklődésének 

felkeltése címmel Roncz 

Melinda, a somorjai 

Bibliotheca Hungarica felelős 

munkatársa tartott előadást. 

Mint kiemelte, a somorjai 

intézmény elsősorban a kutatók munkáját segíti. 

A (cseh)szlovákiai magyar írásbeliség 

digitalizálásával teszi a világhálón elérhetővé a 

köteteket és a nyomtatott sajtót – hangzott el a 

találkozón. Emellett ismertette a mindenki 

számára elérhető digitéka adatbázist, melyben 

több szlovákiai magyar folyóirat, illetve napilap 

digitális változata is fellelhető.  

Szűcs Katalin, az esztergomi Helischer József 

Városi Könyvtár alkalmazottja az iskola és a 

könyvtár identitást megőrző szerepéről szólt. 

Előadásában áttekintette a felvidéki magyar 

anyanyelvi oktatás helyzetét, kitérve a magyar 

iskolák elleni támadásokra. Mint kifejtette, a 

magyar tanintézmény és a magyar könyvek 

megléte erősíti az identitást. Nemrég megjelent 

tanulmányában részletesen elemezte az 

intézmények identitáserősítő hatásait. 

Dr. Gombos Péter, a Kaposvári Egyetem magyar 

nyelv és irodalom tanszékének 

oktatója, a Magyar 

Olvasástársaság elnöke a 

digitális generáció olvasási 

szokásairól számolt be. 

Hangsúlyozta, a mai fiatalok 

nem olvasnak kevesebbet elődeiknél, csupán a 

minőségi szövegek olvasása csökkent. Napjaink 

fiataljai csupán ismeretszerzés szempontjából 

olvasnak. Az élményszerző olvasás elenyésző a 

vizsgált generáció körében. Jelezte, a  képi 

információ gyors átadásának köszönhetően 

rohamosan gyengül a fiatalok képalkotási 

képessége.  A digitális társadalomnak 

köszönhetően nagyban megváltozott a társas 

viselkedés, nem tudják megfelelően kifejezni 

magukat – fogalmazott a szakember.  

A délután folyamán a SZMKE elnökségi 

ülésével folytatódott a találkozó. Értékelték az 

első félév tevékenységét, valamint összegezték a 

második félév aktuális programjait, pályázati 

lehetőségeit, és a 2016-os esztendő várható 

programjait illetve feladatait. 

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületét 

1999-ben jegyezték be. Azóta kisebb 

megszakításokkal szervezi a felvidéki magyar 

könyvtárosok szakmai találkozóit. A felvidéki 

szakmai szervezet szoros és gyümölcsöző 

kapcsolatot tart fent a magyarországi Magyar 

Könyvtárosok Egyesületével. Amint Kecskés 

Ildikó megjegyezte: Felvidéken nincs magyar 

könyvtárosképzés, így az egyesület 

magyarországi partnerek támogatásával 

képzéseket is szervez a könyvtárosok számára. 

Az SZMKE október folyamán Érsekújvárban és 

Somorján is szervez egynapos képzést a magyar 

könyvtárosok részére. Mint az alelnök 

megfogalmazta: „felnőttoktatás függvényében 

valósulnak meg a képzések,  a könyvtárosok 

önmagukat fejlesztik, ezáltal szolgálva a 

mindennapokban a könyvtár látogatóit.” 

 

A szakmai program résztvevői.  

Fotó: Pásztor Péter 



Az egyesület tagjai rendszeresen részt vesznek a 

magyarországi és Kárpát-medencei szakmai 

találkozókon is,  az eszmecsere mellett a 

felvidéki könyvtárak bemutatkozási 

lehetőségének is helyt adva.  

Az eseményen készült képek megtekinthetők itt: 

http://www.felvidek.ma/mozaik/media/kepgaleria/category/3088-a-

felvideki-magyar-konyvtarosok-szakmai-napja-ipolysagon  

Könyvgyűjtés a felvidéki magyar 

könyvtáraknak 

Pásztor Péter 

A tatabányai József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár munkatársai szeptember 28-án kisebb 

könyvcsomaggal érkeztek a Szlovákiai Magyar 

Könyvtárosok Egyesületének ipolysági őszi 

szakmai napjára. A megyei könyvtár 

rendszeresen támogatja a felvidéki magyar 

könyvtárakat.  

 

ifj. Gyüszi László.  

Fotó: Pásztor Péter 

„A könyvadományok gyűjtését már több éve 

hirdetjük meg az olvasóink körében. A 

beérkezett könyveket a felvidéki, valamint 

erdélyi könyvtáraknak osztjuk ki" – nyilatkozta a 

Felvidék.ma hírportálnak ifj. Gyüszi László, a 

tatabányai József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár igazgatóhelyettese. 

Hozzátette, folyamatosan érkeznek 

könyvadományok a könyvtárba, melyek 

átválogatást követően kerülnek a külhoni 

intézményekbe. A legtöbb adomány Tata, 

Tatabánya és Komárom környékéről érkezik a 

megyei könyvtárba. Megjegyezte, általában 

szépirodalmi könyvek érkeznek, emellett 

szakirodalmi kötetek is megjelenek. Ugyanakkor 

a gyermekkönyvek mennyisége a legkevesebb. 

Ezzel kapcsolatban kifejtette: „fontosnak tartjuk, 

hogy a külhoni magyarok magyar könyvet 

olvassanak a könyvtárban, illetve otthonukban." 

Gyüszi László elmondta, kitűnő a kapcsolatuk a 

Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületével 

(SZMKE). 

Számtalan alkalommal szállítottak 

könyvcsomagot az érsekújvári Anton Bernolák 

Városi és Regionális Könyvtárba. Kecskés 

Ildikó, a SZMKE alelnöke megjegyezte, a 

beérkezett könyvcsomagokat igyekeznek a 

lehető legtágabb térségben szétosztani. 

Tatabányáról leginkább a Nyitra megyei 

könyvtárakba juttatnak adományokat. „Az utóbbi 

években számtalan könyvadományt juttatunk el a 

Felvidékre. Az elmúlt hetekben alapítványi 

támogatással vásároltunk új könyveket, ezek is 

hamarosan szétosztásra kerülnek" – 

hangsúlyozta az intézmény helyettes vezetője. 

Hozzáfűzte: a felvidéki könyvtárak révén 

oktatási intézményekhez is eljutnak az 

adományaik. 

Az Ipolyságon rendezett szakmai napra négy 

doboznyi könyvvel érkezett a tatabányai 

intézmény delegációja. Ebből az Ipoly menti, a 

lévai, valamint a losonci intézmények 

részesültek.  

 

 

Könyvcsomag Tatabányáról.  

Fotó: Pásztor Péter 

http://www.felvidek.ma/mozaik/media/kepgaleria/category/3088-a-felvideki-magyar-konyvtarosok-szakmai-napja-ipolysagon
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Galaktikus utazás a Kutatók 

Éjszakáján – Öko-est az Edutus 

Főiskolán 

Nász János 

Idén a Kutatók Éjszakája országos 

rendezvénysorozatának fókuszába a Fény 

Nemzetközi Éve került. Ezt választották a hazai 

tudósok, a társadalommal és természettel 

foglalkozó intézmények, szakemberek és 

kutatók. Nem véletlen, hiszen mindennapi 

életünk egyik alapfeltétele, nélkülözhetetlen 

része a fény, jöjjön az természetes vagy 

mesterséges forrásból. Az  országos programhoz 

igazodva a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár is kivette részét a 

rendezvénysorozatból, hiszen társrendezőként, 

szervezőként a szeptemberi soros Öko-

esték  szeptemberi előadását felajánlotta az 

Edutus Főiskolának. Választásunk és ajánlásunk 

az M.C.E. Felsőgallai Amatőr Csillagász Klubra 

esett, akik már korábban is voltak vendégeink, és 

magas színvonalon kalauzoltak el bennünket a 

kozmikus fény ismert és ismeretlen világába. 

Moczik Csaba amatőr csillagászként ismét kitett 

magáért, hiszen három előadáson keresztül 

fáradhatatlanul invitálta a galaktikus utazásra a 

szinte minden korosztályból összesereglett 

érdeklődőket.  

 

Moczik Csaba a távcső működést magyarázza az 

érdeklődőknek. Fotó: Nász János 

Amióta ember él a Földön, mindig is kémlelte az 

eget, magyarázni próbálta az égi jelenségeket. 

Számos kultúra, nép a történeteit, mondáit, 

mitológiáját az égboltra, csillagokra írta. – ezzel 

indította az előadását Moczik Csaba. Majd egy 

kis ízelítőt kaptunk a  csillagászat történetéből. 

Átszáguldottunk a ptolemaioszi világmodelltől 

Kopernikusz heliocentrikus világképén át, 

érintve Herschelt, Hubble-t, megérkezve 

napjainkig. Ezután a Naprendszer bemutatása 

következett; éltető csillagunknak, a Napnak és 

bolygórendszerének részletes taglalásával. A 

naprendszerből kilépve találkozhattunk a 

legismertebb üstökösökkel, amelyek messzi 

útjukról belépve, a Föld pályáját keresztezve 

meteorzáporral, a biológiai élet alapvető 

forrásaival és vízpárával öntözik meg a bolygót. 

Ezt követően a galaxisok - benne a mi 

galaxisunk, a Tejút - kerültek terítékre. A 

csillaghalmazok, -csoportosulások, -ködök közül 

megcsodálhattuk a színpompában tündöklő 

Fiastyúkot, a Nagy Orion- és a Nagy 

Androméda-ködöt. Ezt az előadást az érdeklődök 

nagy száma miatt meg is kellett ismételni, hiszen 

a párhuzamosan folyó bőséges programkínálat 

miatt jöttek-mentek az emberek. A harmadik 

előadás a távcsövek, csillagvizsgálók 

történetéről, fajtáiról szólt. Hogy mennyire 

érdekfeszítő volt, ezt az is jelezte, hogy nagyon 

sok kérdést tettek fel előadás közben és a végén 

is.  

Utoljára, a késő estébe nyúlva Czinder Gábor az 

asztrofotózásról tartott előadást a megfelelő 

technikai háttér, a szükséges eszközök és 

különböző technikák bemutatásával. Sajnos az 

idő eljárt felettünk, így az előadó nem 

tudta  befejezni mondanivalóját. Sokan 

kitartottak velünk késő éjszakáig ezen a 

feledhetetlen napon.  



 
 

 

Wendy Freedman a csillagászat 21. 

századi eszközeiről és lehetőségeiről 

(előadásajánlat a TED-ről) 

Szilassi Andrea 

Wendy Freedman egy nemzetközi 

csillagászcsoport egyik tagjaként a Dél-

Amerikában épülő Óriás Magellán-távcső 

projektről (Giant Magellan Telescope Project) 

beszél. Angol nyelvű, de magyar feliratozással is 

olvasható előadásában elmondja, milyen 

távlatokat nyit ez a teleszkóp a csillagászati 

felfedezések előtt a világegyetem pontosabb 

megismerése érdekében.  

 
 
http://www.ted.com/talks/wendy_freedman_this_new_telescope_might_show_us_the_begin

ning_of_the_universe?language=hu  

 

Az előadás anyaga szöveges átiratban is 

elolvasható (interactive transcript). Ebből 

idézünk néhány gondolatot:  

"Őseink a legrégebbi időktől fogva kémlelték a 

csillagos eget, és tűnődtek létezésünk kérdésein. 

Nemzedékünk sem kivétel ez alól. Az egyetlen 

bökkenő, hogy ma már alig látni csillagokat a 

város fényei miatt. Ezért a csillagászok távoli 

hegytetőkre mennek, hogy onnan vizsgálják a 

világűrt. Hadd vigyem el most önöket az Andok 

hegység chilei részébe, 500 km-nyire Santiagótól 

északkeletre, egy nagyon távol eső, kopár, 

gyönyörű helyre. Nem sok minden van ott. 

