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In memoriam Monostori Imre (1945-2021) 

 

Monostori Imre tanár, Szinnyei József-díjas (2009) könyvtárigazgató, tudós-
könyvtáros, folyóirat főszerkesztő, irodalomtörténész, közéleti személyiség szerteágazó 
munkásságának egyes szeleteit bemutatni nem könnyű vállalkozás. Ő maga a kutató tanár 
szerepét érezte legközelebb magához. Valahol azt nyilatkozta, úgy érzi, hogy egész életé-
ben magyaráz, tanít. 

 

Az 1970-es évek második felében, kényszerből hagyta el a katedrát, így került a 
könyvtárosi pályára. Az akkori megyei könyvtár vezetőjének id. Horváth Gézának elveiből 
következő egyik legjobb személyi döntése volt Monostori Imre tehetségének felismerése, 
könyvtárosi pályára irányítása, irodalmi szaktájékoztatóként való alkalmazása. (Ez a verti-
kális munkaszervezeti forma alapjaiban ma is működik az intézményben.)  

Egyáltalán nem volt könnyű feladat könyvtárigazgatónak lenni az akkori időkben. 
Főként kettős szerepkörben nem volt egyszerű dolog, mivel az Új Forrás című folyóiratot 
is „főszerkesztette.” A rendszerváltástól, 1990-től két évtizeden át irányította, vezette a 
könyvtárat, ami idő alatt szerencsésnek érezhettük magunkat, mi munkatársak, hogy 
együtt dolgozhattunk vele.  

 A 90 –es évek nehézségei, könyvtárügyi- könyvtárpolitikai gondjai és eredményei 
közül csak néhányat villanthatok fel. Újra kellett gondolni a megyei könyvtári feladatkört, 
fokozatosan modernizálni kellett munkánkat (számítógépesítés), megváltozó könyvtári 
funkciónak kellett megfelelni, új gyakorlat bevezetése vált szükségessé a hálózati mód-
szertani munkába. Intenzív kiadványozást folytatott a könyvtár, ami jelezte szellemi mű-
hely voltát. A tudományos-és helytörténeti kutatások alapvető háttér intézménye volt és 
maradt a későbbiekben is a megyei könyvtár. 



A könyvtári évkönyvek kétévente történő megjelentetésével („Kétévkönyv”) olyan 
hagyományt fejlesztettünk tovább napjainkig, ami az ország szakmai közéletében ritka és 
egyre fogyatkozó jelenség. Mi rendeztük meg az első ODR Konferenciát, aminek hagyo-
mánya az óta is töretlen. 

Országos hírű kulturális rendezvény sorozatokat tudott szervezni és lebonyolítani az 
intézmény, - elsősorban az ő kapcsolatai-, ismeretségei és ismertsége révén. A mostoha 
körülmények: kicsi alapterület, erősen romló állagú épület, kevés szakember és még keve-
sebb pénz a sok feladathoz, - ellenére a kétezres évekre egyértelműen látható volt, jó 
irányba mentek, mennek a dolgok.  

Könyvtárvezetőként a helyi-, elkerülhetetlenné vált szakmai generációváltást jó peda-
gógiai érzékkel oldotta meg. Sikerült minden részfeladatra megtalálnia a megfelelő em-
bert, bízott kollégáiban és támogatta is őket. Mindig fontosnak tartotta a személyes kap-
csolatokat, akár egy nem hivatalos „munkaebéd” keretében magyarázott el konkrét célo-
kat, miérteket és hogyanokat. Szorgalma, szívós kitartása minőség elvűségéből követke-
zett. A becsületes és sok munkára ösztönzést, minőség elvűsége gyakorlati megvalósítását 
midig magán kezdte, és ezzel nagyon magas mércét állított, példát mutatott. A nevéhez 
köthető publikációk száma jócskán meghaladja a háromszázat. 

A sikert a kollektívának tulajdonította, személyes kudarcként élte meg, hogy az új 
könyvtár épület akkoriban nem valósulhatott meg. De jó is volt találkozni mostanában 
csak papíron nyugdíjas-, még mindig a régi alkotókedvvel kutató, publikáló, tanító igazga-
tóval, kollégával. Itt az általa „szellemi abrakostarisznyaként” emlegetett új épületben.  
Azóta már az égi mezőkön magyaráz, tanít, hogy még többet tanuljunk gazdag életművé-
ből. Folytassuk közös dolgainkat, hagyatéka szellemében. „Könyvtárosként és egyébként.”  

Emlékét kegylettel megőrizzük. 

 

Dr. Horváth Géza 
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Újratervezés- Felújítási munkák az esztergomi könyvtá
SCHMÖLTZ MARGIT 

Az esztergomi Helischer József Városi 
Könyvtár, mióta a szigeten álló egykori épületét 
lebontották, két helyszínen üzemel. A 
felnőttkönyvtári részleg a Dobó Katalin Gimn
ziumban, a gyermekkönyvtár pedig a szomsz
dos József Attila Általános Iskola két tanterm
ben. 

Évek óta tervezgeti a fenntartó a gimnázium 
felújítását, amelyhez végül most ősszel fogtak 
hozzá. A régi épületben a fűtés és a nyílászárók 
korszerűsítésére kerül sor. Mivel jár ez egy 
könyvtár életében? 

Többféle verzió is felmerült, hogyan működik 
majd a könyvtár ezekben az időkben. Elsőként 
úgy tájékoztattak minket, hogy három, vagy 
négy ütemben folyik majd a munkavégzés: els
ként a fűtéscsövek cseréje, utána a radiátorok le
és felszerelése, majd a nyílászárók cseréje. 
Mindegyik munkafázishoz elengedhetetlen volt, 
hogy az ablakok, illetve a radiátorok mellett egy
másfél méteres munkaterületet biztosítsunk. A 
rendelkezésre álló, amúgy is szűkös, helyen ez 
sok-sok pakolással járt. A raktárunkban lévő 
valamennyi dokumentumot át kellett mozgatni, 
rengeteg bútor került az olvasótér kellős közep
re – máshol nem lévén szabad hely. Habár a 
könyvtár az iskolában helyezkedik, el a folyos
ra sem pakolhattunk, sem más teret nem ka
tunk, hiszen az egész épületben folyik a felújítás. 
A helyzetet bonyolítja, hogy mindeközben zajlik 
a jelenléti oktatás is. 

A plafonon található nagy méretű gipszkarton 
elemeket távolították el első lépésben. Ehhez az 
összes polcot, bútor befóliáztuk, hiszen a fűté
csövek szerelésekor vízszivárgásra is lehetett 
számítani. A mennyezetről leemelt gipszkarton 
lapok, rajtuk ki tudja hány esztendő porával, 

 

Coaching szemlélettel a könyvtárban
FEKETSNÉ KISVARGA ANITA 

Milyen jó is az, amikor egy tanfolya
csak használható és friss tudást, de élményeket is 
tud adni. A Mezei Márta és Tóthné Hegyi J
dit által vezetett Coaching szemlélettel a köny
tárban című tanfolyam éppenséggel ilyen.

Rovatvezető: Mikolasek Zsófia 
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Felújítási munkák az esztergomi könyvtárban 
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lebontották, két helyszínen üzemel. A 
felnőttkönyvtári részleg a Dobó Katalin Gimná-
ziumban, a gyermekkönyvtár pedig a szomszé-
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hozzá. A régi épületben a fűtés és a nyílászárók 
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máshol nem lévén szabad hely. Habár a 
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ra sem pakolhattunk, sem más teret nem kap-
tunk, hiszen az egész épületben folyik a felújítás. 

yzetet bonyolítja, hogy mindeközben zajlik 

A plafonon található nagy méretű gipszkarton 
elemeket távolították el első lépésben. Ehhez az 
összes polcot, bútor befóliáztuk, hiszen a fűtés-
csövek szerelésekor vízszivárgásra is lehetett 
számítani. A mennyezetről leemelt gipszkarton 
lapok, rajtuk ki tudja hány esztendő porával, 

raklapokra felhalmozva szintén az olvasóterembe 
illetve a raktárba kerültek. A munkások hol a 
földre, hol raklapokra sorolták ezeket az elem
ket, ezzel még kevesebb
cokhoz való hozzáféréshez.

Azt reméltük, hogy a csőszerelés után, ha á
menetileg is, de visszakerülnek ezek az elemek, 
és újra rendet tudunk tenni a könyvtárban és 
megnyithatjuk kapuinkat olvasóink előtt. Hamar 
nyilvánvalóvá vált, hogy nem így lesz. 

Ezért úgy döntöttünk, hogy a karantén idején 
már egyszer kipróbált módszer szerint, vagyis az 
ajtón keresztül történő kiszolgálással várjuk o
vasóinkat. Telefonon, e
tőlünk, de akkor is megkapják a vágyott olva
mányt, ha csak a kapunkhoz érkezve mondják el, 
mit szeretnének. 

Szerencsére a gyermekkönyvtári részlegünket 
nem érinti a felújítás, így ott zavartalanul folyhat 
a kölcsönzés. Mivel könyvtárunkhoz csatolták az 
idei évben a Kapcsolatok Házát Esztergom főt
rén, így könyvtári rendezvényeink szinte min
egyikét meg tudjuk tartani. Ez az új gyermek
ifjúsági művelődési központ a város szívében 
található, rövid idő alatt a látogatók kedvence 
lett. Színes szabadidős programokkal várjuk itt a 
tipegőktől kezdve a fiatal felnőttekig a helyieket. 
A könyvtárból leköltöztetett események is ot
honra lelnek átmenetileg.

Nem tudjuk pontosan, hiszen a kivitelezők 
sem tudják, mennyi ideig tart nálunk ez az álda
lan állapot, de igyekszünk addig is a lehető le
jobb szolgáltatást nyújtani olvasóinknak. Habár 
lefóliázott polcok között, teljes felfordulásban 
üzemelünk, mindenki megérti, hogy ebben a 
formában a könyvtár nem látogatható.

Coaching szemlélettel a könyvtárban 

Milyen jó is az, amikor egy tanfolyam nem-
csak használható és friss tudást, de élményeket is 

Tóthné Hegyi Ju-
Coaching szemlélettel a könyv-

című tanfolyam éppenséggel ilyen. 

Mikolasek Zsófia, könyvtárunk igazgatója és 
a Megyei Ellátási és Módszertani osztály szerv
zése révén, az október 25
9-én megvalósuló képzésnek most kivételesen 
nem a Könyvtári Intézet adott helyet, ha
Tatabánya és a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár központi könyvtára. A tanfolyam 

 

raklapokra felhalmozva szintén az olvasóterembe 
illetve a raktárba kerültek. A munkások hol a 
földre, hol raklapokra sorolták ezeket az eleme-
ket, ezzel még kevesebb lehetőséget adva a pol-
cokhoz való hozzáféréshez. 