Kondorkeselyűk, tarantellapókok, éjjelenként 

pedig, mire lemegy a nap, rendkívül tiszta égbolt 

tárul elénk. Varázslatos hely ez a hegység. 

Csodálatos találkozási pontja egy magányos 

hegycsúcsnak s a tökéletesen kifinomult 

technológiának. A távcsövek tehát ablakot 

nyitnak a világegyetemre." 

"Nem túlzás azt állítani, hogy a déli félteke lesz 

a csillagászat jövője a 21. században. Már 

jelenleg is távcsövek egész hadával dolgozunk az 

Andok hegységben, Chilében, amely hamarosan 

új eszközök tényleg szenzációs tárával bővül. 

Két nemzetközi kutatócsoport óriástávcsöveket 

fog építeni, amelyek mint az emberi szem, 

érzékelik a fénysugarakat. Lesz egy 

kutatótávcső, amely éjszakánként rendszeresen 

fürkészi az eget. Lesznek rádiótávcsövek, 

amelyek érzékelik a nagyobb hullámhosszú 

rádiósugárzást, és lesznek távcsövek az űrben. 

Lesz egy utódja a Hubble-űrtávcsőnek, a James 

Webb-űrtávcső, amelynek indítását 2018-ra 

tervezik. Lesz egy TESS nevű műhold a 

naprendszerünkön kívüli bolygók 

felfedezésére."   

„A [-z Óriás Magellán-] távcső több 8,4 méter 

átmérőjű tükörből fog állni. Az majdnem 27 láb. 

Mint ez a színpad a közönség negyedik soráig. A 

távcsőnek mind a hét tükre 8,4 méter átmérőjű 

lesz. A hét tükör együttes átmérője ebben a 

távcsőben 24,5 métert tesz ki. Akkora lesz 

tulajdonképpen, mint ez az előadóterem. A 

távcső teljes magassága kb. 43 méter lesz, … A 

távcső befoglaló szerkezete 22 szintes, 60 méter 

magas lesz. A szokatlan kialakítású épület a 

távcső védelmét szolgálja. Nyitott ablakai 

lesznek az égboltra, képes lesz az égbolt 

követésére, tulajdonképpen forogni fog – egy 

2.000 tonna súlyú forgó épület lesz.” 

 

 

 

A leendő Óriás Magellán-távcső az Andok egyik legyalult 

hegycsúcsán. A kép forrása a GMT projekt honlapja: 

http: http://www.gmto.org/ 

http://www.ted.com/talks/wendy_freedman_this_new_telescope_might_show_us_the_beginning_of_the_universe?language=hu
http://www.ted.com/talks/wendy_freedman_this_new_telescope_might_show_us_the_beginning_of_the_universe?language=hu
http://www.gmto.org/


 

Okostelefon- és tabletsuli 

Kelenföldön (is) 

Szilassi Andrea 

Szeptember végén a Budapesti Művelődési 

Központban jártam az Ezüstnet Egyesület 

meghívására. Egy négy órás program keretében 

megkíséreltem az összegyűlt 23 vendégnek 

összeszedni és bemutatni a legfontosabb 

tudnivalókat a tablet és az okostelefon 

használatával kapcsolatban. A résztvevők 

láthatóan mind rendelkeztek már valamelyik 

eszközzel, így tapasztalatuk is volt már az adott 

témában.  

Az előadás tematikája megegyezett a tatabányai 

klubprogramokéval. Levetítettem az e 

témakörhöz készített prezentációimat. Mivel a 

Kemlib hasábjain már többször is beszámoltam 

hasonló előadásaimról, ezért ismétlésbe nem 

bocsátkozom most. Bemutattam néhány olyan 

alkalmazást, amelyek a jelenlévők érdeklődésére 

számot tarthattak. Az utolsó órában pedig az 

előzetesen összeírt kérdésekre válaszoltam. 

 

A prezentációkon kívül megosztottam még a 

vendégekkel két, applikáció-ajánlatokat (is) 

tartalmazó OneNote noteszemet, amelyek okos-

telefonok használatához nyújtanak hasznos 

segítséget. Ezekben témakörökbe rendezve 

sorakozik több-kevesebb oldal. Szövegek, 

linkek, képek és hangfájlok terjedelmi 

korlátoktól függetlenül megférnek együtt ezeken 

az oldalakon. A szinte korlátlan lehetőségeket jól 

mutatja, hogy akár 100 kép is bemásolható 

egyetlen témához, egyetlen OneNote oldalba 

illesztve, egyebek mellett. E szubjektív 

szempontú válogatás tartalmát javarészt nem 

magam írom. Egy részükre a világhálón 

bukkantam rá, más részük tudatos kutatás 

eredménye. Az egyik notesz kizárólag 

egészségvédelemmel kapcsolatos applikációkat 

tartalmaz, amelyekből igen sokféle található a 

webáruházakban. A másikban a következő 

témakörök találhatók (sok-sok önálló oldallal): 

általános, de fontos tudnivalók okostelefon-

tulajdonosoknak, letölthető és alapfelszereléshez 

tartozó alkalmazások sora ajánló gondolatokkal, 

hasznos információk letöltésekről, 

webáruházakról, továbbá biztonsági problémák 

és hálózatok használatával kapcsolatos 

ismeretek. Sőt, találhatók itt kreatív ötletek is a 

megunt, lecserélt okostelefonok 

újrahasznosításával kapcsolatban. Évek óta 

gyarapodik a gyűjtemény, és igazán jó 

szolgálatot tesz, hogy kiegészítse a mindig 

kevésnek bizonyuló időt. 

 

Az Ezüstnet Egyesület megjelent tagjai.  

Fotó: Juhász Zsuzsa 



Kiválasztottam a gyűjteményből e cikk 

olvasóinak három kedvenc appomat, melyeket az 

előadás során is bemutattam Budapesten. 

Számos zenei alkalmazás között kiemelkedőnek 

tartom a Müpa Rádiót és a Spotifyt. 

Mindkettő olyan applikáció, 

amelyeknek számítógépen futtatható 

asztali verziója is van a telefonos és 

tabletes alkalmazások mellett. A Müpa Rádió 

két, különböző stílusú csatornáján keresztül 

folyamatosan zenét közvetít a Művészetek 

Palotájában rögzített felvételekből. A Müpa 

Symphony egy klasszikus zenei rádió, a Müpa 

Easy pedig a könnyűzene mellett világ- és 

népzenét sugároz. Esténként teljes 

koncertközvetítések is vannak az intézmény 10 

év alatt létrejött repertoárjából. Értesülhetünk a 

közelgő műsorokról is.  

A Spotify nagy lemezkiadók társulásával 

létrejött nemzetközi kereskedelmi 

vállalkozás, amelynek eredménye 

egy mindenféle platformra 

kifejlesztett zenei applikáció. Igen 

népszerűvé vált mostanra; sokmilliós 

felhasználói táborral rendelkezik. A Spotify a 

közreműködő művészeknek részesedést fizet a 

befolyt bevételekből. Ezek a zenék a jogtiszta 

felhasználás érdekében DRM másolás-

védelemmel vannak ellátva. Az ingyenes verzió 

időkorlátos, és nem mentes a reklámoktól. Aki 

prémium verzióra vált, az két hónap 

ingyenességet követően havi 5 euró díjat fizet a 

szolgáltatónak. Ezért cserébe viszont igen széles 

körű lehetőségekhez juthat. Sokoldalú klasszikus 

és könnyűzenei előadói- és műfajlista (benne 

magyar együttesekkel is), dalszövegek, különféle 

stílusoknak megfelelő lejátszási listák, vagy akár 

saját ízlés alapján összeállítható listák. 

Elmenthető kedvencek, amelyek 

internetkapcsolat nélkül is meghallgathatók. 

Akár a friss zenei újdonságokat is megtalálhatjuk 

itt! A Spotify ajánl hasonló stílusú művészeket 

is. Fontos megjegyezni még, hogy ezek a zenei 

streamek a prémium verzióban kitűnő 

hangminőségben, 320 kb/sec lejátszással 

hangoznak el.  

A TED applikációja. A www.ted.com 

webhelyet a Kemlib e havi számának Megyei 

körkép rovatában már bemutattam az egyik 

könyvtári heti program 

előadása kapcsán. Sok itt 

elhangzott előadás adott 

számomra maradandó 

élményt, és inspirált kutatásokra.  

Néhány ezek közül:  

 Az agykutató Jill Bolte Taylor 

visszaemlékezése, hogyan élte meg és túl 

saját stroke-ját;  

 Aimee Mullins előadása, aki lábszárak 

nélkül született, mégis képes volt előnyt 

és sikert kovácsolni fogyatékosságából; 

 Gustavo Dudamel fiatal hegedűs és 

karmester beszámolója egy középiskolás 

diákokat érintő venezuelai zenei 

programról. Láthattuk az eseményen a 

Teresa Carreño Youth Orchestra 

koncertjét is Dudamel vezényletével, aki 

maga is az El Sistema egyik 

felemelkedett tehetsége.  

 Andrew Bastawrous szemész lenyűgöző 

előadása arról, hogyan jutottak el a 

szembetegségek vizsgálata során 

Kenyában a hightech technikától a 

kerékpár −  okostelefon − napelemes 

hátizsák felszerelésig; 

 Edward Snowden, egykoron hírszerzésnél 

dolgozó informatikus előadása, aki egy 

távolról irányított robot képernyőjén 

keresztül mondta el leleplező 

információit az NSA tevékenységéről; 

 Mechai Viravaidya humoros, ötletgazdag 

és roppant tanulságos beszámolója arról, 

hogyan tudták Thaiföldön össznemzeti 

üggyé tenni a népességszabályozást; 

 Sugata Mitra tanulással kapcsolatos 

különleges kutatásairól, amelyeket egy 

indiai nyomortelepen indított egy 

befalazott számítógép segítségével. 

Az applikáció Android, iOS és Lumia Denim 

rendszerekre egyaránt letölthető. Míg azonban a 

Microsoft eszközén a használat a webes felületre 

emlékeztet, az androidos ettől előnyösen 

különbözik: ötletes és kényelmes megoldásokat 

tartalmaz. Javaslom felfedezését! 

http://www.ted.com/


Gyereksarok 
Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó 

suller.ildiko@ jamk.hu  

34/513-683 

V. évfolyam 10. szám   

2015. október  

Királyfikról és királylányokról 

meséltek a Magyar Népmese Napján 

Mennerné Papp Márta 

Benedek Elek író születésének ünnepe a Magyar 

Népmese Napja. Ez alkalomból a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár népmesemondó 

versenyt hirdetett 2015. szeptember 30-ára alsó 

tagozatos diákoknak. A gyermekek és szüleik 

kicsit izgultak, volt, aki a verseny kezdetéig 

gyakorolta a mesét.  

A megmérettetésen zsűriként közreműködött 

Pápes Éva mesekutató, Erősné Suller lldikó, a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

gyermekkönyvtárának vezetője és Petrozsényi 

Eszter színművész, könyvtáros kolléganő. 

 

Guhn Flóra Kornélia. Fotó: Makuvek Nóra 

A zsűrit elkápráztatta Guhn Flóra Kornélia 

óvodás kislány előadása. Flóra A só című mesét 

édesanyjával tanulta meg. Reméljük, a 

lelkesedése kitart majd iskolás korában is, és 

akkor újra találkozhatunk vele.  

Érkeztek iskolás gyermekek a Vaszary Általános 

Iskolából és annak Jázmin utcai 

Tagintézményéből, valamint a Talentum 

Általános Iskolából, sőt, a szomódi Íriszkert 

Általános Iskolából is. 

A tanult népmesék, meserészletek közül A só 

című volt a legnépszerűbb, hárman is ezt 

választották. Örömünk, hogy olyan mű is 

elhangzott, amelyben rendezvényünk címe 

szerepel: „Én a tied, te az enyém”.  

A zsűrinek nehéz volt a dolga, sokat tanakodtak 

a végső sorrenden, mialatt a gyermekek immár 

felszabadultan fogyasztottak a kihelyezett 

finomságokból. Az emlék könyvjelzőket és a 

csokoládékat Pápes Éva nyújtotta át valamennyi 

résztvevőnek. Éva minden tanulóhoz szólt egy-

egy mondatot, adott jó tanácsot, dicséretet. Az 

ítészek az 1-2-os és a 3-4-es kategóriában 

különdíjjal jutalmazták a kiváló meseválasztást, 

majd az első három helyezett Petrozsényi 

Esztertől könyvet vehetett át.  

 

Díjazottak. Fotó: Makuvek Nóra 

Szülők és tanítók egyaránt büszkén fotózták a 

kicsiket. Bízunk abban, hogy idővel a képekre 

visszatekintve a gyermekeknek sok szép emlék 

jut eszükbe erről a napról. 

mailto:suller.ildiko@jamk.hu


A verseny eredménye: 

1-2. osztály: 

I. Palánkai Panna Sára (Íriszkert Ált. Isk., 

Szomód, 2. oszt.) 

II. Illyés Tamás (Talentum Ált. Isk., 1. oszt.) 

III. Gelencsér Noel Nimród (Vaszary János Ált. 

Isk., 2. oszt.) 

Különdíj: Gelencsér Noel Nimród (Vaszary 

János Ált. Isk., 2. oszt.) 

3-4. osztály: 

I. Orosz Ádám (Vaszary J. Ált. Isk. Jázmin utcai 

Tagint., 3. oszt.) 

II. Dosztál Léna (Vaszary J. Ált. Isk. Jázmin 

utcai Tagint., 4. oszt.) 

III. Fodor Fanni (Vaszary J. Ált. Isk. Jázmin 

utcai Tagint., 4. oszt.) 

Különdíj: Dittmann Péter (Vaszary J. Ált. Isk.,  

3. oszt.) 

 

Bűvészshow-műsor a könyvtári 

héten 

Goldschmidt Éva 

Mollinit, azaz Moltész Gyula bűvészt 

köszöntöttük a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár vendégeként 2015. október 6-án. Az 

Országos Könyvtári Napok keretében 

megrendezett bűvészshow-műsorra alsó 

tagozatos gyermekek látogattak el a Talentum, a 

Kőkúti és a naszályi Angyalffy Általános 

Iskolából. 

 

A kicsik kíváncsian várták, vajon milyen ízelítőt 

láthatnak a bűvész trükk-tárházából. Az 

előadásban természetesen előkerültek a különféle 

kellékek, mint a nyuszi mintás kendő, a zsák, a 

kártya, a karika és a tojás. A műsor első felében 

zenei aláfestéssel mutatványok sora következett, 

majd a második részben az interaktivitásé volt a 

főszerep. Vendégünknek a trükkök 

végrehajtásában gyermekek segédkeztek. Nem 

volt könnyű dolga, amikor a sok magasba lendült 

kéz közül kellett választania! A tanulók 

közreműködésével sikerült a spárgán a csomót 

egy pillanat alatt kioldani, egybefűzött karikákat 

szétválasztani, vagy a tojást belevarázsolni a 

zsákba. 

 

A műsor végére a gyermekek egymás között 

tanakodtak, vajon hogyan csinálta a bűvész az 

egyes trükköket? Választ persze a hogyan 

kérdésre nem kaphattak, mindenkinek a 

fantáziájára bíztuk, hogy miként képzeli el a 

mutatványok kivitelezését. Gyermekek és 

felnőttek egyaránt jól érezték magukat a 

jókedvben bővelkedő eseményen, amely a 

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult 

meg. 

 

Fotók: Goldschmidt Éva 



Mese papírból 

Goldschmidt Éva 

Az Országos Könyvtári Napok keretében 2015. 

október 10-én, a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár Gyerekkönyvtári részlegén kreatív 

foglalkozásra várták a vendégeket. Grimm: 

Brémai muzsikusok című meséjének szereplőit 

origami technikával készítették el a résztvevők. 

A gyerekek között volt óvodás és iskolás, akik 

már ismerték a hajtogatás technikáját. Nekik 

könnyebb volt a feladat: minta alapján 

elkészíteni a mese figuráit; és szívesen segítettek 

lemaradó társaiknak is. Az óvodásoknak az 

anyukák segítettek. Lelkesen, örömmel 

dolgoztak, s mire elkészültek a figurák 

mindenkiből „profi hajtogató” lett. Alkotás után 

együtt, nagy örömmel játszották el a mesét az 

elkészített szereplők segítségével. A hajtogató 

gyerekek köszönik a Nemzeti Kulturális Alapnak 

és az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek a 

támogatást.   

 

Fotó: Süveg Erzsébet 

 

Varázslatos képek 

Goldschmidt Éva 

Varázskönyvtár címmel rajzpályázatot hirdetett a 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár alsó 

tagozatos gyermekek számára. A pályázók 

megörökíthették, hogy kit vagy mit látnának 

szívesen a gyermekkönyvtárban. Lehetett 

produkció, személy, bármilyen élőlény. A 

beérkezett munkák készítőit 2015. október 8-án, 

az Országos Könyvtári Napok keretében, a 

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

jutalmaztuk. A műveken láthattunk királyi 

családot, bohócot, de volt, aki mackót rajzolt, és 

nem is járt messze a valóságtól.  Plüss formában 

ugyan, de egy hatalmas maci valóban évek óta a 

gyermekkönyvtár lakója. Egy másik képen pedig 

Döbrentey Ildikó és Levente Péter látható, akik a 

rajz készítőjének nagy kedvencei. 

 

Sinkó Ildikó átadja a jutalmat  

Dörnyei Zsoltnak. 

 

A díjazáson valamennyi résztvevő átvehette jól 

megérdemelt jutalmát. A pályamunkák 

megtekinthetők a gyermekkönyvtárban. 

 

 

Dörnyei Zsolt rajza.  

Fotók: Makuvek Nóra 
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Hírek a gyermekkönyvtár októberi 

eseményeiről 

Zimonyi Zsanett 

Október 7-én 9 órától Partnerségben a 

biztonságos életért című program keretében alsó 

tagozatos gyerekeknek tartott bemutatót az 

Esztergomi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 

A gyerekek egy vetítéses előadás kapcsán 

ismerkedhettek meg a tűzoltók munkájával, majd 

élőben is megtekinthették a tűzvédelem 

legmodernebb eszközeit. Felülhettek a 

tűzoltóautókra, felpróbálhatták a védősisakot, 

kezükbe vehették a sugárcsövet, elosztókat, 

tömlőket. A tűzoltók azt is megmutatták, milyen 

magasra lehet kitolni a mentőkosarat. 

Gyerekeket és pedagógusokat egyaránt elbűvölt 

ez a testközeli bemutató. 

 

Ezen a napon 11 órától a helyi rendőrség is 

vendégünk volt. Bűn-, és baleset-megelőzésről 

tartott előadást felső tagozatos diákoknak Néveri 

Péter Edvárdné rendőrfőhadnagy. Előadásában 

elmondta, fontos, hogy a fiatalok ismerjék az 

őket érintő szabályokat, melyek az ő érdeküket 

és biztonságukat szolgálják. Arról is szó esett, 

hogyan lehetne elkerülni a bűncselekményeket, 

hogy se elkövetővé, se áldozattá ne váljanak. 

Felhívta a jelenlévő diákok figyelmét arra is, 

hogy az internetes közösségi oldalak használata 

milyen veszélyeket rejthet magában. 

Október 9-én a Kaméleon Könyvközösség 

Alapítvány képviseletében Valtinyi Lídiát 

köszöntöttük könyvtárunkban. A 2012-ben 

létrehozott alapítvány célja, hogy programokon 

és rendezvényeken keresztül népszerűsítse az 

igényes kortárs gyerekirodalmat. Legjelentősebb 

programjuk a Kaméleon Olvasóklub, amely egy 

szövegértés-fejlesztő, olvasásnépszerűsítő 

levelezős játék. A kiadó könyvei 

kedvezményesen megvásárolhatóak voltak a 

rendezvény ideje alatt. Október 11-én, a 

Könyves Vasárnap keretén belül vendégünk volt 

a Gárembucka együttes, Bumberák Maja és 

Gregus László, akik Mesékkel a világ körül 

címmel tartottak mesedélutánt szülőknek, 

gyerekeknek egyaránt.  Fellépőink az 

önmagukban is szép meséket népi-, és klasszikus 

hangszerekkel tették még színesebbé. 

 

 
 

Fotók: Nyári Andrea és Steindl Nóra 

mailto:suller.ildiko@jamk.hu
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Játékos vetélkedő gyermekeknek  

Pál Nikolett 

2015. október 11-ére egy könyv és könyvtár 

világából szervezett, jó hangulatú vetélkedőt 

szerveztünk - elsősorban tinik számára. Ez 

játékos oldalról közelítette meg a könyvtár 

világát, ezzel is elősegítve, hogy a fiatalok a már 

otthonos gyermekrészleg után ügyesen 

mozogjanak a könyvtár felnőtt részlegében is.

A totó, keresztrejtvény mellett voltak tippelős és 

kifejtős feladatok is. Ehhez szükség esetén 

igénybe vehették a könyvtár által nyújtott 

szolgáltatásokat, mint például a könyvtári 

katalógus, internetezési lehetőség.  

A sok ülés mellett meg is mozgattuk őket: egy-

egy feladathoz bizonyos könyveket is meg kellett 

találniuk a könyvtár polcain, és abban kutatva 

kellett választ adni a kérdésekre. 

 

 

 

Munkában a vetélkedő diákok.  

Fotó: Deák Anikó 
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Az aradi vértanúk utolsó napja – 
Kemény Krisztián előadásáról 

 
Dr. Horváth Géza 

 

2015. október 6-án, a könyvtári hét keretében a 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
központjában a 166 évvel korábbi eseményekre 
emlékeztünk. Kemény Krisztián történész, 
levéltáros idézte fel az aradi tragédia utolsó 
felvonását, 1849. október 5-e eseményeit a 
tucatnál több lelkes hallgatóság előtt. 

 

Kemény Krisztián. Fotó: Csejtei Zsolt 

A "bresciai hiéna" október 2-án rendelkezett a 
megtorlás módozatairól. Október 6-ára, Latour 
halálának évfordulójára tűzte ki a kivégzéseket. 
Az aradi foglyok még reménykedtek: október 4-e 
az uralkodó névnapja, lehet, hogy amnesztiát 
hirdet. De minden remény szertefoszlott ezen a 
napon, mert amnesztia helyett Haynau végzése 
érkezett meg. Ötödikén reggel hét órakor Ernst 
hadbíró felsorakoztatta a tábornokokat, s 
kihirdette az ítéleteket. Ezután megbilincselték 

őket, majd visszavezették cellájukba. 
Megtagadták tőlük azt a kérést, hogy együtt 
tölthessék az utolsó napot. 

Szúrós tekintetű, bajuszos, szakállas férfiak 
néznek ránk a csoportképről. Mindnyájuk 
osztályrésze lett a halhatatlanság. De nem 
szobor- vagy fénykép-alakokként tekintettünk 
rájuk e napon. A megemlékezés központi 
gondolat volt: milyen hús-vér emberek voltak ők 
ebben a kissé teátrális korban? Milyen volt 
családi állapotuk, és magánéletük? Milyen 
nézeteik, érzelmeik voltak? Hogyan és miért 
kerültek a forradalom és szabadságharc zászlaja 
alá e kivételes képességű katonák? Mert azok 
voltak, miként az „első felelős magyar 
minisztérium” tagjai a politikában, ők a haza 
fegyveres védelmében. 