Azt reméltük, hogy a csőszerelés után, ha át-
menetileg is, de visszakerülnek ezek az elemek, 
és újra rendet tudunk tenni a könyvtárban és 
megnyithatjuk kapuinkat olvasóink előtt. Hamar 

gy nem így lesz.  

Ezért úgy döntöttünk, hogy a karantén idején 
már egyszer kipróbált módszer szerint, vagyis az 
ajtón keresztül történő kiszolgálással várjuk ol-
vasóinkat. Telefonon, e-mailben is rendelhetnek 
tőlünk, de akkor is megkapják a vágyott olvas-

yt, ha csak a kapunkhoz érkezve mondják el, 

Szerencsére a gyermekkönyvtári részlegünket 
nem érinti a felújítás, így ott zavartalanul folyhat 
a kölcsönzés. Mivel könyvtárunkhoz csatolták az 
idei évben a Kapcsolatok Házát Esztergom főte-

így könyvtári rendezvényeink szinte mind-
egyikét meg tudjuk tartani. Ez az új gyermek- és 
ifjúsági művelődési központ a város szívében 
található, rövid idő alatt a látogatók kedvence 
lett. Színes szabadidős programokkal várjuk itt a 

al felnőttekig a helyieket. 
A könyvtárból leköltöztetett események is ott-
honra lelnek átmenetileg. 

Nem tudjuk pontosan, hiszen a kivitelezők 
sem tudják, mennyi ideig tart nálunk ez az áldat-
lan állapot, de igyekszünk addig is a lehető leg-

nyújtani olvasóinknak. Habár 
lefóliázott polcok között, teljes felfordulásban 
üzemelünk, mindenki megérti, hogy ebben a 
formában a könyvtár nem látogatható. 

Mikolasek Zsófia, könyvtárunk igazgatója és 
a Megyei Ellátási és Módszertani osztály szerve-
zése révén, az október 25-26-án és november 8-

én megvalósuló képzésnek most kivételesen 
nem a Könyvtári Intézet adott helyet, hanem 
Tatabánya és a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár központi könyvtára. A tanfolyam 



résztvevői főként a JAMK munkatársaiból kerü
tek ki, de örömmel láttam, hogy a kistelepülési 
könyvtárakból, sőt, egy budapesti iskolai köny
tárból is érkeztek hallgatók. 

Az előadók a viszonylag szűkös, 30 órás ké
zés keretei között meg tudták mutatni a coaching 
irányzatok és -eszközök széles tárházát, mikö
ben az elméleti órákat rengeteg gyakorlati fe
adattal színesítették. Ennek révén a tanfolyam 
végére néhány fogalom új értelmet nyert nálam. 
Pl. a DISC már nemcsak egy számítógépbe vagy 
CD-lejátszóba helyezhető lemezt jelent számo
ra, hanem egy olyan tesztet is, mely a viselk
désstílusunkhoz ad értelmezési keretet. Az 
OPERA pedig nem pusztán zenés színpadi m
ként van jelen a tudatomban, hanem mint csopo
tos döntés-előkészítő módszer is. A gyakorlati 
órákon a tanfolyam résztvevőivel való együt
működések során kipróbálhattuk, hogy lehet
és hogyan lehet 20 perc alatt megoldani egy 
problémát; Brindzik András és Király
Andrea Wattson coachok segítségével mélyen 
átérezhettük, mely tulajdonságaink erősítenek 
bennünket, és melyeket kellene még sajátunknak 
tudni. Rajzoltunk úgy, hogy ketten fogtunk egy 

 

Legyen tele a korsód mindig viszkivel!
NÁSZ JÁNOS 

Egy hagyományos ír/kelta kocsmazenét játszó 
társaság örvendeztetett meg bennünket könyvt
runkban november utolsó péntekén. A két nép, a 
magyar és az ír történetében, értékrendjében 
számos közös pont fedezhető fel, így például a 
sokszor a megélhetésért, fennmaradásért való 
mindennapos küzdelem és az ezekből fakadó 
érzelmek kifejezése, amely a kocsmakultúra k
zösségi szinterein fejeződtek ki, és jelennek meg 
folyamatosan. Mert a kocsmák, a pubok, az ívók, 
kimérések elsősorban nem a magunkba döntött 
italokról, a bódulat megszerzéséről szólnak, h
nem arról hogy közösségben megosszuk eg
mással, kibeszéljük örömünket, bánatunkat.  A
Seamróg csapata Tatáról érkezett, zenéi között 
megfértek a romantikus, lírai darabok, mint pé
dául az ördög elől elbújtatott leány esete, a pa
zán párosítók, a munkadalok, majd táncra pe
dülhetünk a Whiskey in the jar, világszerte ismert 
dallamaira, melyet évtizedekkel ezelőtt a 
ThinLizzy vitt világsikerre, majd a közelmúltban 
a Metallica harsányításával lett eléggé kedvelt. 

 

  

résztvevői főként a JAMK munkatársaiból kerül-
tek ki, de örömmel láttam, hogy a kistelepülési 
könyvtárakból, sőt, egy budapesti iskolai könyv-

Az előadók a viszonylag szűkös, 30 órás kép-
zés keretei között meg tudták mutatni a coaching 

eszközök széles tárházát, miköz-
ben az elméleti órákat rengeteg gyakorlati fel-
adattal színesítették. Ennek révén a tanfolyam 

m új értelmet nyert nálam. 
Pl. a DISC már nemcsak egy számítógépbe vagy 

lejátszóba helyezhető lemezt jelent számom-
ra, hanem egy olyan tesztet is, mely a viselke-
désstílusunkhoz ad értelmezési keretet. Az 
OPERA pedig nem pusztán zenés színpadi mű-

jelen a tudatomban, hanem mint csopor-
előkészítő módszer is. A gyakorlati 

órákon a tanfolyam résztvevőivel való együtt-
működések során kipróbálhattuk, hogy lehet-e, 
és hogyan lehet 20 perc alatt megoldani egy 

Király-Szabó 
Wattson coachok segítségével mélyen 

átérezhettük, mely tulajdonságaink erősítenek 
bennünket, és melyeket kellene még sajátunknak 
tudni. Rajzoltunk úgy, hogy ketten fogtunk egy 

ceruzát, s közben megtapasztalhattuk, mennyire 
vagyunk együttműködők
éppenséggel dominánsok egy közös tevékenység 
során. A mindennapi életben és a munkánk során 
is jól alkalmazható javaslatokat kaptunk arra, 
hogyan figyeljünk egymásra, hogyan találjuk 
meg a munka és a magánélet közötti egyensúlyt, 
miképpen kell asszertíven közelítenünk egymá
hoz vitás helyzetben, hogyan érdemes fogalma
nunk ahhoz, hogy a kommunikációnk erősza
mentes legyen. 

A sok információ és a praktika mellett sz
momra nagy élményt jelentett a kollégáimmal 
való együttes tevékenység. Úgy érzem, hogy 
nemcsak a munkavégzésen kívüli szituációkban 
közösen megélt hatások vit
egymáshoz, hanem a megnyilvánulásaink, a k
mondott gondolataink révén új oldalunkat is 
megmutathattuk. Ezáltal csapatépítés szempon
jából is volt hozadéka a kurzusnak.

Lelkesen ajánlom mindenki figyelmébe a 
Könyvtári Intézet tanfolyamát
hogy az akkreditálásra váró szervezeti coaching 
képzés is hamarosan elérhetővé válik a könyvt
rosok számára. 

Legyen tele a korsód mindig viszkivel! 

Egy hagyományos ír/kelta kocsmazenét játszó 
ünket könyvtá-

runkban november utolsó péntekén. A két nép, a 
magyar és az ír történetében, értékrendjében 
számos közös pont fedezhető fel, így például a 
sokszor a megélhetésért, fennmaradásért való 
mindennapos küzdelem és az ezekből fakadó 

se, amely a kocsmakultúra kö-
zösségi szinterein fejeződtek ki, és jelennek meg 
folyamatosan. Mert a kocsmák, a pubok, az ívók, 
kimérések elsősorban nem a magunkba döntött 
italokról, a bódulat megszerzéséről szólnak, ha-
nem arról hogy közösségben megosszuk egy-
mással, kibeszéljük örömünket, bánatunkat.  A 

csapata Tatáról érkezett, zenéi között 
megfértek a romantikus, lírai darabok, mint pél-
dául az ördög elől elbújtatott leány esete, a paj-
zán párosítók, a munkadalok, majd táncra per-

világszerte ismert 
dallamaira, melyet évtizedekkel ezelőtt a 

y vitt világsikerre, majd a közelmúltban 
harsányításával lett eléggé kedvelt. 

A több mint egy tucat dal ígéretével érkező 
együttes nem csak jókedvre derítette a szé
számmal megjelent közönségünket, hanem 
azoknak a mondanivalói, üzenetei is átsejlettek a 
múltból  mára. Legyen tele a korsód mindig vis
kivel, mert amíg nem üres, addig fenntartható a 
jókedvünk és a reménységünk egy szebb jövő 
megélésére. Legyen a korsód
gyarítva: Bort, búzát, békességet! Ezt üzenték 
mind a nyolcan az együttzenélés örömével.

ceruzát, s közben megtapasztalhattuk, mennyire 
vagyunk együttműködők, csapatjátékosok vagy 
éppenséggel dominánsok egy közös tevékenység 
során. A mindennapi életben és a munkánk során 
is jól alkalmazható javaslatokat kaptunk arra, 
hogyan figyeljünk egymásra, hogyan találjuk 
meg a munka és a magánélet közötti egyensúlyt, 

éppen kell asszertíven közelítenünk egymás-
hoz vitás helyzetben, hogyan érdemes fogalmaz-
nunk ahhoz, hogy a kommunikációnk erőszak-

A sok információ és a praktika mellett szá-
momra nagy élményt jelentett a kollégáimmal 
való együttes tevékenység. Úgy érzem, hogy 
nemcsak a munkavégzésen kívüli szituációkban 
közösen megélt hatások vittek közelebb minket 
egymáshoz, hanem a megnyilvánulásaink, a ki-
mondott gondolataink révén új oldalunkat is 
megmutathattuk. Ezáltal csapatépítés szempont-
jából is volt hozadéka a kurzusnak. 

Lelkesen ajánlom mindenki figyelmébe a 
Könyvtári Intézet tanfolyamát, és bízom abban, 
hogy az akkreditálásra váró szervezeti coaching 
képzés is hamarosan elérhetővé válik a könyvtá-

A több mint egy tucat dal ígéretével érkező 
együttes nem csak jókedvre derítette a szép 
számmal megjelent közönségünket, hanem 
azoknak a mondanivalói, üzenetei is átsejlettek a 

Legyen tele a korsód mindig visz-
, mert amíg nem üres, addig fenntartható a 
vünk és a reménységünk egy szebb jövő 

Legyen a korsód tele viszkivel, ma-
gyarítva: Bort, búzát, békességet! Ezt üzenték 
mind a nyolcan az együttzenélés örömével. 