 

Az aradi tizenhármak. A kép forrása: 
http://pctrs.network.hu/clubpicture/1/5/4/6/_/13_aradi_vertanu_1546124_6082.jp

g  

Kemény Krisztián előadásban a vértanúk életből 
való távozásának sorrendjében egyenként 
mutatta be e különböző életutakat bejárt 
katonaembereket, egy-egy jellemző mondattal, 



jelzős szerkezettel illusztrálva pályájukat.  „A 
torontáli nábob, a nagy renegát, a polgár katona” 
és több ilyen összefoglaló életrajzindítás, majd 
pályafutás elemzés után idézte utolsó 
mondataikat. Többen közülük bécsi parancsra 
kerültek magyarországi szolgálatra, még többen 
kevéssé tudtak magyarul, de felesküdtek a 
magyar alkotmányra és mindvégig kitartottak 
esküjük, szolgálatuk mellett. Tiszta 
lelkiismerettel éltek és haltak. 

 Volt köztük több gyermekes családos ember és a 
„hadsereggel összeházasodott”, egész életét a 
szolgálatra feltett, halálával is szolgálatot 
teljesített igaz ember. „Forrón szeretett magyar 
népem és hazám, tudom, megértik azt a 
szolgálatot.” (Aulich Lajos ötvenhét éves, 
katolikus vallású korelnök, akit mindenki 
tisztelt.) 

Volt közöttük birodalmi és magyarországi 
német, echte osztrák, horvát és szerb, örmény 
gyökerekkel rendelkező magyar érzelmű ember, 
még két gróf is. Vécsey Károlyt eleinte saját 
katonái akarták lelőni – ez nem sikerült. A 
legrosszabb sors jutott neki: végig kellett néznie 
társai halálát. „Isten adta a szívet, lelket nekem, 
amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.” 
(Vécsey Károly 46 éves nős, sok gyermekes 
apa.) Volt olyan tábornok, akinek személyes 
ügye volt Haynauval. Volt, aki saját birtokai 
megvédéséért, saját gazdasági érdekéért is 
küzdött a magyar oldalon. ( Kiss Ernő ötvenéves 
családos ember.) Volt, akinek hadbíró rokona 
harcolt Észak-Itáliában. A magyar szabadságharc 
horvát származású tábornokának két testvére is a 
másik oldalon harcolt. Buda ostromát ezért nem 
ő vezényelte, nehogy saját testvére az ő keze 
által vesszen el. (Másik bátyja akkor már 

elesett.) Karlo Knezić 41 éves nősember utolsó 
mondata: „Milyen különös, hogy Haynau bíró is 
keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög 
keverhette így össze a kártyákat.” – sokat kifejez 
a sors korabeli fintorából. Tragikomikus esetnek 
nevezhető, hogy az egyébként is „fenegyerek” 
Damjanich János nevű negyvenöt éves, 
görögkeleti vallású, nősember az utolsó napon a 
hóhérral beszélgetett, mondaná el e különös 
szakma gyakorlatát. Ő Haynau személyes 
bosszúja miatt került előre, „por és golyó” 
helyett akasztásra ítéltetett.  

Franz Bott felmondását töltötte, mikor kötelezték 
az ítéletek végrehajtására. „A világ feleszmél 
majd, ha látja a hóhérok munkáját.” (Karl 
Leiningen Westerburg harmincéves, lutheránus 
vallású, nősember.) 

Október 6-án hajnali kettő és három óra között a 
papok felkeresték a halálraítélteket. Aulich Lajos 
Horatius verseit olvasgatta, Török Ignác 
ötvennégy éves katolikus vallású, nőtlen személy 
várépítési szakkönyvet tanulmányozott. Láhner 
György ötvenhárom éves, katolikus vallású, nős, 
egy gyermek apja fuvolázott. Dessewffy Arisztid 
negyvenhét éves, evangélikus vallású, nős, 
nyugállományból visszatért egyén még aludt… 
többen búcsúlevelüket írták… 13 „kemény, 
marcona” - EMBER.  

Majd felvirradt a reggel, amely hallhatatlanná 
tette őket és a harmadik grófi származású 
személyt, az első felelős magyar kormányfőt, 
akinek tragikus módon sem sikerült kivonnia 
magát hóhérai kezéből. Tizennegyedikként ő 
távozott, megnyitva a sort a folytatódó megtorlás 
további aradi és magyarországi „EMBER 
áldozatai” előtt. 

 

Somoskő, Aradi vértanúk emlékhelye, ifj. Szabó István alkotása.  

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök mellszobra mögött a 13 kivégzett tábornok domborműve.   

A kép forrása:  http://tarjanikepek.hu/?p=2964  



A Helytörténeti Kerekasztal  

67. ülése 

 
Nádasiné Balatoni Anna 

 

A Helytörténeti Kerekasztal 67. vándorgyűlésére 
2015. augusztus 28-án, Bajnán került sor.  

A Közösségi Házban Izsó Károly, Pallagi Tibor 
polgármester, Hudoba Gyula alpolgármester, 
felesége Hudobáné Editke, Kleuczner Erzsébet 
csuhéfonó és szövő, társa, Alexa László fafaragó, 
valamint Német Béla a korabeli téglák ismerője 
(Bajna népi iparművészei) fogadták a kutatókat 
és pártoló tagokat. 

 

A képek forrása: 

http://labatlan.hu/helytorteneti-kerekasztal-67 

Társunk, Izsó Károly helytörténész ismertette a 
középkori Bajna történetét, valamint a további 
programokat. Utána Izsó Károly vezetésével a 
Sándor-Metternich kastélyhoz látogattunk. 
Mindannyian örömmel fogadtuk a polgármester 
úr közlését. Folytatódik, és remélhetőleg 2020-ra 
befejeződik a kastély felújítása.  

Szerencsére az állagmegóvásra - amennyire az 
anyagi lehetőségek engedték -, az elmúlt évek 
során is odafigyeltek. A közelmúltban átadott 

temetőkapunál, Alexa László fafaragó 
népművész a kopjafák és a motívumok 
jelentéséről beszélt. A temetőben sétálva 
dicsértük azokat a lokálpatriótákat, akik 
szívükön viselik a múlt megóvását. 
Munkájuknak köszönhetően, jó néhány 
gyönyörűen felújított - védett - síremlék „díszíti” 
a bajnai temetőt. 

 

Következő utunk a Lurdi barlanghoz vezetett. 
Kényelmes széles lépcső vezet föl a dombra, 
ahol ápolt környezetben, kényelmes padokon, 
helyet foglaltunk és meghallgattuk Hudobáné 
Editke ismertetőjét a Lurdi barlang történetéről 
és a hozzá kapcsolódó hiedelmekről.  

Végül a nap zárásaként az utolsó helyszínre, az 
Alkotóházba látogattunk, melynek felújítása 
utolsó látogatásunk óta befejeződött. Itt Bajna 
népi iparművészei mutatkoztak be. Kedves 
meglepetés volt az előadott népdal, mellyel 
társaságunkat üdvözölték. Ezután munkájukról 
halhattunk némi ízelítőt. A program végén 
megtisztelte társaságunkat Nyíri Róbert kanonok 
úr is.  

Végezetül fehér asztalnál, kötetlen beszélgetéssel 
zártuk a felejthetetlen délutánt. Mindnyájan 
meghatódtunk a figyelmességtől, amikor a 
házigazdák kifejezetten ez alkalomra készült, 



helytörténeti kiadványt nyújtottak át. Hetedik 
alkalommal jártunk Bajnán. A közel kétezer fős 
település minden alkalommal újabb 
meglepetéssel és látnivalóval lepi meg az 
odalátogatót.  

Köszönjük vendéglátóinknak a tartalmas, 
élményekkel teli délutánt! 

A Helytörténeti Kerekasztal  

68. ülése 
 
Barakka Gábor 

 

Szeptember 18-án a Helytörténeti Kerekasztal 
tagjai, meghívásomra nálunk, Süttőn, a házunk 
kertjében találkoztak, hogy megtartsuk a 68. 
vándorgyűlésünket.  

 

A képek forrása: 

http://labatlan.hu/helytorteneti-kerekasztal-68  

Különös apropó nélkül, még azt sem 
mondhatom, hogy valamilyen kerek évforduló 
miatt jöttünk össze, csupán az elmúlt tíz esztendő 
mégis bizonyos összegzést kívánt részemről. Az 
idő nagyon gyorsan elszállt, ma már a tagok 
többsége inkább közelebb áll a nyolcvanhoz, 
mint a hatvanhoz, és sajnos az elmúlt években 

már örökre eltávozott közülünk két kedves 
tagunk, Wagenhoffer Vilmos és Padányi Lajos. 
Talán ezért találkoztunk nálunk, hogy a 
feleségem, Csöpi ízletes, hideg sültjei, valamint 
bor és üdítő mellett egy kicsit 
visszaemlékezzünk. Meghívásomra 
megtiszteltek bennünket Nyíri Róbert bajnai és 
Tóth Bertalan süttői plébános urak, és hogy 
teljes legyen a kép, eljött Gerecsei Zsolt ácsi 
református tiszteletes úr is, egyébként 
helytörténész. Megtisztelt Czermann János Süttő 
polgármestere, Németh Béla Bajnáról a bélyeges 
téglák ismert gyűjtője, valamint barátom 
Békevári János is. 

 

A beszélgetésünk során Gerecsei Zsolt bemutatta 
az Ácsról szóló, frissen megjelent monográfiát, 
"Ács a mi városunk" címmel, melynek ő volt az 
egyik szerkesztője, Lakatos Béla ácsi polgármes-



ter mellett. Nyíri Róbert plébános úr pedig 
szétosztott közöttünk egy ugyancsak frissen 
megjelent művet, "A magyar nemzet esélyei 
múltjának tükrében" címmel, melynek írója 
Johann Reichert. Mindkét könyvet köszönettel 
vettük. A beszélgetést követően meghívtam a 
kerekasztal tagjait egy kis temető látogatásra, 
azon apropóból, hogy a helyi Értéktár Bizottság 
javaslatára a süttői önkormányzati testület 
elfogadta a temetőben lévő sírok helyi védelem 
alá helyezését. A Bizottság nevében bemutattam 
Paál József okleveles építészmérnök és 
műemlékvédelmi szakmérnök által elkészített 
nívós munkát, amelyben javaslatot tett 44 helyi 
védettségű síremlékre. A vendégeknek Békevári 
János barátom segítségével bemutattuk azokat a 
síremlékeket, amelyeket végül is a mi 
javaslatunkra Paál József értékesnek tartotta a 
helyi védettségre. 

 

Itt találhatjuk a temetőnk első szív alakú 
síremlékeit, közöttük a nemrég kiásott 1758-as 
legrégebbi sírkövet, valamint az elmúlt több mint 
kétszáz év alatt felállított süttői „vörös- és fehér-
márványból” készített kőfaragó remekeket. 

A temetőlátogatást követően, visszatérve a 
kertünkbe, tovább folytatódott a beszélgetés 
annak reményében, hogy még gyakran fogunk 
találkozni a közeljövőben. 

 
 
Elhunyt dr. Kálmán Attila 

Szilassi Andrea    

2015. október 28-án, életének 77. évében 
meghalt dr. Kálmán 
Attila, a tatai 
Református Gim-
názium alapítója, 
egykori igazgatója. 
Előtte hosszú éveken 
át a tatai Eötvös 
József Gimnázium 
tanáraként matema-
tikát tanított. Tan-
könyvet is írt az ún.  

nemeuklídeszi matematika geometriai elemeiről, 
amely 1989-ben jelent meg.  Lokálpatriótaként 
egyik alapítója volt Tata Baráti Körének. E 
szervezet helytörténeti tárgyú tanulmányokat 
jelentetett meg évkönyvekben, tájékoztató 

kiadványokban, és márvány emléktáblákat 
állított olyan tatai polgárok lakhelyének falára, 
akikre méltán lehetnek büszkék későbbi korok 
nemzedékei. Kálmán Attila tanulmányokat írt 
egyebek mellett Bláthy Ottó Tituszról, a 
világelső, tatai acetilénes közvilágítás 
történetéről, valamint a helyi temetők 
művelődéstörténeti emlékeiből. A rendszerváltás 
időszakában az MDF-ben politizált; a helyi 
szervezet vezetője volt 1988-90. között. 
Országgyűlési képviselővé választották az 
Antall-kormány időszakában. 1991-94. között 
államtitkári megbízatást töltött be a Művelődési 
és Közoktatási Minisztériumban. Tevékeny 
életútját számos kitüntetéssel ismerték el. 
Gyászolják szerettei, tanítványai, munkatársai. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2015. november 
22-én 15 órakor lesz a Tatai Református 
Templomban.  Nyugodjék békében!  
A-kép forrása: http://www.refi-tata.hu/  
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Lábatlan és Karva – élmény-
beszámoló az MKE Komárom-
Esztergom Megyei Szervezete őszi 
kirándulásáról 
 
Feketsné Kisvarga Anita 

 
Hagyománnyá kezd válni, hogy az MKE 
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete nyár 
elején nagyobb szakmai kirándulást szervez a 
megye határain túlra, ősszel viszont a szűkebb 
hazában maradva keres úti célt. 