Lakatos Levente a JAMK-ban
MIKOLASEK ZSÓFIA 

A könyvtár újranyitásakor elhatároztuk, hogy 
meghívjuk azokat az írókat, akiknek könyveit 
olvasóink a legtöbbször kölcsönözték. Kávézzon 
kedvenceivel! – beszélgetéssorozatunk vendége 
volt már többek között Borsa Brown, R. Kelényi 
Angelika, és november 18-án Lakatos Levente.

Fotó: Tari-Székely Karola 

Lakatos Levente Budapesten született, néhány 
évig a fővárosban élt, majd Alcsútdobozra költ
zött. Felvették a budapesti Vörösmarty Mihály 
Gimnázium drámatagozatára, itt emelt óraszá
ban tanulta a színészetet. Egyidejűleg modell
kedéssel is foglalkozott, valamint a fix.tv
dolgozott, mint műsorvezető. Rövi
művei a VMG iskolai újságában láttak napvil

 

Viktóriától – Naxoszig: Raáb Zoltán fotóművész kiállítás
NÁSZ JÁNOS 

November 10-én délután a József Attila M
gyei és Városi Könyvtár galériájában, múltidéző 
rockfotó kiállításának lehettek tanúi látogat

Raáb Zoltán  
Fotó: Tari-Székely Karola 

Cserteg István 
kulturális men
dzser, filmtört
nész, zeneműk
adó méltató 
megnyitói szav
it hallgatva, k
derült, hogy az 
országosan e
ben a műfajban 
elismert fotóm
vésznek közel 
harmi
kumentálható 
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volt már többek között Borsa Brown, R. Kelényi 
án Lakatos Levente. 

 

Lakatos Levente Budapesten született, néhány 
ővárosban élt, majd Alcsútdobozra költö-

zött. Felvették a budapesti Vörösmarty Mihály 
Gimnázium drámatagozatára, itt emelt óraszám-

Egyidejűleg modell-
lamint a fix.tv-nél 

mint műsorvezető. Rövid irodalmi 
művei a VMG iskolai újságában láttak napvilá- 

got. Első cikkét 17 éves kor
IM, ahol évekig dolgozott. Később a Színes Bu
vár Lap (ma Bors) riportere lett, majd a Blikk c. 
napilapnál is foglalkoztatták.  19 éves korában 
kezdett újból televíziózni, a Zsel
Televízió ifjúsági műsorának volt vezetője.  
Napjainkban a StoryOnline nevű internetes 
sztárportál egyik szerkesztője, de dalszövegeket 
is ír, melyek Barbee és SP, azaz Éder Krisztián 
lemezén hallhatóak. 

2008-ban jelent meg első könyve, a Legyél 
Sikeres Fiatal!, mely lifestyle kötet egy új gen
ráció számára, 2010 nyarán pedig az első reg
nye, a Barbibébi látott na

2010-ben csatlakozott a Drogmentes Magyar
országért Klubhoz, mely szervezet a hazai 
drogprevenció éllovasa. 

A JAMK-ban legújabb kötetéről A legszebb 
hegedről faggattam. Szóba került az alkotás f
lyamata, a könyvtárhoz való viszonya, a sok h
get okozó gyermekkora és az is, mire számíth
tunk tőle legközelebb. Az olvasók is lelkesen 
kérdezgették Leventét, majd a közös fotózás és 
az elmaradhatatlan dedikálás zárta a programot.

Naxoszig: Raáb Zoltán fotóművész kiállításáról 

én délután a József Attila Me-
gyei és Városi Könyvtár galériájában, múltidéző 

ásának lehettek tanúi látogatóink. 

Cserteg István 
kulturális mene-
dzser, filmtörté-
nész, zeneműki-
adó méltató 
megnyitói szava-
it hallgatva, ki-
derült, hogy az 
országosan eb-
ben a műfajban 
elismert fotómű-
vésznek közel 
harmincezer do-
kumentálható  

fotója van a magyar rocktörténet több évtiz
történéseiről.Így az ebből a kincsesbányából tö
tént tatabányai válogatás  a város történetiség
hez szervesen hozzátartozik. A hatvanas évek 
végétől indulva, a lelkes amatőr zenekaro
előadók, énekesek nagyobb számban már nyu
díjas korúak, vagy az égi mezőkön folytatják 
pályafutásuk, de megalapozták és kijárták a néha 
rögös próbákkal kihívásokkal járó utat a köve
kező generációknak.  

Művelődési házaink, a szabadtéri, tehetségk
tatók, fesztiválok, Peron, Taz
rockkafé, mind-mind mesélnek, visszatükröző
nek a képeken. Tatabánya rockváros
ezt állítani az elmúlt évtizedekre visszatekintve, 
hiszen bőséges anyag áll még rendelkezésre a 
későbbi bemutatókig.És végül,
sorban öröm lehet számunkra, hogy a városun
ból indultak közül néhányan közismert előad
művésszé, zenésszé nőtték ki magukat.
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ban legújabb kötetéről A legszebb 
hegedről faggattam. Szóba került az alkotás fo-
lyamata, a könyvtárhoz való viszonya, a sok he-
get okozó gyermekkora és az is, mire számítha-
tunk tőle legközelebb. Az olvasók is lelkesen 

ét, majd a közös fotózás és 
az elmaradhatatlan dedikálás zárta a programot. 

fotója van a magyar rocktörténet több évtizedes 
Így az ebből a kincsesbányából tör-

tént tatabányai válogatás  a város történetiségé-
sen hozzátartozik. A hatvanas évek 

kes amatőr zenekarok és 
előadók, énekesek nagyobb számban már nyug-

ak, vagy az égi mezőkön folytatják 
pályafutásuk, de megalapozták és kijárták a néha 
rögös próbákkal kihívásokkal járó utat a követ-

Művelődési házaink, a szabadtéri, tehetségku-
k, fesztiválok, Peron, Taz-Mánia, Dervis 

mind mesélnek, visszatükröződ-
Tatabánya rockváros nem túlzás 

ezt állítani az elmúlt évtizedekre visszatekintve, 
hiszen bőséges anyag áll még rendelkezésre a 
későbbi bemutatókig.És végül, de nem utolsó 
sorban öröm lehet számunkra, hogy a városunk-
ból indultak közül néhányan közismert előadó-
művésszé, zenésszé nőtték ki magukat. 



UFO-Nyitott Rezervátum 
MIKOLASEK ZSÓFIA 

Kollár-Klemencz László (Fotó: Tari-Székely Karola

 
     November 30-án került sor a Rendszeres havi 
Nyitott Rezervátumra, mely ebben az évben már 

 

Ismeretlen ismerős 
SUTÁNÉ CSULIK ANDREA 

Fekete István írói világáról tartott előadást 
Kántor Péter, a tatabányai Árpád Gimnázium 
irodalomtanára 2021. november 11
könyvtár előadótermében. 

Fotó: Tari-Székely Karola 

A rendezvényre az Orfeusz Társulat néhány 
amatőr színésze is ellátogatott. Egyikük, 
Hodossy Ildikó előadóművész maga is nagy r
jongója az írónak. Meglepetésként olvasott fel 
olvasott fel Fekete Istvántól. Ezután Kántor Péter 
vette át a szót: „Ismerős Fekete István, hiszen ki 
nem ismerné a Vukot, a Tüskevárt, 
aga testamentumát, a Bogáncsot, Kelé
vagy Téli berek című regényeit." Ismeretlen író, 
mert életéről, családjáról, megpróbáltatásairól 
keveset tudunk. Kántor Péter is Fekete István 
rajongó, így gyűjteményében tudhatja az író 
egyik kéziratát is.  

Székely Karola) 

n került sor a Rendszeres havi 
Nyitott Rezervátumra, mely ebben az évben már 

újra a könyvtárban, az UFO bölcsőjében várja a 
vendégeit. Az aktuális lapszámbemutató ut
Csendes Toll vendége Kollár
volt.  

Meghívásának apropója új könyve, csal
génye, az Öreg banda volt, mely egy falusi sváb 
zenekar mindennapjain keresztül mutatja be a 
20. század gyakran gyö
természetesen Kollár-Klemencz László zenészi 
tevékenységéről is, többek között az új formáci
ról, a Zabolátlan lovaimról. Mesélt a vidéki élet 
aktualitásairól, és nagy tervéről: egy erdő köz
pén lévő kulturális központ létrehozásáról. Az 
est zárásaként meghallgathattuk a 
Szájbergyereket, majd baráti borozgatós beszé
getés vette kezdetét. 

Fekete István írói világáról tartott előadást 
Kántor Péter, a tatabányai Árpád Gimnázium 
irodalomtanára 2021. november 11-én a megyei 

 

A rendezvényre az Orfeusz Társulat néhány 
sze is ellátogatott. Egyikük, 

Hodossy Ildikó előadóművész maga is nagy ra-
jongója az írónak. Meglepetésként olvasott fel 
olvasott fel Fekete Istvántól. Ezután Kántor Péter 
vette át a szót: „Ismerős Fekete István, hiszen ki 

t, A koppányi 
Kelét, Lutrát, 

című regényeit." Ismeretlen író, 
mert életéről, családjáról, megpróbáltatásairól 
keveset tudunk. Kántor Péter is Fekete István 
rajongó, így gyűjteményében tudhatja az író 

Sok újdonságot hallhattunk az előadáson. A 
121 éve született írót édesapja tanította. Az 5. 
osztály után gimnáziumba íratták, ahol félévkor 
3 tantárgyból bukott (latin, földrajz és menny
ségtan). Évismétlésre utasítják. Iskolát vált, fi
iskolában folytatja tanulmányait, ám itt sem t
nul jól, de jobban érzi magát. Osztálytársai közül 
többen is feltűnnek későbbi regényeiben, pl. 
Kondoray Béla (Pondoray Béla
reskedelmi iskolában folytatta tanulmányait, ám 
itt is évismétlésre kényszerül.
és bevonul 1918-ban.  

Kamaszkori munkáiból csupán egyet ism
rünk, mely név nélkül jelent meg 
folyóiratban.  8 év „önkéntesség" után 1926
a mezőgazdasági diploma megszerzése után l
szerelt. Bakócai gazdatiszt lett, erdés
tokat is el kellett látnia. Itt ismerkedik meg fel
ségével, Piller Edittel. Ajkán talál munkát. Kiv
ló szakember, gondolatai, írásai a Nimród  c. 
lapban is megjelennek. 
is az Ajkán eltöltött 10 évet dolgozza fel. Me
születnek gyermekei (Edit és István). Az 1930
évek végére neves vadászok figyelmét mondatta 
magáénak, baráti viszonyba kerül és együtt v
dászik Széchenyi Zsigmonddal, Kittenberger 
Kálmánnal. 1940-ben Budapesten, a Földműv
lésügyi Minisztériumban alkalmazzák
töznek. Ekkor írja meg Csathó Kálmán bíztatás
ra állatregényeit a fecskéről, gólyáról, bagolyról 
és rókáról. Szinte belebújik valamennyi állathőse 
bőrébe, s „belülről" érzékelteti életüket. 

újra a könyvtárban, az UFO bölcsőjében várja a 
vendégeit. Az aktuális lapszámbemutató után 
Csendes Toll vendége Kollár-Klemencz László 

Meghívásának apropója új könyve, családre-
génye, az Öreg banda volt, mely egy falusi sváb 
zenekar mindennapjain keresztül mutatja be a 
20. század gyakran gyötrelmes éveit. Hallottunk 

Klemencz László zenészi 
tevékenységéről is, többek között az új formáció-

lovaimról. Mesélt a vidéki élet 
aktualitásairól, és nagy tervéről: egy erdő köze-
pén lévő kulturális központ létrehozásáról. Az 
est zárásaként meghallgathattuk a 

majd baráti borozgatós beszél-

Sok újdonságot hallhattunk az előadáson. A 
121 éve született írót édesapja tanította. Az 5. 
osztály után gimnáziumba íratták, ahol félévkor 
3 tantárgyból bukott (latin, földrajz és mennyi-
ségtan). Évismétlésre utasítják. Iskolát vált, fiú-

folytatja tanulmányait, ám itt sem ta-
nul jól, de jobban érzi magát. Osztálytársai közül 
többen is feltűnnek későbbi regényeiben, pl. 
Kondoray Béla (Pondoray Béla- Tüskevár). Ke-
reskedelmi iskolában folytatta tanulmányait, ám 
itt is évismétlésre kényszerül. Hadiérettségit tesz 

Kamaszkori munkáiból csupán egyet isme-
rünk, mely név nélkül jelent meg Zászlónk c. 
folyóiratban.  8 év „önkéntesség" után 1926-ban 
a mezőgazdasági diploma megszerzése után le-
szerelt. Bakócai gazdatiszt lett, erdészeti felada-
tokat is el kellett látnia. Itt ismerkedik meg fele-
ségével, Piller Edittel. Ajkán talál munkát. Kivá-
ló szakember, gondolatai, írásai a Nimród  c. 
lapban is megjelennek. Gyeplő nélkül c. regénye 
is az Ajkán eltöltött 10 évet dolgozza fel. Meg-

etnek gyermekei (Edit és István). Az 1930-as 
évek végére neves vadászok figyelmét mondatta 
magáénak, baráti viszonyba kerül és együtt va-
dászik Széchenyi Zsigmonddal, Kittenberger 

ben Budapesten, a Földműve-
lésügyi Minisztériumban alkalmazzák, ide köl-
töznek. Ekkor írja meg Csathó Kálmán bíztatásá-
ra állatregényeit a fecskéről, gólyáról, bagolyról 
és rókáról. Szinte belebújik valamennyi állathőse 
bőrébe, s „belülről" érzékelteti életüket.  



A háború után letörik az író szárnyait: a ren
szer ellenségének kiáltják, kitiltják az Írószöve
ségből, nem engedik publikálni. 1946
tikai rendőrség elhurcolta, megverték, egyik 
szemét és veséjét elveszti emiatt. A Szent János 
Kórház előtt kidobják, járókelők találnak rá. 
Egész életében tagadnia kellett a történteket. 
1949-ig mezőgazdasági oktatófilmeket írt és 
rendezett, csak alkalmi munkákat kapott. 1951
ben tanári álláshoz jutott Kunszentmártonban. 
Az Új ember és a Vigilia fogadja írásait. Több 
regényét megfilmesítik.  

1952 nyarán tudományos megfigy
végzett a Kis-Balaton környékén. 1955
tetik meg regényeit. 1957-ben megjelent reg
nyét (Tüskevár) az itt eltöltött idő ihlette. 

Az 1960-as években gyakran látogatja Ausz
riában apácának állt lányát, eközben Andersen
díjra terjesztik. Ha ideje engedi, vadászik. 1968
ban második infarktusa után szívproblémái á
landósulnak. 1969-ben önéletrajzi könyve, a 
lagó idő után újabb állatregénybe kezd, de l
gyengült szervezete feladja a küzdelmet.  A J
zsef Attila-díjas írót a Farkasréti temetőben
 

Novemberi Olvasólámpa 
NAGY EDIT 

Mindig örömmel tölt el, ha látom, hogy jól 
érzik magukat a klubtagok egymás társaságában. 
Éppen ezért a foglalkozások szerkezetét igye
szem úgy felépíteni, hogy az állandóság mellett 
változatosság is jellemezze. Mindig legyen be
ne egy központi téma, amire akár előre fel is 
készülhetnek azok, akik kedvet éreznek magu
ban a szerepléshez. Aztán legyen benne kultur
lis ajánló is: ki, merre járt, látott-e valami érd
kes kiállítást, filmet, színdarabot, egyebet. V
gül, de nem utolsósorban mindig kell, hogy l
gyenek könyvajánlók.  

A november 10-diki találkozónk 11 fő részv
telével családiasra sikeredett, ahol több új érde
lődő is megtisztelt bennünket a részvételével. 
Rövid bemutatkozásukat követően az októberben 
elkezdett téma tárgyalását folytattuk, azaz tovább 
szemezgettünk a 2021-es év irodalmi évfordul
iból. 

Ifj. Bali Antalné Terike a 100 éve született 
Romhányi József író, költő, műfordító alkot
munkásságáról beszélt, majd Romhányi verse
ből olvasott fel néhányat. A mindenki sz
ismerősen hangzó vidám rímek mosolyt csaltak 
az arcokra. Terike elárulta, hogy 2020
is jelent meg egy könyve Amíg eljutottam idáig
címmel.  

A háború után letörik az író szárnyait: a rend-
ségének kiáltják, kitiltják az Írószövet-
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díjas írót a Farkasréti temetőben he-

lyezik örök nyugalomra, de 2004
tik feleségével szülőfalujában, Göllén.

Fekete István

Emléke mindmáig töretlen: 1987
meg a nevét viselő Irodalmi Társaság, 2014
Keszthelyen megnyílt a Fekete István
emlékszoba és a Tüskevár pa
Dombóvárott Bodó Imre helytörténész  Fekete 
István Múzeumot alapított. 
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Ifj. Bali Antalné Terike a 100 éve született 
Romhányi József író, költő, műfordító alkotói 
munkásságáról beszélt, majd Romhányi versei-
ből olvasott fel néhányat. A mindenki számára 
ismerősen hangzó vidám rímek mosolyt csaltak 
az arcokra. Terike elárulta, hogy 2020-ban neki 

Amíg eljutottam idáig 

A tanulságos kötet a betegségből való felép
lés története, segítő céllal megírt munka, mások 

számára is támaszt nyújthat, tanáccsal szolgálhat. 
A társaság örömmel fogadta, hiszen többen is 
írnak közülük. Borka Zsuzsanna pl. 

hóhullásig című könyvéből olvasott f
set.

Fotó: Forisek

Hodossy Ildikó Erdélyi Zsuzsannának 
hágék, lőtőt lépék című archaikus népi imáds
gokat tartalmazó kötetéből ismertetett részlet
ket. 

A klubtagok jókedvű beszélgetésével hamar 
elröppent a másfél óra. 

Decemberben mi más lehetne a fő témánk, 
mint az ünnepekre való ráhangolódás?

lyezik örök nyugalomra, de 2004-ben újrateme-
tik feleségével szülőfalujában, Göllén. 

Fekete István 

Emléke mindmáig töretlen: 1987-ben alakult 
meg a nevét viselő Irodalmi Társaság, 2014-ben 
Keszthelyen megnyílt a Fekete István-
emlékszoba és a Tüskevár panoptikum. 
Dombóvárott Bodó Imre helytörténész  Fekete 
István Múzeumot alapított.  

tet a betegségből való felépü-
lés története, segítő céllal megírt munka, mások 

számára is támaszt nyújthat, tanáccsal szolgálhat. 
A társaság örömmel fogadta, hiszen többen is 
írnak közülük. Borka Zsuzsanna pl. Kikelettől 

című könyvéből olvasott fel két ver-
set.

Fotó: Forisek Tímea 

Hodossy Ildikó Erdélyi Zsuzsannának Hegyet 
című archaikus népi imádsá-

gokat tartalmazó kötetéből ismertetett részlete-

A klubtagok jókedvű beszélgetésével hamar 
 

más lehetne a fő témánk, 
mint az ünnepekre való ráhangolódás? 



KSZR KÖRKÉP 
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KSZR Országos Konferencia
BALOGH ANETT 

Két napos Országos KSZR Konferenciát ta
tottak Szolnok városában 2021. szeptember 29
30. között. A helyszín a Garden Hotel volt, ami 
wellness szálloda is egyben. 

A program első napján dr. Kállai Mária
térség országgyűlési képviselője köszöntötte az 
egybegyűlteket, kiemelve, hogy a város kultur
lis életében kitüntetett helye és szerepe van a 
könyvtárnak.  

A konferenciát A KSZR aktuális kérdései
mában folytatta Szóllás Péter főosztályvezető, 
aki szerint: „Értéket teremtettünk ezeken a tel
püléseken. A megyei és városi intézményekben, 
illetve a szolgáltató helyeken dolgozó kollégák, a 
kistelepülések vezetői, az önkéntesek, a rende
vények fellépői és mindenki, aki az elmúlt id
szakban bármilyen módon részt vett ezeknek a 
közösségeknek az ellátásában.” Őt követte ö
szefoglaló prezentációjával Rostás Norbert
könyvtári referens, az Emberi Erőforrások M
nisztériuma Könyvtári és Levéltári Főosztály 
munkatársa. 

15 éves a Könyvtárellátási Szolgáltató Ren
szer címmel beszédet mondott Ramháb Mária,
az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke: 
„Ez egy fantasztikus rendszer, ami itt kialakult 
15 év alatt. Nagyon sok kistelepülés könyvtára 
megújult. Elindult újra, szerveződnek a közöss
gek, formálódnak és tulajdonképpen, ami a le
fontosabb, hogy ott vannak a könyvújdonságok, 
hiszen könyv nélkül biztos nincs egészséges 
élet.” 

Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
elnöke a rendszer 15 évét idézte fel

(Forrás: SZOLJON, a Jász –Nagykun- Szo
hírportál - Fotó: Kovács Berta)
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Szolnok megyei 
Fotó: Kovács Berta) 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei KSZ
tatásában Czakóné Gacov Katalin,
Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
igazgatója elmondta, hogy a megyében 47 kist
lepülést látnak el a rendszeren keresztül.

A szállodában elköltött ebéd után a 
nőségirányítás alapjai, különösen a munkate
vek, beszámolók elkészítés
dokumentálás fontosságára
Tőzsér Istvánné, a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár (Heves megye) igazgatója.  