Idén nyáron Budapestre és Vecsésre utaztak el 
szervezetünk tagjai és az érdeklődő barátok, 
családtagok, mint ahogy erről a KeMLIB 
korábbi számának hasábjairól értesülhetett a 
lapolvasó. Az őszi szakmai kirándulásra 
szeptember 14-én került sor. Ezúttal Lábatlanra 
és a szlovákiai Karvára látogattunk.  

Lábatlanon Nádasiné Balatoni Anna 
helytörténész, a városi könyvtár egykori 
munkatársa kalauzolt minket értőn és nagy 
szeretettel. Elsőként Lábatlan református 
templomát tekinthettük meg. Anna bevezető 
gondolatai után Darányiné Csonka Valéria 
lelkészasszony nyújtott történelmi bepillantást a 
református gyülekezet és a templom múltjába. 
Az érdekes visszatekintőből kiderült, hogy a 
településen szinte a reformáció megjelenésével 
egy időben megalakult a gyülekezet. Egyes 
adatok szerint az egyház szervezése 1550-ben 
történt. Egy 1715-ös összeírás tanúsága szerint 
akkor még a falu teljes lakossága református 
volt. (Mára már a többség katolikus vallású.) 

Ebből az időből származik az az egyházi 
anyakönyv is, melyet azóta is vezetnek. 

 

A lábatlani református templom.  
A kép forrása: http://labatlan.hu/  

A templom pontos korát nem sikerült 
megállapítani, de építészeti stílusából arra lehet 
következtetni, hogy igen régi lehet. Ablakai 
átmenetet mutatnak a román és a gót stílus 
között, támpillérei és alaprajza is gótikus. 1788-
ban épített hozzá a gyülekezet tornyot. Ebből az 
időből származik az úrasztalát borító, feketével 
és ezüsttel hímzett terítő, az úrvacsorai kehely és 
a keresztelőtál is, mely utóbbi kettőt meg is 
tekinthettük. Bár Lábatlant nem kímélték a 
történelmi viharok és a járványok sem, a 
református hitélet mindig erős volt. Már az 1700-
as években volt iskolája és tanítója a 
településnek. A templom felújításában az 1800-
as években nemcsak a hívek, hanem a Cement-
gyár is aktívan részt vett. Ekkor építettek új 
lelkészlakot is – tudtuk meg a lelkészasszonytól. 



 

Fotó: Kantó Erika 

A református templom megtekintése után a Vitéz 
Sághy Antal Városi Könyvtárba látogattunk el. 
A könyvtár névadója esztergomi születésű 
mérnök, aki Lábatlanon nemcsak a Cementgyár 
működtetésével és vezetésével vívta ki a 
település megbecsülését és szeretetét, hanem a 
munkásai számára tett jóléti intézkedései révén 
is. Munkásotthont, óvodát, fürdőket építtetett, és 
mindemellett a település kulturális életének 
fellendítése érdekében is sokat tett. A nevét 
viselő városi könyvtárban huszonhatezer 
dokumentum, elsősorban könyv várja az 
olvasókat. A könyvtár által szervezett kiállítások, 
író–olvasó találkozók, könyvbemutatók mind 
ugyanazt a célt szolgálják: az olvasóközönség 
számának emelkedését és a könyvtár aktív 
szerepvállalását a lábatlani 
közösségfejlesztésben és kultúraápolásban. 
Sajnos, az épület állapota már igényelné a 
nagyobb felújítást, a szép könyvtárbelső és a 
tatarozott falak, az épület könnyű 
megközelíthetősége mind hozzájárulhatnának a 
célok megvalósításához. További gondot jelent a 
helyi óvoda, iskola földrajzi távolsága is, ami 
megnehezíti az aktív együttműködést a könyvtár 
és az oktatási intézmények között – tudtuk meg a 
városi könyvtár vezetőjétől, Betákné Lampérth 
Gabriellától. 

Szakmai napunk következő állomása a könyvtár 
épületénél sokkal jobb állapotban lévő 
Gerenday Közösségi Házba vezetett, mely 
1847-től került a Gerenday család birtokába, 
amikor Gerenday Antal Piszkén kőfaragó telepet 
létesített. Erről a maga korában modernnek 

számító telepről került ki több magyar híresség 
(Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály, Kölcsey 
Ferenc) sírköve, de a Gerecse vörös 
márványából kandallókat, emléktáblákat és 
szobrokat is faragtak annak idején a 
mesteremberek. Végül az üzem Pestre költözött, 
és Gerenday Antal fia, Béla építtette át az itt 
emelt épületet kúriává. A Gerenday-ház 1990-ig 
volt a család birtokában, majd a Gép- és 
Alkatrészgyár Lábatlani Gyára tulajdonába 
került. 1999-ben Lábatlan Nagyközség 
Önkormányzata vásárolta meg, és gondozza 
azóta is az épületet. A megmaradt bútorokat, 
képeket restaurálták, a helyiségeket felújították. 
A kúria és a család történetét Nagy Mónikától 
hallhattuk. Szabó Ildikóval, az intézmény 
vezetőjével bejártuk a kiállítótermeket, a szép 
szobákat, és megcsodálhattuk a házasságkötő-
teremként is funkcionáló dísztermet, melynek 
szekkóját Fecske Orsolya, fiatal festőművésznő 
készítette. 

 

Fotó: Kantó Erika 

A kúria körüli 2,02 hektár területű parkot az 
1890-es években létesítette és tette európai 
hírűvé a Gerenday család. A fenyőkertészet 
egyik szép példánya még a párizsi világkiállítás 
aranyérmét is elnyerte. A háború és a 
tulajdonosváltások után az önkormányzat 
gondnoksága alá kerülve sikerült teljesen 
megújulnia, és 2003-tól szabadtéri színpaddal 
kiegészülve várja látogatóit.  

Egy könnyű ebéd után, melyet a Hullám 
Vendéglőben költöttünk el, Karvára utazott a 
csapat. 12 fős csoportokra szakadva, motoros 



kishajóval szeltük át a Dunát. A túlparton Duka 
Gábor, Karva – hivatalos nevén Kravany nad 
Dunajom – polgármestere, Petrovay Reskó 
Sándor helytörténész és Bajnok Milány Éva, a 
Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
elnöke fogadott minket. Polgármester úr 
dióhéjban ismertette a kis falu jelenével, 
kulturális és sportrendezvényeivel, 
hagyományápolásával kapcsolatos legfontosabb 
információkat. A múltidézést Petrovay Reskó 
Sándorra hagyta, aki a későbbiekben kalauzolt 
végig minket a településen.  

 

Úton Karva felé. Fotó: Kantó Erika 

Karva Párkánytól 20, Komáromtól 29 km-re 
fekvő település a Duna partján. Már az őskorban 
is éltek itt emberek. Lakossága hosszú ideig a 
mezőgazdaságból, a halászatból és a 
malomiparból élt. Magyar nyelvű óvodája, 
iskolája, sőt 1953 óta kertészeti és 
mezőgazdasági szakközépiskolája is van. Ez 
utóbbiban azonban már elsősorban a 
virágkötészet, az asztalos- és a szakácsképzés 
hódított teret a hagyományos mezőgazdasági 
szakok kárára. 

Ezen a kis településen igen aktív a civil élet. A 
Korava Dunamenti Vidékfejlesztési és Kulturális 
Társulás rendszeresen szervez alkotó- és 
képzőművészeti táborokat, de van civil gazdája 
az évente megrendezésre kerülő 
borversenyeknek is. A helyi programok tárháza 
is gazdag. Idén rendezték meg a neszmélyi 
önkormányzattal közösen 20. alkalommal a 
Hídverő Napokat, hosszabb időre tekint vissza a 
Karva–Lábatlan Maraton, és idén debütált a 

Duna-Karva–Lábatlan Kerékpártúra.  2011 óta 
hagyomány a faluban a Dunakorzó Karván című 
programsorozat, melynek keretében zenés 
műsorokkal és gasztronómiai kínálattal 
elevenítik fel a 20. század egy-egy korszakát. 
Nagy sikert aratott például, amikor retro május 
1-ei felvonuláson vehetett részt minden 
érdeklődő. 

Polgármester úr humorral fűszerezett település-
bemutatója után Petrovay Reskó Sándorral 
vágtunk neki a Duna partnak egy kis 
múltidézésre. A sokat emlegetett kastélyokat és 
kúriákat szerettük volna tüzetesebben 
megtekinteni, melyekről a település nevezetes. 
Sajnos, a 18-19. századi épületek mára már nem 
a régi pompájukban fogadják a turistákat. Nem is 
látogathatók, ezért többet közülük csak messziről 
tekintettünk meg.  

Megcsodálhattuk viszont az 1232-ben késő 
román stílusban épült, Boldogságos Szűz Mária 
tiszteletére szentelt római katolikus templomot. 
A török háborúk és a rendi felkelések során 
lepusztult épületet először Gyulay Ferenc gróf 
építette újjá késő barokk stílusban 1712 táján. A 
templom legértékesebb emléke két vörös 
márvány sírkőtábla. Az egyik egy befejezetlen, 
felirat nélküli tábla. A másikon ez olvasható 
latinul: „Itt van a nemes Lábatlan család 
nyughelye az Úr 1400. esztendejében”. 
Figyelemfelkeltő érdekesség továbbá Kondé 
Benedek József rózsaszín márványból készült 
obeliszkje, ami eredetileg a temetőben állt, csak 
később került a templom épületébe.  

Itt, a templom közelében állhatott egykor Karva 
első kúriája, melyet Nedeczky Sándor 1695-ben 
építtetett, de a császári csapatok 1707-ben 
lerombolták. Előtte azonban még itt tartózkodott 
néhány napot II. Rákóczi Ferenc és Bottyán 
János. Ennek emlékét is őrzi – az egyébként 
kurucok számára egykor erős bázist jelentő – 
Karva Rákóczi-felkelés emlékműve, Nagy 
Mátyás és Nagy János alkotása, melyet 
alkalmunk volt megtekinteni. Csakúgy, mint azt 
a kápolnát, melyet a falu védőszentje, Szűz 
Mária tiszteletére rendezett búcsú keretében 
2014-ben szenteltek fel. A kápolna megépítését a 



Hroššo-kúria egyik tulajdonosának fia, Hroššo 
Michal szorgalmazta. A kápolnát Smidt Tamás 
tervezte, a benne található három domborművet 
pedig Smidt Róbert készítette. 

 

 

A karvai katolikus templom.  
Fotó: Szeder László, Wikipedia 

 
Aki még nem fáradt el, a karvai program 
zárásaképpen „felszaladhatott” a szintén 2014-
ben átadott kilátóba. A több mint száz lépcsőfok 
leküzdése után, a 16 méter magas kilátóból 
páratlan kilátást élvezhettünk a Dunára. A hat 
méter átmérőjű, kör alapú kilátó felfelé 
folyamatosan szűkül. Fából, fémből és kőből 
készült, szintén Smidt Tamás tervei alapján, 
ahogy a falucska nemrégiben megújult főtere is, 
mely egyúttal szabadtéri színpadnak és 
nézőtérnek is helyet ad. 