Aztán Az állomány egységes nyilvántartása, 
feltárása, szolgáltatása 
adást Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár (Zala megye) igazgatójától.

A konferencia utolsó témája a 
ri programszolgáltatásának alapjai 
ről Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Köny
tár igazgatója tartott előadást.

Kis kávészünet után az 
tári Tagozatban vezetői ülést tartottak a tagi
tézmények igazgatói, a többi kollégával pedig 
ellátogattunk a Reptárba, vagyis a Szolnoki R
pülőmúzeumban, ahol egy kellemes idegenvez
tés keretében megcsodálhattuk a kiállított gép
ket. 

Halász Adél (balra), Fábián Ildikó (középen), Balogh 
Anett (jobbra) és „Csőrike”

(Fotó: Halász Adél)

A második napon a kollégák a 
szentgyörgyi kistelepülési könyvtárat
ték meg, de sajnos mi ezen a látogatáson már 
nem tudtunk részt venni

 

 

Szolnok megyei KSZR bemu-
Czakóné Gacov Katalin, a Verseghy 

Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
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Halász Adél (balra), Fábián Ildikó (középen), Balogh 

Anett (jobbra) és „Csőrike” 
(Fotó: Halász Adél) 

A második napon a kollégák a jászalsó-
szentgyörgyi kistelepülési könyvtárat tekintet-
ték meg, de sajnos mi ezen a látogatáson már 
nem tudtunk részt venni. 



 

Könyvtári Hét 2021. 
FÁBIÁN ILDIKÓ 

Nagy izgalommal vártuk, hogy az idei évben 
vajon milyen formában tudjuk megvalósítani az 
Országos Könyvtári Napok programjait, de sze-
rencsére ezúttal az időjárás és a vírushelyzet is 
kedvezett nekünk. A kistelepülési könyvtárosok 
nagy buzgalommal vetették bele magukat a szer-
vezésbe, és sok esetben ők maguk tartottak elő-
adások, foglalkozásokat a könyvtárlátogatóknak.  

A 2021. október 4-10. között tartó rendez-
vénysorozatban végül 28 településen 59 prog-
ramot tudtunk megvalósítani, amelyen összesen 

1839 fő vett részt. Főként a gyerekekre fóku-
száltak a kollégák, hiszen volt papírszínház, 
fimvetítés, állatbemutató, bábszínház és író-
olvasó találkozó, de nem maradt el az Aradi vér-
tanúk tiszteletére tartott megemlékezés sem. A 
felnőtt olvasók érdeklődését könyv- és 
gyógynövénybemutatóval, biblioterápiával, csil-
lagászati előadással és különféle kvízekkel kel-
tették fel a könyvtárosok, de szerveztek közös 
programokat a családoknak is (túrák gyalog és 
két keréken, kézműveskedés, könyvtárbemutató). 

 

OKN-programok Komárom-Esztergom megyében 

Településnév Rendezvény címe 
Rendezvény 

időpontja 

Ácsteszér Őszi kézműves foglalkozás - kopogtató készítése 2021.10.08 

Annavölgy Online kvíz: Az aradi vértanúk 2021.10.06 

Annavölgy Könyvtármozi: Liliomfi 2021.10.06 

Annavölgy „NagyiMobilON” 2021.10.07 

Annavölgy Meridiántorna 2021.10.08 

Annavölgy 
Mohácsi Domonkos: Vadászatról röviden (A Vértes és a 
Gerecse nagyvadjai) 

2021.10.08 

Annavölgy 
Moczik Csaba: Lehetetlen Küldetés (Csillagászat egy órá-
ban) 

2021.10.08 

Annavölgy Pálinkás-Táró-Kör 12 km 2021.10.09 

Ászár Nagy Ádám: Kritikai gondolkodás a médiában 2021.10.07 

Ászár Játékkal-lélekkel: Író-olvasó találkozó Mikola Péterrel  2021.10.08 

Bajna 
Cserteg István: 100 év 300 film Komárom-Esztergom me-
gyében 

2021.10.04 

Bakonybánk Sanyi, Én és a Gyerekek: A kerek kő 2021.10.05 

Bakonybánk Könyvek a mentális egészségért 2021.10.05 

Bakonyszombathely Én vagyok a könyvtáros 2021.10.05 

Bakonyszombathely Könyvtúra két keréken 2021.10.09 

Bokod Tóth Gábor: Az alkalmazkodás mesterei  2021.10.04 

Császár Mesék az állatokról - papírszínház 2021.10.04 

Császár Senior Örömtánc 2021.10.05 

Csolnok Füzi Sándor: A gombák szerepe az ökoszisztémában 2021.10.04 

Csolnok Tóth Andi blogger: Dobd ki a szemetest! 2021.10.07 

Dág Rónai Edina: Az olvasás átsegít mindenen 2021.10.05 

Dömös Őszi kreatív foglalkozás gyerekeknek 2021.10.07 



Dunaszentmiklós Emmer Edina: Hogyan vásárol egy élelmiszermérnök? 2021.10.07 

Dunaszentmiklós Tekergő Bábszínház: A répatorta 2021.10.10 

Epöl Múltidéző - Aradi vértanúk kvíz 2021.10.06 

Héreg Juhász Zoltán András: Föld, falu, furfang...  2021.10.06 

Héreg Játékos történelmi vetélkedő az online térben 2021.10.07 

Héreg Látogatás a tatai Eszterházy kastélyba 2021.10.09 

Kerékteleki Túra az őszi természetben 2021.10.09 

Kesztölc Őszi kézműves foglalkozás 2021.10.06 

Kesztölc KönyvtárMozi: Vuk 2021.10.06 

Kesztölc Papírszínház 2021.10.07 

Kocs Könyvtárismereti óra 3. osztályosoknak 2021.10.07 

Kocs Könyvtárismereti óra 7. osztályosoknak 2021.10.07 

Kocs Kézműves foglalkozás óvódásoknak 2021.10.07 

Pilismarót KönyvtárMozi 2021.10.04 

Pilismarót Papírszínház 2021.10.05 

Pilismarót Társasjátékozás 2021.10.06 

Pilismarót KönyvtárMozi: Cserebere 2021.10.07 

Szomor 
Pretsner István, Regicz Tamás: Sorok között - Irodalmi ka-
landozások 

2021.10.08 

Tarján Megemlékezés az aradi vértanúkról 2021.10.06 

Tarján 
Tomasovszky Edit: Az online kapcsolattartás lehetőségei, 
ismeretterjesztés, okos eszközök népszerűsítése időskorúak-
nak 

2021.10.07 

Tarján Labanc Györgyi: Klímaváltozás, fenntarthatóság 2021.10.09 

Tárkány Mit jelent számomra az Ősz? - Könyvtárhasználati ismertető 2021.10.04 

Tárkány 
Mit suttog az őszi szél…. ! - Dalok-versek az őszről, festés-
rajzolás 

2021.10.06 

Tárkány Dallamok szárnyán az ősz jegyében  2021.10.07 

Tokod Könyves vasárnap 2021.10.10 

Tokodaltáró Író-olvasó találkozó Benk Dénessel  2021.10.09 

Úny Borossné Bakon Erika: Gyógynövények a mindennapokban 2021.10.05 

Várgesztes Könyvtári délelőtt 2021.10.09 

Vérteskethely Ákom-Bákom Bábcsoport: Világgá ment csacsi és bari 2021.10.04 
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A 2020-as évi 41 eseményhez képest idén 
ugyan több rendezvényt tudtunk megvalósítania, 
mégis a tavalyi - többnyire az online térben sze
vezett - programjaink nagyobb látogatottságot 
eredményeztek. Azonban a személyes találkoz

 

KönyvtárMozi szakmai napok Vas
FÁBIÁN ILDIKÓ 

A szolnoki KSZR konferencia után egy h
nappal ismét autóban ültünk Mikolasek Zsófia
igazgató asszonnyal és Török Csaba
KönyvtárMozi megyei koordinátorral, hogy 
Szombathely felé vegyük az irányt, és részt v
gyünk a Berzsenyi Dániel Könyvtárban
dezett szakmai napon. 

Az egybegyűlteket Dr. Baráthné Molnár M
nika igazgató köszöntötte, majd átadta a szót 
Horváth Soma szombathelyi alpolgármesternek, 
aki kiemelte, az önkormányzat nagy súlyt fektet 
a helyi kulturális élet támogatására, és nagyon 
büszkék a megyei könyvtár munkájára, a KSZR 
településeken elért eredményekre. Egyúttal me
köszönte a jelenlévőknek, hogy a saját megy
jükben ugyanilyen színvonalas és értékteremtő 
feladatokat látnak el. 

Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség elnöke „A KönyvtárMozi aktuál
déseiről” tartott előadást és összegezte a ránk 
váró feladatokat. Ezt követően Koleszár Márta
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 
Gyermek és Tinivilág osztályának vezetője m
tatta be az érdeklődőknek a Cigánymesék
legújabb (ötödik) foglalkoztató füzetét, majd az 
előadás végén megtekinthettük a kiadványhoz 
tartozó 3 rövid animációs filmet is (A csodapipa, 
Az ördögűző cigányember, Zefir és Rebeka), 
amelyek a Kecskemétfilm gondozásában készü
tek el. 

A büféebéd után Boros Ferenc, a Berzse
Dániel Könyvtár KönyvtárMozi megyei koord
nátora beszélt a vas megyei „helyzetről”, az e
végzett munkáról és a szerzett tapasztalatokról. 
Az egyik nagy eredményük, hogy létrejött a ki
településeken két filmkészítő műhely is, melynek 
tagjai mára már igazán színvonalas produkciókat 
készítenek, s számos díjat is nyertek. Az egyik 
ilyen közösség Gór községben alakult, ahol 
nemcsak Németh László polgármester, de cs
ládja is nagy mértékben kiveszi a részét az itt 
folyó munkából (felesége a helyi könyvtáros, 
gyermekei a filmkészítő műhelyben tevéken
kednek). A sikeres együttműködésnek köszönh
tően csodás alkotások jöhettek létre, melyből 
kettőt mi is megtekinthettünk (Fekete, A kert). A 

as évi 41 eseményhez képest idén 
ugyan több rendezvényt tudtunk megvalósítania, 

többnyire az online térben szer-
programjaink nagyobb látogatottságot 

személyes találkozá-

sok, a vidám arcok és a fe
többet ér nekünk, mint a statisztikai adatok. R
méljük jövőre még többen választják az Orsz
gos Könyvtári Napok idején a kistelepüléseken a 
könyvtárakat a szabadidő hasznos eltöltésére.

napok Vas megyében (2021. október 27
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Az egyik nagy eredményük, hogy létrejött a kis-
településeken két filmkészítő műhely is, melynek 

zán színvonalas produkciókat 
készítenek, s számos díjat is nyertek. Az egyik 

községben alakult, ahol 
polgármester, de csa-

ja is nagy mértékben kiveszi a részét az itt 
folyó munkából (felesége a helyi könyvtáros, 

tő műhelyben tevékeny-
kednek). A sikeres együttműködésnek köszönhe-
tően csodás alkotások jöhettek létre, melyből 
kettőt mi is megtekinthettünk (Fekete, A kert). A 

kisfilmek elérhető a Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=84
https://www.youtube.com/watch?v=zRxu9LbbJfQ

A „Mutatkozz be másképp!
adásból megtudhattuk (
igazgatóhelyettes és Góth
gus tolmácsolásában), hogyan zajlik az élet a 
Rum-Kastély EGYMI média szakkörében, ahol 
speciális nevelést igénylő és sérült fiatalok igy
keznek elsajátítani a filmkészítés csínját
és együtt próbálnak remek alkotásokat létreho
ni. Lelkes munkájuk eredményét mi is láthattunk 
az alábbi kisfilmet nézve:
https://www.youtube.com/watch?v=CUByAQijkrg

A konferencia zárását követően, amíg a m
gyei könyvtárvezetők tanácskoztak, vol
csénk megtekinteni az egyik legcsodálatosabb 
helyen fekvő fiókkönyvtárat, mely a kámoni 
arborétum tőszomszédságában helyezkedik el, 
egy patak partján.  

(Fotó: Fábián Ildikó)

Noha a könyvtárhelyiség nem túl nagy, de annál 
barátságosabb. A kollé
négyzetcentimétert kihas

több könyvet el tudjanak helyezni a polc
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i. Lelkes munkájuk eredményét mi is láthattunk 

az alábbi kisfilmet nézve: 
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arborétum tőszomszédságában helyezkedik el, 

 
(Fotó: Fábián Ildikó) 

 
Noha a könyvtárhelyiség nem túl nagy, de annál 

ságosabb. A kollégák pedig minden egyes 
négyzetcentimétert kihasználtak, hogy minél 

több könyvet el tudjanak helyezni a polcokon. 



Könyvtár a fák között – a szombathelyi Kámoni fió
könyvtár (Fotó: Fábián Ildikó)

 

Nehéz szívvel, de mégis elhagytuk a tudás 
eme kicsiny szigetét, hogy visszacsöppenjünk 
egy picit a régmúltba. Kedves idegenvezetőnk 
segítségével kaphattunk egy kis ízelítőt, milyen 
volt az élet az ókori Savaria-ban és hogyan is 
nézett ki egykor Ízisz temploma, vagyis az 
Savariense. A Park Hotel Pelikánban elköltött 
vacsora és egy kis szakmai eszmecse
nyugovóra tértünk, hogy másnap kipihenten 
vághassunk neki a kirándulásnak. 

A szakmai program következő reggelén első 
utunk a bucsui aquaeductushoz vezetett, ahol 
Horváth Sándor néprajzkutatótól megtudtuk, 

 

TextLib Workshop 
FINK NOÉMI 

A tavalyi évben két ízben megrendezett 
TextLib tanfolyamunk sikerén felbuzdulva idén 
is szerveztünk egy hasonló szakmai napot a 
KSZR-hez tartozó települési könyvtárosaink 
részére 2021. november 22-én. Mivel voltak, 
akik 2020-ban nem tudtak részt venni, illetve idő 
közben egy-két településen új kollégákat is 
szönthettünk, ezért sokuknak tudunk még új i
formációkkal szolgálni. 

A résztvevőket Mikolasek Zsófia
szöntötte, majd Sutáné Csulik Andrea kollég
nőnk az Állományfejlesztési és Olvasószolgálati 
Osztályról tartott előadást a beiratkozás és a r
gisztráció menetéről, a használatban lévő form
nyomtatványokról, és segítséget nyújtott az ad
toknak a TextLib integrált könyvtári rendszerben 
történő rögzítéséhez. 

Ezt követően Fink Noémi mutatta be a külö
böző állományokra vonatkozó keresési lehetős
geket, legyen szó akár egy dokumentumról, egy 
olvasóról vagy a forgalmi adatokról. A felmerülő 
kérdések megvitatása után Halász Adél szemlé

a szombathelyi Kámoni fiók-
kó) 

Nehéz szívvel, de mégis elhagytuk a tudás 
getét, hogy visszacsöppenjünk 

múltba. Kedves idegenvezetőnk 
ségével kaphattunk egy kis ízelítőt, milyen 

ban és hogyan is 
nézett ki egykor Ízisz temploma, vagyis az Iseum 

. A Park Hotel Pelikánban elköltött 
vacsora és egy kis szakmai eszmecsere után 
nyugovóra tértünk, hogy másnap kipihenten 

A szakmai program következő reggelén első 
vezetett, ahol Dr. 
tól megtudtuk, 

hogyan működött a római idő
Ezt követően megnéztük 
elmúltban felújított 
majd Szentpéterfa felé ve
helyi gyerekek horvát dalokat énekeltek n
melyhez a zenei kíséretet is ők biztosították. A 
községről és a Könyvtár, Információs és Közö
ségi Helyről Skrapitsné Jurasits Ágnes
mester és Filipovics Rajmund
nekünk, majd a finom vendégváró falatok me
kóstolása után a helyszínt is megtekintettük. É
dekesség, hogy csupán egy szintes az épület, 
mivel a könyvtár az emeleten helye
látogatókat lift is segíti a feljutásban. Átsétálva 
az Értékek Házába érdekes előadást hallhattunk a 
települést benépesítő horvát lakosok mindenna
jairól és tehettünk egy rövid túrát használati es
közeik között. 

A vasszécsenyi Ó-Ebergényi Kastélyszáll
ban (szellemkastélyban?) elköltött ebéd után 
utunk a helyi művelődési házba vezetett, ahol 
Zsolnai Zoltán polgármester lelkesen ecsetelte a 
faluhoz fűződő viszonyát, és megtudhattuk m
lyen remek kapcsolatot ápo
megyei könyvtárral. Ajándékként pedig megka
tuk a település nemrég megjelent kiadványát is. 
Élményekkel és jó ötletekkel gazdagon indultunk 
végül haza. 
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olvasóról vagy a forgalmi adatokról. A felmerülő 
kérdések megvitatása után Halász Adél szemlél-

tette, hogyan javítjuk a letöltött dokumentum
rekordokat, mik a kötelezően kitöltendő sorok és 
ezeket milyen formában kel
kumentum leírásánál. 

A délelőtti program zárásaként Balogh Anett 
ismertetette az ajándékba kapott könyvek nyi
vántartásba vételét a TextLib

Kis kávé, tea, szörp és péksüt
mény elfogyasztása után folytattuk programu
kat délután, hasonlóan informatív előadásokkal.

Pap Zsuzsanna a Tájékoztatási és Bibliográf
ai Osztályról az ODR világába nyújtott beteki
tést. Lépésről lépésre megismertette a jelenl
vőkkel, hogyan működik a gyakorlatban a d
kumentumok kérése az 
ellátási Rendszer felületén.

Végül, de nem utolsó sorban Fábián Ildikó 
„rántotta le a leplet” a JAMK munkatársai által 
összeállított, majd Balogh Anett és az ő közr
működésével elektronikusan létrehozott, jelenleg 
a megyei könyvtár Moodle felületen elérhető 
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TextLib e-tananyagról, mely azon túl, hogy ta
talmazza a workshopon elhangzott informáci
kat, még sok minden másban is segítséget nyújt a 
TextLib használatával kapcsolatban.

A program zárásaként vendégeinket Feketsné 
Kisvarga Anita az Állományfejlesztési és Olvas

 

 

  

tananyagról, mely azon túl, hogy tar-
talmazza a workshopon elhangzott információ-
kat, még sok minden másban is segítséget nyújt a 
TextLib használatával kapcsolatban. 

A program zárásaként vendégeinket Feketsné 
Állományfejlesztési és Olvasó-

szolgálati Osztály vezetője kísérte könyvtártúrára 
az új épületünkben. 

A résztvevőknek – szokásunkhoz híven 
ajándékokkal is kedveskedtünk.

Terveink szerint 2022
hasonló programot. 

 

 
Halász Adél előadása (fotó: Fink Noémi) 

 

vezetője kísérte könyvtártúrára 

szokásunkhoz híven - apró 
ajándékokkal is kedveskedtünk. 

Terveink szerint 2022-ben ismét szervezünk 
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Szent Borbála emlékülés, Tatabányai Múzeum 2021. december 3.
dr. HORVÁTH GÉZA  

    Immáron hetedik alkalommal gyűltek össze az 
érdeklődők a tatabányai Múzeumban, hogy részt 
vegyenek ezen a hagyományos szakmaku
és várostörténetet érintő tanácskozáson. Pál Ga
riella múzeumigazgató köszöntötte a számos 
érdeklődőt, lokálpatriótát. Az esemény rangját is 
jelezte Szűcsné Posztovics Ilona polgármesteri 
megnyitója. Ő megerősítette a múzeum hagy
mányőrző szerepét, fontosnak tartotta, hogy m
nél szélesebb körben ismertessék meg elődeink 
munkásságát. A bányászok kitartását, Szent Bo
bála példáját ajánlotta a hallgatóság figyelmébe.

Az első-, szinte állandónak mondható előadó 
a tanácskozások történetében, Szemán Attila a 
Soproni Bányászati Múzeum főmunkatársa volt. 
Ezúttal a Jó szerencsét! bányászköszöntés múl
járól, eredetéről szólt. A kevésbé köztudott 14. 
századi előzményekkel, adatokkal indí
mertetését. Fortunát az isteni akarat megteremt
jét a katolikus vallásba integrálva mutatják be a 
középkori és kora újkori ábrázolások. Szemán 
Attila hangsúlyozta, a szerencsét ma pozitív do
gokkal hozzák összefüggésbe, pedig a szere
csekerék fent és lent értelmezésében benne van a 
szerencsétlenség is. Az egyetemes példák, ötvös 
művek, képek után kitért az első magyar és se
mecbányai ábrázolás sajátosságaira. Végül a 
köszöntés: Glück auf ! német eredetét, etimol
giáját fejtette ki. 