Karvai barangolásunk végén elköszöntünk 
Bajnok Milány Évától és Petrovay Reskó 
Sándortól, s immár rutinos matrózként 
pattantunk a motoros hajóba, mely átszállított 
minket Lábatlanra. A tartalmas kirándulástól 
fáradtan, a széltől kifújtan ültünk be a jó meleg 
buszba, ami gyorsan hazarepített minket 
Tatabányára és Tatára.  

Évfordulós emlékülés Komárom-
Esztergom megyében  
 
Kissné Anda Klára 

Ebben az évben több évfordulóra is sor kerül a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete háza táján. 80 
éves az MKE, és több tagszervezete csatlakozott 
hozzá – ahogy a Komárom-Esztergom megyei is 
– 55 évvel ezelőtt. Erre emlékeztek emlékülés 
keretében Tatabányán 2015. szeptember 7-én a 
József Attila Megyei és Városi Könyvtárban. 

Kissné Anda Klára, a megyei szervezet elnöke 
köszöntötte a hazai és a határon túli vendégeket, 
a városvezetés és a társszervezetek képviselőit, a 
megyei szervezet jelenlegi és volt tagjait. 
Házigazdaként dr. Voit Pál igazgató nyitotta 
meg az emlékülést. Hangsúlyozta, hogy a múlt 
és a jelen összefonódásából, az értékek 
átmentésével építhetjük a jövőt, ehhez pedig 
elengedhetetlen a fiatalok jelenléte úgy az 
egyesületben, mint a könyvtáros társadalomban. 
Szakmai összefogást sürgetett, melynek során az 
egyesület érdekvédelmi szerepét, lobby erejét 
kell megmutatni ahhoz, hogy magyar 
könyvtárügyről lehessen beszélni most és a 
jövőben.  

Pleier Tamás, a Tatabányai Megyei Jogú Város 
Ifjúsági, Sport, Civil és Nemzetiségi Bizottság 
elnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy a 
hagyományok megőrzése egyben a megújulás 
felé visz, a régi és az új integrálódása a 
könyvtáros szakmában is jelen van, a város pedig 
örömmel támogatja a civil szervezetek ez irányú 
tevékenységének, programjainak megvalósítását, 
ahogy az emlékülést is. 

Gerencsér Judit, az MKE főtitkára 
mindenekelőtt a 2015-ben nyolcvanadik 
születésnapját ünneplő egyesület történelmi 
előzményeit vázolta nemzetközi kitekintéssel. A 
Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok 
Egyesülete 1935-ben alakult meg 
fordulópontjaként a magyar könyvtárosság 
hivatássá válásának. A célok és eszközök mellett 
felsorolásra kerültek az első számú vezetők 
Hóman Bálinttól Barátné dr. Hajdu Ágnesig.  



A jelenlegi célok és feladatok, valamint a 
szakmai és közhasznú tevékenységek közt 
említette a könyvtár- és szakinformációs 
politikában való állandó és kezdeményező 
részvételt, a szakmai képzés és továbbképzés 
kérdéseit, a hivatástudat fejlesztését, a szakmai 
érdekvédelmet, az együttműködéseket és a 
munkamegosztást a könyvtári rendszer 
szerveződése során. Ismertette az MKE 
szervezeti felépítését, a hazai és a nemzetközi 
szerteágazó kapcsolatokat. Kiemelte Barátné dr. 
Hajdu Ágnes elnök magyar és európai 
viszonylatban is kivételes pozícióját az IFLA 
igazgató tanácsának tagjaként. 

 

Gerencsér Judit. Fotó: Török Csaba 

A jelenleg 17 területi és 12 szakterületi 
szervezetet, kb. 2200 tagot számláló egyesület 
reprezentatív kulturális területen. Megemlítette a 
vándorgyűlések jelentőségét, mint a nemzetközi 
trendek és az aktuális kérdések minden szakágat 
és területet érintő fórumát, amely egyben 
alkalom a szakmai elismerések, kitüntetések 
átnyújtására. 

Az elhangzottakból az MKE szerteágazó és 
sokrétű szakmai tevékenysége körvonalazódott a 
szakértői képviselettől a stratégiai kérdésekig, az 

együttműködő és kapcsolatteremtő 
tevékenységtől a könyvtáros életművek 
ápolásáig, az országos és területi 
programszervezéstől más projektekben való 
részvételig.  

Az előadást a jövőre vonatkozó kitekintés tette 
teljessé, folyamatos és dinamikus megújulási, 
önmeghatározási törekvésre ösztönözve. 
Kulcskérdésnek tekintette a szervezetfejlesztés, a 
partnerközpontúság, az új szakmai 
kompetenciák, a tehetséggondozás, az 
esélyegyenlőség és a rugalmas hozzáférés 
megteremtését, a minőségorientált és felhasználó 
központú gondolkodást. Az MKE saját stratégiát 
kíván meghatározni az átláthatóság, a 
kommunikációs csatornák, az aktív részvétel és 
folyamatos véleménynyilvánítás erősítésével. 
Prioritást élvez az életpálya-modell, a könyvtáros 
képzés, fontosak az idegen nyelvi programok, a 
nemzetközi gyakorlatok átvétele, miközben 
elengedhetetlen a fiatalok bevonása és a 
pályázati tevékenység. 

Az előadás végén főtitkár asszony egy zenés 
születésnapi prezentációval lepte meg a 
résztvevőket. 

Kissné Anda Klára történeti visszaemlékezését a 
Komárom megyei Könyvtárosok Szabó Ervin 
Köre megalakulásának körülményeivel kezdte. A 
szervezet 1960. augusztus 27-én még a TIT 
szakosztályaként alakult. A TIT nélkül Horváth 
Géza elnökletével 1966-ban újraalakult szervezet 
a tapasztalatcseréket, a továbbképzéseket és 
egyesületi napok szervezését helyezte előtérbe, 
miközben részt vett a megyei könyvtár 
programszervezésében, a hazai és a külföldi 
kollégák fogadásában. A kivetített fotókról és az 
elhangzottakból kirajzolódott a megyei szervezet 
megyei könyvtárhoz és a szakszervezethez 
fűződő viszonya, a sikeres és élénk szervezeti 
élet, valamint a hullámvölgyeket követő újítási 
és megújulási szándék. Az elnök külön szólt a 
’80-as évek második felében erősödő 
érdekvédelmi tevékenységről, a ’90-es években 
újraéledő továbbképzési törekvésekről, valamint 
az MKE elnökség felé megnyilvánuló egyre 
aktívabb tevékenységről. Az ezredfordulót 



követő időszakból a civil szféra, a 
társintézmények és -szervezetek felé fordulást, a 
PR és a publikációs tevékenység erősítését, a 
tagtoborzási kísérleteket emelte ki.  Büszkén 
beszélt a szervezet kitüntetettjeiről, a 
munkabizottságokban való részvételről. Nem 
hagyta ki a felsorolásból az országos hírnévre 
szert tett webszerkesztő workshopokat, a határon 
túli kapcsolatokat, valamint az elmúlt két év 
könyvtárosok világnapjához kapcsolódó 
egyesületi családi programjait.      

Az előadás végén hangsúlyozta, hogy nem 
forintosítható, amit az egyesület a tagjainak 
nyújt, tehát helytelen a tagdíj befizetésétől azt 
várni, hogy mennyi térül meg belőle. Nem 
mérhető pénzben az ingyenes továbbképzési 
alkalmakon megszerzett szakmai ismeret és 
kompetencia, a személyi tőke a kapcsolatok által, 
az érdekvédelem, hogy nagyobb az esély az 
elismerésre, és hogy minimális részvételi díj 
fejében kivételezett szakmai vagy kulturális 
program részese lehet valaki. Olyan „plusz” ez 
egyén és közösség, intézmény és dolgozó 
számára, amelynek értékét csak hiánya fedné fel. 
Az aktív részvételre és véleményezésre kérte 
hallgatóságát. 

Ahogy mi láttuk: alapítástól a ’90-es évekig 
címmel emlékeztek vissza a szervezet volt 
tisztségviselői azokra az eseményekre és 
kapcsolatokra, amelyek aktív szerepvállalásuk 
alatt meghatározóak voltak a szervezet 
működése vagy a szervezeti élet tekintetében.  

A visszaemlékezést Mészáros Antal, mint az 
alakuló ülés résztvevője kezdte. Személyesen 
ismerte az alapítókat, Novák Gyulát, Martsa 
Alajost és Bárdos László Istvánt. A megyei 
könyvtár munkatársaként és a szervezet 
titkáraként 1966-tól fűzte szorosabb kapcsolat 
Horváth Géza könyvtárigazgatóhoz, szervezeti 
elnökhöz, valamint Koger Tamáshoz, aki az első 
vándorgyűlés helyszínéhez Komárom megyét 
ajánlotta. Mivel a szervezéssel Mészáros Antalt 
bízták meg, az emlékülés résztvevői hű képet 
kaphattak a részletekről. Nevét az országos 
elnökség hamar megismerte, kapcsolatai miatt az 
egyesületi társas utak szervezésével bízták, 

mindenekelőtt az 1970. évi moszkvai IFLA 
kongresszus és egy ezzel párhuzamos leningrádi 
út résztvevői számára. Majd minden 
vándorgyűlésen jelen volt, így gazdag 
élményanyagból meríthetett, aki az előadás alatt 
vagy a szünetben figyelmesen hallgatta.  

 

Kissné Anda Klára. Fotó: Török Csaba 

Várnai Magdolna 1971-től volt rövid ideig 
titkára a megyei szervezetnek. 
Visszaemlékezését azzal a francia 
nyelvtanfolyammal kezdte, amely a 
könyvtárosok nyelvi képzésére irányult. 
Megelevenedtek egy NDK-beli út emlékei, 
amelyet Székely Sándor közbenjárására a 
budapesti könyvtárakból verbuvált 
jelentkezőkkel sikerült csak elindítani Eisenach–
Weimar–Erfurt felé. Egy jól sikerült helyi 
kirándulásra a pannonhalmi utat hozta példaként, 
ahova a megyei könyvtár akkori művelődési 
autójával indultak el, visszafelé Gézaházát 
érintve. Azt is megtudhatták a jelenlévők, hogy 
az élénk és aktív szervezeti élet oka a minden 
könyvtártípus, minden város képviseletéből álló 
tagság és a vezetőség között kialakult nagyon 
élénk kapcsolatnak volt köszönhető. A havi 
továbbképzések, az állandó rendezvények, ilyen-



olyan könyvhetek, -ünnepek szervezése, a sok 
program gyakoribb találkozásokra, utána pedig 
maradásra és beszélgetésre marasztalta a tagokat. 

Vojcsek Sarolta a szakszervezeti hálózatból 
delegáltként 1983–1990 között több cikluson 
keresztül volt elnöke a megyei szervezetnek. 
Vezetése alatt a szervezet olvasásszociológiai 
vizsgálatot kezdeményezett és felmérést végzett 
a könyvtárosok élet- és munkakörülményeiről. A 
kirándulások között mindenekelőtt a 
népművelőkkel együtt szervezett ausztriai, a 
szlovákiai és egy dél-csehországi útra 
emlékezett. Látták Unterwaldban a magyaroknak 
létrehozott első könyvtárat, Grazban a 
számítógépes kölcsönzést (1982!), Komarnoban 
a 200 éves földrengésbiztos református 
templomot. A cseh út, mint mondta, öt napos 
kemény program volt. A saját szervezésű hazai 
programok között a Keszthely–Balatongyörök–
Veszprém családi kirándulás (1985), a 
pesterzsébeti 20. sz. FSZEK Fiókkönyvtárba 
(1988), az MTA Központi és az Országgyűlési 
Könyvtárba (1989) tett látogatás, a pozsonyi 
(1989) és egy burgenlandi (1990) út részleteiről 
mesélt.  