Balogh Csaba a Szabadtéri Bányászati Múz
um Alapítvány kuratóriumi elnöke nagy ívű 
áttekintekintésében a 130 éves bányavállalat és a 
közel egyidős, 120 éves bányakórház, majd á
lami kórház kapcsolatának történeti tényeit el
venítette fel. Munka és egészségügy
és az egészségügyi ellátás korokon átívelő ka
csolatáról beszélt. Az iparághoz kapcsolódó in
rastruktúra kiépítése után a térség legjobb ipa

Rovatvezető: Mikolasek Zsófia 

 
XI. évfolyam 5. szám 

2021. november - december 
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Immáron hetedik alkalommal gyűltek össze az 
ődők a tatabányai Múzeumban, hogy részt 

vegyenek ezen a hagyományos szakmakultúrát 
és várostörténetet érintő tanácskozáson. Pál Gab-
riella múzeumigazgató köszöntötte a számos 
érdeklődőt, lokálpatriótát. Az esemény rangját is 

polgármesteri 
megnyitója. Ő megerősítette a múzeum hagyo-
mányőrző szerepét, fontosnak tartotta, hogy mi-
nél szélesebb körben ismertessék meg elődeink 
munkásságát. A bányászok kitartását, Szent Bor-
bála példáját ajánlotta a hallgatóság figyelmébe. 

zinte állandónak mondható előadó 
a tanácskozások történetében, Szemán Attila a 
Soproni Bányászati Múzeum főmunkatársa volt. 
Ezúttal a Jó szerencsét! bányászköszöntés múlt-
járól, eredetéről szólt. A kevésbé köztudott 14. 
századi előzményekkel, adatokkal indította is-
mertetését. Fortunát az isteni akarat megteremtő-
jét a katolikus vallásba integrálva mutatják be a 
középkori és kora újkori ábrázolások. Szemán 
Attila hangsúlyozta, a szerencsét ma pozitív dol-
gokkal hozzák összefüggésbe, pedig a szeren-

és lent értelmezésében benne van a 
szerencsétlenség is. Az egyetemes példák, ötvös 
művek, képek után kitért az első magyar és sel-
mecbányai ábrázolás sajátosságaira. Végül a 
köszöntés: Glück auf ! német eredetét, etimoló-

abadtéri Bányászati Múze-
um Alapítvány kuratóriumi elnöke nagy ívű 
áttekintekintésében a 130 éves bányavállalat és a 
közel egyidős, 120 éves bányakórház, majd ál-
lami kórház kapcsolatának történeti tényeit ele-
venítette fel. Munka és egészségügy-, balesetek 
s az egészségügyi ellátás korokon átívelő kap-

csolatáról beszélt. Az iparághoz kapcsolódó inf-
rastruktúra kiépítése után a térség legjobb ipar-

vállalata a térség legjobb egészségügyi ellátását 
biztosította dolgozóinak. Folyamatosan bővült a 
kórház, amelyhez 1907 óta a Járványkórház, 
1921-től a TBC Szanatórium, gyógyszertár, Gő
fürdő tartozott . Az államosításig az állandó kó
házi fejlesztéseknek, és a kiváló orvosi gárdának, 
- élükön dr. Szabó Ignáccal 
gas színvonalú volt. 1946 után az egyik l
gyobb eredmény volt a bányamentő orvosi ügy
let felállítása, későbbi kiválóan képzett orvosok 
segítségével. A bányászat és az egészségügyi 
intézményrendszer kapcsolata fokozatosan l
zult. Az állam által átvett szerep részletezése 
közben rámutatott: napjainkban fontos ezen  h
gyományok ápolása. Kiváló ellátást emelte ki 
napjaink covid-os időszakából. Könyv készül a 
kórház történetéről, melyből részletesebben, t
dományosa alapossággal ismerhetjük meg e fo
tos intézmény múltját. 

Kiss Vendel a Tatabányai Mú
helyettese a széncsaták korában az élmunkás és 
sztahanovista mozgalom helyi tényeibe és össz
függéseibe vezette be az érdeklődőket. Egyelőre 
a mozgalom kezdete még nem teljesen világos, 
1946 környékéről, amikortól feltűnik a közb
szédben és a bányamunkában a munkaverseny, 
majd az országos kampány, élmunkás
mintára sztahanovista mozgalom jelensége. Napi 
széncsatajelentések olvashatók a korabeli sajt
ban. Az ellátás nehézségei közepette is  1/3
telejésítették túl vállalásaikat a t
szok 1946. május 1. tiszteletére.
az 1946. augusztus 1-én bejelentett stabilizáció, 
új pénz és árrendszer megrendítette a bányászok 
életkörülményeit. Megszűnt a széncsere lehet
sége, de a bérkifizetés továbbra sem lett kisz
míthatóbb. Az ipari termékek
magasan, a szén árát mesterségesen
állapították meg. Nem
szénhiány a széncsata, a
államosítás ellenére is katasztrofális

Ehhez kapcsolódott Dallos
nyugalmazott muzeológus
„megszemélyesítette” az
kat. A korban  a magyar
adó tatabányai bányászat
nek fotóit, részben  a Harc
dokumentumai alapján mutatta

 

Szent Borbála emlékülés, Tatabányai Múzeum 2021. december 3. 

vállalata a térség legjobb egészségügyi ellátását 
biztosította dolgozóinak. Folyamatosan bővült a 

907 óta a Járványkórház, 
től a TBC Szanatórium, gyógyszertár, Gőz-

fürdő tartozott . Az államosításig az állandó kór-
házi fejlesztéseknek, és a kiváló orvosi gárdának, 

élükön dr. Szabó Ignáccal - köszönhetően ma-
gas színvonalú volt. 1946 után az egyik legna-
gyobb eredmény volt a bányamentő orvosi ügye-
let felállítása, későbbi kiválóan képzett orvosok 
segítségével. A bányászat és az egészségügyi 
intézményrendszer kapcsolata fokozatosan la-
zult. Az állam által átvett szerep részletezése 

jainkban fontos ezen  ha-
gyományok ápolása. Kiváló ellátást emelte ki 

os időszakából. Könyv készül a 
kórház történetéről, melyből részletesebben, tu-
dományosa alapossággal ismerhetjük meg e fon-

Kiss Vendel a Tatabányai Múzeum igazgató-
helyettese a széncsaták korában az élmunkás és 
sztahanovista mozgalom helyi tényeibe és össze-
függéseibe vezette be az érdeklődőket. Egyelőre 
a mozgalom kezdete még nem teljesen világos, 
1946 környékéről, amikortól feltűnik a közbe-

bányamunkában a munkaverseny, 
majd az országos kampány, élmunkás-és szovjet 
mintára sztahanovista mozgalom jelensége. Napi 
széncsatajelentések olvashatók a korabeli sajtó-
ban. Az ellátás nehézségei közepette is  1/3-ával 
telejésítették túl vállalásaikat a tatabányai bányá-
szok 1946. május 1. tiszteletére. Váratlan módon 

én bejelentett stabilizáció, 
új pénz és árrendszer megrendítette a bányászok 
életkörülményeit. Megszűnt a széncsere lehető-
sége, de a bérkifizetés továbbra sem lett kiszá-

termékek árát mesterségesen 
mesterségesen alacsonyan 

Nem változott a helyzet: a 
a győzelmi jelentések, az 

katasztrofális maradt.  

Dallos István fotóriporter, 
muzeológus előadása, melyben 

az előzőekben előadotta-
magyar szénbányászat 1/3-át 

bányászat akkori jeles képviselői-
Harc a Szénért című újság 

mutatta be. Részben még 



feldolgozatlan képi anyag alapján ismert
András,a forradalmi részvétele miatt
dos István), és kevésbé ismert Kossuth
továbbá a Szocialista Munka Hőse
tüntetett bányászok (Varga Barnabás,
József) portréit vázolta fel. Pruzsina
akinek utca őrzi nevét Tatabányán,
omlásban, szó szerint  a munka frontján
életét. 

Mokánszki Béla a volt Mányi Bányaigazgat
ság technikai főmérnöke technikatörténeti
adásában a 18. századi selmeci gépmesterekről,
feltaláló műszakiakról és műszaki megoldásairól,
ma is használatos elveikről és gyakorlatukról
szólt. 

 

Cool-túra 
MIKOLASEK ZSÓFIA 

A Hét Vezér Egyesület és Tatabánya közm
velődési intézményei idén újra megszervezték a 
COOL-TÚRát városunk középiskolás diákjai 
számára. 

November 20-án félnapos kulturális barang
lás során kellett a fiataloknak felkeresniük a v
ros közművelődési intézményeit, s ott egy
játékos feladatokat megoldaniuk.  

 

 

Kézműves karácsonyi vásár a megyei könyvtárban
NAGY EDIT 

Az év vége közeledtével lépten-nyomon kiv
lágított ablakok, felcicomázott kandeláberek, 
izzóktól fénylő fák emlékeztetik az utca emberét 
arra, hogy hamarosan itt a Karácsony. 
Az üzletek polcai is roskadoznak az ajándék
zásra csábító szebbnél szebb termékektől.

ismert (Tajkov 
miatt elítélt La-

Kossuth-díjas, 
Hőse címmel  ki-

Barnabás, Mészáros 
ruzsina Mihály, 

Tatabányán, egy 1954-es 
frontján vesztette 

Bányaigazgató-
technikatörténeti elő-

gépmesterekről, 
megoldásairól, 
gyakorlatukról 

Ez után következett Kardos
adása, melyben egy tatabányai
szeti lelőhely bányászati
lásának kutatási hipotézisét
lehetőség új ásatásra, de
tott lelőhellyé kellene nyilvánítani
tott területet. 

Az idei emlékülés végén
logh Csaba az előző 4.
2019) összesített előadása
mánykötetet, a már hagyományos
című munkát mutatta be.

 

 

A Hét Vezér Egyesület és Tatabánya közmű-
velődési intézményei idén újra megszervezték a 

TÚRát városunk középiskolás diákjai 

án félnapos kulturális barango-
lás során kellett a fiataloknak felkeresniük a vá-
ros közművelődési intézményeit, s ott egy-egy 

A 4-5 fős csapatok jártak a Jászai Mari Szí
házban, a Múzeumban, a Levéltárban, az 
Agórában és természetesen a könyvtárban is. 
Nálunk be kellett bizonyítaniuk, hogy a könyvt
rosok nem csak ülnek és olvasnak: jelzetelés, 
pecsételés, könyvcipelés várta őket, és mindezt 
természetesen időre kellett elvégezniük az ért
kes nyereményekért: gokarto
airsoft-, pizza-parti, via ferrata, szabaduló szoba, 
koncert-, mozi-, színház
bérlet,… 

A kilenc csapat a nap végén a JAMK kávéz
jában futott össze: díjkiosztás, koncertek, pizza 
és egy fergeteges buli várta őket.

zműves karácsonyi vásár a megyei könyvtárban 

nyomon kivi-
lágított ablakok, felcicomázott kandeláberek, 
izzóktól fénylő fák emlékeztetik az utca emberét 
arra, hogy hamarosan itt a Karácsony.  

kadoznak az ajándéko-
zásra csábító szebbnél szebb termékektől. 

 

Ehhez az örömteli várakozáshoz szeretett vo
na hozzájárulni a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár is egy kézműves vásár megszervezés
vel. 