 

Az emlékülés résztvevői.  
Fotó: Török Csaba 

Tanczerné Jakus Emőke 1983–1986 között volt 
vezetőségi tag. A megyei könyvtár 
testvérkönyvtárával, a drezdai Stadt und 
Bezirksbibliothek-kal való kapcsolatról beszélt. 
1970-től tolmácsolt a német vendégek 
látogatásai során, majd amikor 1975 után az 
együttműködés lehetővé tette a németországi 
gyakorlatot, egy hónapig tanulmányozta a 
drezdai módszereket, a gyűjteményt és a 

szolgáltatásokat. Tapasztalatairól részletesen 
beszámolt.  

A háttérben futó képek illusztrálták a szervezeti 
élet és tevékenység sokszínűségét, megörökítve 
és felidézve a kirándulások, bányalátogatás, 
országos konferencia, hazai és külföldi vendégek 
látogatásai, taggyűlések, vándorgyűlések 
pillanatait. A múltidéző beszélgetés végén 
Mészáros Antal Horváth Gézáról, Kissné Anda 
Klára Koger Tamásról emlékezett meg. 

A Komárom-Esztergom megyei könyvtárosok 55 
éve címmel összeállított DVD-ROM 
bemutatójával folytatódott a program. A megyei 
szervezet története tisztségviselői 
névjegyzékével, kronológiával, bibliográfiával 
már megjelent A Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének története 1935–2009 című MKE 
jubileumi kiadványban  (Budapest, 2011.) Kissné 
Anda Klára kutatásai és munkája nyomán. Az 
emlékülésen bemutatott elektronikus 
dokumentum ennek kiegészített, némileg javított 
és átdolgozott változata. Tartalmazza a megyei 
szervezet kitüntetettjeinek jegyzékét és jelentős 
képmelléklettel zárul.  

A feldolgozott iratanyagról, a kutatás 
nehézségeiről Kissné Anda Klára beszélt. 
Morvai Józsefné a 2010–2015. között 
rendelkezésre álló beszámolókból igyekezett az 
eredeti stílushoz közeli, kevésbé tudományos 
stílusban összefoglalni a szervezet történetét. 
Takács Anna dolgozott a teljes anyaggal. 
Szakmai múltja és szakirodalmi tevékenysége 
okán joggal igazított helyre történeti 
szempontból néhány részletet a tartalmi részben 
és a kronológiában, valamint pontosított az 
irodalomjegyzéken. Ahogy ő maga is 
megjegyezte, utólag döbben rá az ember, 
mennyire fontos egy-egy cikkben a dátumok, 
helyszínek, nevek pontos megjelölése. E nélkül 
sok esetben már csak a résztvevők tudják egy-
egy beszámolóból, hogy egyesületi program volt 
valami. Szó szerint megküzdött a jegyzetek és 
hivatkozások sokaságával, de szép és teljes 
anyag bontakozik ki a lemezről, amelyet az 
emlékülés résztvevői ingyen vihettek magukkal a 
rendezvényről. 



Kissné Anda Klára a jelenlévők hozzászólásait 
követően zárszavában emlékeztetett az egyesület 
létjogosultságára és fontosságára, a fiatalok 
bevonására és az aktivitás szükségességére. A 
mai hivatástudat erősítésének szándékával 
idézett Walleshausen Gyula könyvtárosi 
hivatásról és etikáról összeállított téziseiből és 
antitéziseiből.  Nincs születésnap torta nélkül. Az 
elnök az 1966-ban újjáalakult megyei szervezet 
első elnökének özvegyét, Horváth Gézánét kérte, 
hogy közösen fújják el a gyertyát, majd bús-
örömteli, múltidéző beszélgetésekkel zárult a 
rendezvény. 

 

 

 

Fotó: Török Csaba
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Kissné Anda Klára, Mészáros Antal, Tanczerné Jakus Emőke, Vojcsek Sarolta, Várnai Magdolna 
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Kedves KLIKKelők!  

A XLIV. Könyvtári hét (2015. október 5-11.) alkalmából a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Népház Úti 
Fiókkönyvtárban 2015. október 10-én megrendezett Fókuszban az ismeretszerzés és a tanulás lehetőségei 
számítógép és mobil eszközök bevonásával elnevezésű konferencián tartott Idegennyelv-tanulás hatékonyan és 
könnyedén technikai támogatással című előadásom (mely itt található meg: 
https://prezi.com/nrfaduo_ihkf/vitez-veronika/ ) kapcsán most összeválogatok néhány hasznos linket a 
nyelvtanulóknak: kezdőknek és újra kezdőknek, haladóknak, motiváltaknak és motiválatlanoknak, játszani 
szeretőknek, egyszóval mindenkinek, aki valamilyen formában foglalkozik, vagy szívesen foglalkozna a 
nyelvtanulással.          Vitéz Veronika rovatvezető 
                                                                                                                

Hasznos linkek nyelvtanulóknak  

Vitéz Veronika  

 

https://tabello.hu 

A Tabello egy magyar fejlesztésű, ingyenes 
online nyelvoktató szoftver, amely teszteli a 
kiejtést, és anyanyelvi szintű segítséget nyújt a 
tanuláshoz. A Tabello magyar, angol, vietnami, 
francia, német, orosz, spanyol nyelveken érhető 
el jelenleg. A Tabello hanggal, képpel, 
videókkal, az írás és a kiejtés ellenőrzésével, 
intonációelemzéssel, szintfelmérőkkel és 
vizsgafeladatokkal, a pillanatnyi tudásszinthez 
alkalmazkodva tanít. 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tabello 

 

https://www.duolingo.com/ 

A Duolingo ingyenes, nyelvtanulásra szolgáló 
weboldal, egyben crowdsourcing-elvű szöveg-
fordítási felület. Az elérhető nyelvtanfolyamok 
alapvetően három csoportba oszthatók (az adatok 
a 2015. szeptemberi állapotot tükrözik). A 

legtöbb kurzus az angolt segít elsajátítani más 
anyanyelvűeknek. Sok tanfolyam az angolul 
tudóknak tanít más nyelveket. Továbbá egyéb 
kombinációk is elérhető, amelyek az angol 
közvetítése nélkül oktatnak az angoltól eltérő 
nyelveket. 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duolingo 

 

http://www.5percangol.hu/ 

Az ingyenes angol napi leckéket, az 5 Perc 
Angol folyóiratot 2003-ban keltették életre, azzal 
a céllal, hogy napi, ingyenes, és nem 
utolsósorban rövid és szórakoztató „mini 
leckékkel” segítsék a nyelvtanulókat és a 
nyelvgyakorlókat. 

 

www.50languages.com 



50 nyelvről elérhetőek különböző nyelvű 
nyelvleckék. Tanuljon idegen nyelveket 
mindössze 100 hangfájllal (MP3), egészen 
egyszerű módon! 100 leckét tartalmaz, amely 
még kezdők részére is tökéletesen megfelelő. 

 

http://www.inter-lingua-nyelviskola.hu/ 

Sok embernek problémát okoz, hogy nem 
tudnak nyelviskolába, nyelvtanfolyamra járni 
anyagilag vagy idő hiányában nem engedhetnek 
meg maguknak fizetős nyelvképzést, viszont, 
szívesen tanulnának, vagy az eddig megszerzett 
tudásukat szinten tartanak vagy frissítenék fel. 
De iskolai, egyetemi hallgatóknak is van 
szüksége az egyéni tanulásra, hiszen az anyagok 
elsajátítását a tanulóra bízzák. Inter-Lingua 
nyelviskola  ezt a problémát szeretne megoldani 
és kedvezni azoknak, akik nem akarnak 
felhagyni a tudás megszerzésével. Az online 
tanuláselőnye, hogy mindenki a számítógépe 
előtt kényelmesen tanulhat, hallgathatja kiejtést 
élőben, nincs szükség utazásra. Az oktatás 
interaktivitását úgy oldottuk meg, hogy a diákok 
is kérdezhessenek szóban, vagy írásban, 
amennyiben esetleg, elakadtak valahol. 

 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/ 

Érdekes cikkek és tanácsok nyelvtanulóknak. 
Praktikák Szalai Gabriellától, egy profi 
angoltanártól, aki az „elfoglalt felnőttek 
angoltanárá”-nak nevezi magát. Nyelvtanuló 
kártyáit sokan dicsérik. 

 

http://chance-angol-nemet-nyelviskola.blogspot.hu/ 

Különféle online segédanyagokat, online 
nyelvoktató magazint és tréningeket, 
kiadványokat szerkesztünk, és teszünk közzé 
folyamatosan, hogy színes, érdekes anyagokkal 
találkozz, 2011 óta. 
Első lépésként az ingyenes 
tananyagokat ajánljuk figyelmedbe. Ezeket 
részben e-mailben kaphatod meg, részben pedig 
a blogoldalunkon tesszük közzé. Ha 
komolyabban veszed a tanulást, és rendszeresen, 
komplettebb anyagokkal szeretnél haladni, akkor 
az online Nyelvoktató Magazint, vagy egy, a 
szintednek megfelelő Online Tréninget válassz! 
Ezeket a saját fejlesztésű online 
Tanulórendszerünkben tudod megrendelni és 
később elérni, visszanézni, időkorlát nélkül. 
Ha külföldi munkára készülsz, és a nyelvtudás 
hiánya a gondod, akkor a 
kezdőknek szóló Külföldi Munka Program a jó 
választás neked. A fenti programok, tréningek 
mellett van lehetőség limitált létszámban online 
egyéni nyelvórákra is, melyről e-mailben tudsz 
érdeklődni. Amikor van hely, akkor e-mailben 
meg is hirdetjük azt a feliratkozóknak. 

Emellett különböző kiadványokon, könyveken, 
e-book tartalmakon is dolgozunk, melyeknek egy 
része elérhető az oldalunkon. 

 

www.xeropan.com 

A Xeropan egy KÖZÖSSÉGI interaktív angol 
nyelvoktató mobil applikáció, ami izgalmas 
videókkal, angol nyelvű hanganyagokkal, angol 
nyelvtani magyarázatokkal és tesztekkel segíti az 
nyelvtanulásodat. A Xeropan az első magyar 
fejlesztésű nyelvtanító applikáció, melynek 
tartalmát a felhasználók inspirálják, bárki 
küldhet nekünk téma javaslatot, mi pedig leckét 
készítünk belőle. 
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8 éves lett a tatabányai NetNagyi Klub / Szilassi 

Andrea. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 9. sz. 

(2015. szeptember), p. 9-10. - ill. 

 

 

2. 

A népmese jó oktató. - In: Kisalföld : a család 

magazinja : komáromi kiadás. - 70. évf. 228. sz. 

(2015. szeptember 29.), p. 9. - ill. 

 

 

3. 

Bemutatjuk a jelölteket / Finta Márk. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 215. 

sz. (2015. szeptember 14.), p. 1., 5. - ill. 

 

 

4. 

Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesületé-

nek 2015. évi konferenciájáról / Mészáros Zol-

tán. - In: Könyvtári levelező/lap. - 27. évf. 9. sz. 

(2015. szeptember), p. 6-9. - ill. 

 

 

5. 

Beszélgetés Benyák Zoltánnal és Varró Dániellel 

/ Varga Orsolya. - In: Kemlib [Elektronikus do-

kumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 

9. sz. (2015. szeptember), p. 16-17. - ill. 

 

 

6. 

Elmerültünk a Balatonban / Goldschmidt Éva. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 9. sz. (2015. szept-

ember), p. 28. - ill. 

 

 

7. 

Évfordulós emlékülés : a szakmai kapcsolatokat 

erősítik a civilek is / Veizer Tamás. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 210. sz. 

(2015. szeptember 8.), p. 2. - ill. 

 

 

8. 

Fejlődik a majki Bányászati Múzeum : elkészült 

az idáig összegyűjtött dokumentumok és archív 

fotók digitalizálása / W. Zs. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 226. sz. 

(2015. szeptember 26.), p. 5. - ill. 

 

 

9. 

Felgyújtották az Olvasólámpát : Ismét találkoz-

tak a tatabányai könyvbarátok a megyei könyv-

tárban. / V. T. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. 26. évf. 216. sz.(2015. szeptember 15.), 

p. 4. - ill. 

 

 

10. 

Folyóirat a könyvtárban : [hír]. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 227. sz. 

(2015. szeptember 28.), p. 2. 

 

 

11. 

Gyermekkönyvtárosok szakmai napja Székesfe-

hérvárott / Goldschmidt Éva. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma onli-

ne utóda. - 5. évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 19-20. - ill. 

 

 

12. 

Gyermekkönyvtárosok szakmai napja Székesfe-

hérvárott / Goldschmidt Éva. - In: Könyvtári 

levelező/lap. - 27. évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 23. - ill. 

 

 

13. 

Hármas ünnep Kondor Katalinnal az esztergomi 

könyvtárban / Kovátsné Várady Eszter. 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 9. sz. 

(2015. szeptember), p. 13-14. - ill. 
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14. 

Hírek a gyermekkönyvtár szeptemberi esemé-

nyeiről / Zimonyi Zsanett. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 5. évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 29. - ill. 

 

 

15. 

Informatikai-pedagógiai projektek a nagyvilág-

ban / Szilassi Andrea. - In: Könyvtári levele-

ző/lap. - 27. évf. 9. sz. (2015. szeptember), p. 26-

29. - ill. 

 

 

16. 

Ismerjük meg együtt! Tábor az esélyegyenlőség 

jegyében / Szerencsi Edina. - In: Kemlib [Elekt-

ronikus dokumentum] : a Téka Téma online utó-

da. - 5. évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 37. 

 

 

17. 

Kistelepülések könyvtárai : fontos, hogy jól mű-

ködjön a helyi dokumentumok szolgáltatója / 

Zsíros Krisztina. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 26. évf. 212. sz. (2015. szeptember 

10.), p. 4. - ill. 

 

 

18. 

Kódolvasó a könyvtárban : selejtezés után is 

bőven maradtak kötetek. In:Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. 26. évf. 228. sz. 

(2015. szeptember 29.), p. 4. - ill. 

 

 

 

19. 

Komáromi könyvtárosok kirándulása Balatonfü-

reden / Deák Anikó. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. 

évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 20-21. - ill. 

 

 

20. 

Kondor Katalin Esztergomban : hármas ünnep a 

Helischer József Könyvtárban 

/ Kovátsné Várady Eszter. - In: Könyvtári leve-

lező/lap. - 27. évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 16-18. - ill. 

21. 

Könyvajánló : Vitaszek Zoltán: A legelső - Ko-

márom-Esztergom megyei legek könyve. 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 9. sz. (2015. 

szeptember), p. 30-31. - ill. 

 

 

22. 

Könyvajánlókkal versenyezhetnek / Török Zsu-

zsa. - In: Kisalföld : a család magazinja : komá-

romi kiadás. - 70. évf. 220. sz. (2015. szeptember 

19.), p. 8. - ill. 

 

 

23. 

Könyvbemutató : Pifkó Péter: Töredékek a kirá-

lyi városról / Kovátsné Várady Eszter. 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 9. sz. 

(2015. szeptember), p. 30. - ill. 

 

 

24. 

Könyvtárhasználati foglalkozások és egyebek / 

Mikolasek Zsófia. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. 

évf. 9. sz. (2015. szeptember), p. 18. 

 

 

25. 

Könyvtáros szemmel az OSZK-ban és Vecsésen 

/ Kissné Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. 

évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 32-35. - ill. 

 

 

26. 

Könyvtárosok megyei találkozója : [hír]. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 

206. sz. (2015. szeptember 3.), p. 2. 

 

 

27. 

Középkeresztes a századik vendég. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 215. sz. 

(2015. szeptember 14.), p. 2. 

 

 

28. 

Köztünk élnek sorozat Hegedűs Andrással / 

Szűcs Katalin. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 9. 

sz. (2015. szeptember), p. 14-15. - ill. 



29. 

Köztünk élnek sorozat Klotz Józseffel / Szűcs 

Katalin. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 9. sz. 

(2015. szeptember), p. 15. - ill. 

 

 

30. 

Kultúra, piac, választék : sokasodó ujjlenyoma-

tok a Magyar Értékek térképén / V. T. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 222. 

sz. (2015. szeptember 22.), p. 3. - ill. 

 

 

31. 

Lapszerkesztő, irodalomtörténész, könyvtáros és 

egyéb : Monostori Imre 70. születésnapjára.  

In: Új forrás : komárom megyei antológia. - 47. 

évf. 7. sz. (2015.), p. 71-74. 

 

 

32. 

Megyénk könyvtárai a sajtóban / Nagy Edit. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 9. sz. (2015. szept-

ember), p. 37-40. 

 

 

33. 

Mesefilmek és rajziskola : [hír]. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 227. sz. 

(2015. szeptember 28.), p. 4. 

 

 

34. 

Mesepedagógia  a könyvtárban : [hír]. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 219. 

sz. (2015. szeptember 18.), p. 4. - ill. 

 

 

35. 

Okostelefonok / Vitéz Veronika. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma onli-

ne utóda. - 5. évf. 9. sz. (2015. szeptember), p. 

36. - ill. 

 

 

 

36. 

Öko-tábor 2015. : Otthonunk a Föld, édes ha-

zánk, Magyarország / Nász János. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma onli-

ne utóda. - 5. évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 22-25. - ill. 

37. 

Szám János akvarelljei a könyvtárban / Veizer 

Tamás. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 26. évf. 210. sz. (2015. szeptember 8.), 

p. 4. 

 

 

38. 

Születésnapi köszöntés könyvbemutatóval / Ta-

kács Anna. - In: Könyvtári 

levelező/lap. - 27. évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 19-22. - ill. 

 

 

39. 

Új tárgyi eszközök a kistelepülési könyvtárakban 

/ Mikolasek Zsófia. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. 

évf. 9. sz. (2015. szeptember), 

p. 18. 

 

 

40. 

Vendégség és szeretet : Slezák Ágnes / V. T. - 

In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 26. évf. 219. sz. (2015. szept-

ember 18.), p. 2. - ill. 
 

2015 október 
 
NAGY EDIT 

 

1. 

A természet és a történelem vonzásában : komáromi 

amatőr költő mutatta be legújabb verseskötetét a vá-

rosi könyvtárban / V. T. - In: Vasárnapi 24 Óra : 

Komárom-Esztergom megyei hetilap 18. évf. 40. sz. 

(2015. október 25.), p. 3. - ill. 

  

  

2. 

A zene és Dorog a könyvtárban. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 231. sz. (2015. 

október 2.), p. 2. 

  

  

3. 

A zene és Dorog pavilonnal / F. K. - In: Vasárnapi 24 

Óra : Komárom-Esztergom megyei hetilap. 

18. évf. 37. sz. (2015.október 4.), p. 1. - ill. 

  

 4. 

Az aradi 13 emlékezete : a kivégzett honvédtisztek 

kopjafái előtt tisztelegtek. - In: A mi Tatabányánk : 

Tatabánya Város Önkormányzatának magazinja. - 5. 

évf. 10. sz. (2015. október 9.), p. 15. - ill. 



 5. 

Dolgoznak a közért : kiemelt feladatuk a helyi gyere-

kek összefogása / Fenyvesi Károly. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 242. sz. (2015. 

október 15.), p. 4. - ill. 

  

  

6. 

Fontos a meseolvasás : csak hétfőn és szerdán van 

nyitva a könyvtár. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 26. évf. 239. sz. (2015. október 12.), p. 4. - 

ill. 

  

  

7. 

Használjuk a médiát : Oroszlányban topon van a 24 

Óra olvasottsága / Wágner Zsanett. - In: Vasárnapi 24 

Óra : Komárom-Esztergom megyei hetilap. - 18. évf. 

37. sz. (2015. október 4.), p. 3. - ill. 

  

  

8. 

Idén sem marad el a zarándoklat. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 233. sz. 

(2015. október 5.), p. 1. - ill. 

  

  

9. 

Keresztény Hét vasárnapig : kiállítás, erényes gaz-

dálkodás, szentmisék, hangverseny / Zs. K. - In: A mi 

Tatabányánk : Tatabánya Város Önkormányzatának 

magazinja. - 5. évf. 10. sz. (2015. október 9.), 

p. 10. - ill. 

  

  

10. 

Kiállítástól a mackós vetélkedőig. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 231. sz. 

(2015. október 2.), p. 4. 

  

  

11. 

Komáromiak értéktára : a könyvtári héten a település 

kincseit mutatták be / V. T. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 237. sz. (2015. 

október 9.), p. 2. - ill. 

  

  

12. 

Könyvek között internet : október 30-án a komáromi 

zsebsün együttes lép fel. - In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 26. évf. 247. sz. (2015. október 21.), 

p. 4. - ill. 

  

  

13. 

Köztünk élnek...a könyvtárban : [Hír]. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 244. sz. 

(2015. október 17.), p. 2. 

 14. 

Megkezdődött a 44. Könyvtári Hét : vasárnap és hét-

főn / Zs. K. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. - 26. évf. 234. sz. (2015. október 6.), p. 1. - ill. 

  

 

15. 

Megújult a könyvtár. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 26. évf. 253. sz. (2015. október 29.), 

p. 4. - ill. 

  

 

16. 

Mesél az alpolgármester. - In: Kisalföld : a család 

magazinja : komáromi kiadás. - 70. évf. 252. sz. 

(2015. október 28.), p. 8. 

  

 

17. 

Mesélő Újváros. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 26. évf. 230. sz. (2015. október 1.),  

p. 1-2. ill. 

  

  

18. 

Mesevár Óvoda új nevelőkkel : gyakori programok-

kal vonzzák a helyieket a könyvtárba. 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 

246. sz. (2015. október 20.), p. 4. - ill. 

  

 

19. 

Nyugdíjazásakor tért vissza a versekhez : egy hét 

alatt 350-en fordultak meg a könyvtárban / Sárai 

Evelyn. - In: Kisalföld : a család magazinja : komá-

romi kiadás. - 70. évf. 240. sz. (2015. október 13.),  

p. 8. - ill. 

  

  

20. 

Országos könyvtári adatbázisról értekeztek : 

testvérkönyvtári megállapodást kötött a József Attila 

megyei és Városi könyvtár az érsekújvárival / zs. K. - 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 

246. sz. (2015. október 20.), p. 2. - ill. 

  

21. 

Öreg prés a parkban : a régi iskola épületében műkö-

dik az új könyvtár. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 26. évf. 240. sz. (2015. október 13.), p. 4. - 

ill. 

  

 

 

22. 

Régi célok, új funkciók : Papp Éva. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 244. sz. 

(2015. október 17.), p. 4. - ill. 

  



 23. 

Sokszínű könyvtári lehetőségek. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 234. sz. 

(2015. október 6.), p. 4. - ill. 

  

 

  

24. 

Szétrajzás a könyvtárban : [hír]. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra - 26. évf. 237. sz. 

(2015. október 9.), p. 2. 

 

 

25. 

Szirénázhatnak is a helyi gyerekek : a X. Országos 

Könxyvtári Napok mai községi esemé-

nye:Biztonságos élet csolnokon / F. K. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 

234. sz. (2015. október 6.), p. 4. - ill. 

26. 

Újrahasznosított üzenet a költemény / V. T. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 

239. sz. (2015. október 12.), p. 3. - ill. 

  

  

27. 

Véget ért a könyvhét : ingyenes beiratkozás volt va-

sárnap a könyvtárban / Zs. K. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 239. sz. (2015. 

október 12.), p. 1.l 

  

  

 

28. 

Vers- és szövegműhely indul. - In: Kisalföld : a csa-

lád magazinja : komáromi kiadás. - 70. évf. 234. sz. 

(2015. október 6.), p. 9. 

ráfiája 

 

 

 

 

 