 

December 4-én, szombaton 9.00
nézelődhettek, vásárolhattak hobbi és hivatásos 
alkotók portékáiból az érdeklődők. Bíztunk be
ne, hogy aki ilyen apropóból eljön nézelődni 
hozzánk, esetleg összekapcsolja a kellemeset a 
hasznossal: ha még nincs neki, tagsági kártyát 
vált, hogy ezáltal biztosíthas
nepek idejére a szellemi táplálékot. A vásár ötl
tét az adta, hogy még szeptemberben kreatív 

Kardos István régész elő-
tatabányai római kori régé-

bányászati források általi megtalá-
ipotézisét ismertette. Nincs 

de régészeti leg nyilvántar-
nyilvánítani a beazonosí-

végén Dallos István és Ba-
4.-6. emlékülések (2017-

előadásait tartalmazó tanul-
hagyományos Emlékmentő 
be. 

5 fős csapatok jártak a Jászai Mari Szín-
házban, a Múzeumban, a Levéltárban, az 

rában és természetesen a könyvtárban is. 
Nálunk be kellett bizonyítaniuk, hogy a könyvtá-
rosok nem csak ülnek és olvasnak: jelzetelés, 
pecsételés, könyvcipelés várta őket, és mindezt 
természetesen időre kellett elvégezniük az érté-
kes nyereményekért: gokartozás, bowling-, 

parti, via ferrata, szabaduló szoba, 
, színház-, Sziget-belépők, kori-

A kilenc csapat a nap végén a JAMK kávézó-
jában futott össze: díjkiosztás, koncertek, pizza 
és egy fergeteges buli várta őket. 

Ehhez az örömteli várakozáshoz szeretett vol-
na hozzájárulni a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár is egy kézműves vásár megszervezésé-

én, szombaton 9.00-17.00 óráig 
hettek, vásárolhattak hobbi és hivatásos 

alkotók portékáiból az érdeklődők. Bíztunk ben-
ne, hogy aki ilyen apropóból eljön nézelődni 
hozzánk, esetleg összekapcsolja a kellemeset a 
hasznossal: ha még nincs neki, tagsági kártyát 
vált, hogy ezáltal biztosíthassa magának az ün-
nepek idejére a szellemi táplálékot. A vásár ötle-
tét az adta, hogy még szeptemberben kreatív 



pályázatot írtunk ki amatőr alkotók számára V
rágot bármiből címen, ahol a díjazottak egyik 
jutalma az volt, hogy egy egynapos adventi vásár 
keretén belül hozzásegítjük őket ahhoz, hogy 
termékeik számára gazdára találjanak. Termész
tesen mi csak a helyet tudtuk biztosítani.

 

 

  

pályázatot írtunk ki amatőr alkotók számára Vi-
rágot bármiből címen, ahol a díjazottak egyik 
jutalma az volt, hogy egy egynapos adventi vásár 

n belül hozzásegítjük őket ahhoz, hogy 
termékeik számára gazdára találjanak. Természe-
tesen mi csak a helyet tudtuk biztosítani. 

 

A felhívástól számítva két héten át vártuk a 
jelentkezőket. Mondhatni egy áramlás vette ke
detét. A vásár előtt két nappal még közel 20 j
lentkező volt, akik közül az utolsó nap többen is 
lemondták, ki betegségre, ki egyéb okokra hiva
kozva.  

Végül ideális létszámmal, 11 árussal vártuk a 
könyvtári vásárlátogatókat.

Szerencsére tömeg nem volt, de
programot folyamatos érdeklődés jellemezte. 

A hangulatos szombati program keretén belül 
karácsonyfa-díszek, díszpárnák, csipkék és ter
tők, ékszerek, faáruk, papírfonott termékek közül 
válogathattak a kedves látogatók.

Többen jelezték, azt re
gyomány lesz. 

A felhívástól számítva két héten át vártuk a 
jelentkezőket. Mondhatni egy áramlás vette kez-
detét. A vásár előtt két nappal még közel 20 je-
lentkező volt, akik közül az utolsó nap többen is 
lemondták, ki betegségre, ki egyéb okokra hivat-

Végül ideális létszámmal, 11 árussal vártuk a 
könyvtári vásárlátogatókat. 

Szerencsére tömeg nem volt, de a szokatlan 
programot folyamatos érdeklődés jellemezte.  

A hangulatos szombati program keretén belül 
díszek, díszpárnák, csipkék és terí-

tők, ékszerek, faáruk, papírfonott termékek közül 
válogathattak a kedves látogatók. 

Többen jelezték, azt remélik, hogy ebből ha-
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Vagánybagoly és a többiek 
DOMÁNYI ZSUZSANNA 

2020-ban az Év Gyermekkönyvévé választo
ta a diákzsűri Bán Zsófia Vagánybagoly és a 
harmadik Á avagy mindenki lehet más
séjét. Ez adta az apropót, hogy elhozzuk az ír
nőt a tatai kis olvasókhoz.  

2021. november 3-án zsúfolásig megtelt a 
könyvtár a Vaszary Általános Iskola második és 
harmadik osztályos tanulóival. Mivel a gyerekek 
jól ismerték a történetet, először arról beszélge
tek az írónővel, hogy kinek mi tetszett legjobban 
a mesében, majd arról, ki a kedvenc szereplőjük. 
A mese fő üzenete az elfogadás. Kasza Blank
nak, Hardtmuth Kohinoornak például fu
vet adtak szülei, Tocsogó Langyika egy olyan 
süni, aki szeret langyos pocsolyában lépdelni, 
Nemhanemka pedig minden mondatát úgy kezdi, 

 

Őszikép 
Goldschmidt Éva 

Lásd meg, milyen gyönyörű az ősz! Ezzel a 
felhívással invitáltuk a gyermekeket, hogy k
szítsenek őszi termések felhasználásával képeket 
vagy térbeli alkotásokat. A pályázatra szép 
számban érkeztek munkák, és nekünk könyvt
rosoknak fejtörést okozott a végső sorrend kial
kítása. Elvégre mégiscsak egy versenyről volt 
szó, noha szívünk szerint valamennyi alkotást 
díjaztuk volna. 
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ban az Év Gyermekkönyvévé választot-
Vagánybagoly és a 

harmadik Á avagy mindenki lehet más című me-
séjét. Ez adta az apropót, hogy elhozzuk az író-

 

án zsúfolásig megtelt a 
könyvtár a Vaszary Általános Iskola második és 

ulóival. Mivel a gyerekek 
jól ismerték a történetet, először arról beszélget-
tek az írónővel, hogy kinek mi tetszett legjobban 
a mesében, majd arról, ki a kedvenc szereplőjük. 
A mese fő üzenete az elfogadás. Kasza Blanká-
nak, Hardtmuth Kohinoornak például furcsa ne-
vet adtak szülei, Tocsogó Langyika egy olyan 
süni, aki szeret langyos pocsolyában lépdelni, 
Nemhanemka pedig minden mondatát úgy kezdi, 

nem, hanem. A problémák megoldásában, felo
dásában segít Mimi tanítónéni és Vagánybagoly, 
aki az iskola melletti erdőben lakik. 

A szerző és a kis olvasók hamar megtalálták a 
közös hangot, kötetlen beszélgetésnek lehettünk 
fültanúi. A diákok elmondták saját élményeiket, 
amikor ők voltak nehéz helyzetben, például am
kor új gyerekként érkeztek egy közösségbe, vagy 
amikor egy közeli szerettüket vesztették el. Bán 
Zsófia kikérte a gyerekek véleményét a mese 
folytatásáról, annak címéről. Megvitatták a leh
tőségeket, és elmondták, mennyire kíváncsiak, 
hogy alakul a következő részben a történet.
A gyermekekre nagy hatással l
zó, ugyanis azóta az egyik csapat saját mesét ír a 
tanító néni segítségével, a másik pedig rajzban 
örökítette meg a bölcs és segítőkész Eduárdot, a 
Vagánybaglyot. 

  Bán Zsófia végezetül azt kérte a gyerekektől, 
játszanak együtt minél több
értőek egymással.  

Lásd meg, milyen gyönyörű az ősz! Ezzel a 
felhívással invitáltuk a gyermekeket, hogy ké-
szítsenek őszi termések felhasználásával képeket 
vagy térbeli alkotásokat. A pályázatra szép 

eztek munkák, és nekünk könyvtá-
rosoknak fejtörést okozott a végső sorrend kiala-
kítása. Elvégre mégiscsak egy versenyről volt 
szó, noha szívünk szerint valamennyi alkotást 

Az eredményhirdetést 2021. november 12
tartottuk a Móricz Zsigmond
Gyermekkönyvtárában, ahol percek alatt megtelt 
a kölcsönzőtér a résztvevő gyermekekkel, cs
ládtagjaikkal, pedagógusaikkal. A szemfülesek 
hamar észrevették, hogy a polcokon, asztalokon 
helyezések szerint sorakoznak az őszi képek, 
úgyhogy következett a legizgalmasabb rész, a 
jutalmazás. A hatást fokozandó a különdíjaso

 

nem, hanem. A problémák megoldásában, felol-
dásában segít Mimi tanítónéni és Vagánybagoly, 

erdőben lakik.  

A szerző és a kis olvasók hamar megtalálták a 
közös hangot, kötetlen beszélgetésnek lehettünk 
fültanúi. A diákok elmondták saját élményeiket, 
amikor ők voltak nehéz helyzetben, például ami-
kor új gyerekként érkeztek egy közösségbe, vagy 

or egy közeli szerettüket vesztették el. Bán 
Zsófia kikérte a gyerekek véleményét a mese 
folytatásáról, annak címéről. Megvitatták a lehe-
tőségeket, és elmondták, mennyire kíváncsiak, 
hogy alakul a következő részben a történet. 
A gyermekekre nagy hatással lehetett a találko-
zó, ugyanis azóta az egyik csapat saját mesét ír a 
tanító néni segítségével, a másik pedig rajzban 
örökítette meg a bölcs és segítőkész Eduárdot, a 

Bán Zsófia végezetül azt kérte a gyerekektől, 
játszanak együtt minél többet, és legyenek meg-

Az eredményhirdetést 2021. november 12-én 
tartottuk a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtárában, ahol percek alatt megtelt 
a kölcsönzőtér a résztvevő gyermekekkel, csa-

tagjaikkal, pedagógusaikkal. A szemfülesek 
hamar észrevették, hogy a polcokon, asztalokon 
helyezések szerint sorakoznak az őszi képek, 

vetkezett a legizgalmasabb rész, a 
jutalmazás. A hatást fokozandó a különdíjasok-



kal kezdtük az eredményhirdetést. Bizony, tö
ben is büszkélkedhettek ezzel a díjjal, ez is biz
nyítja, hogy a zsűri döntése nem volt egyszerű. 
Azután az öt legtöbb zsűriszavaza
munka gazdáját jutalmaztuk oklevéllel és jut
lomkönyvekkel. Büszkeségünk nemcsak nekünk 
könyvtárosoknak, hanem a szülőknek, pedag
gusoknak, hogy óvodás és alsó tagozatos gye
mekek egyaránt helyezettek lettek. Osztályok 
által közösen készített alkotásokat is díjaztunk, 
így a termésszórás, ragasztás technikájával k
szült kis képeket vagy a csigakolóniát, amely 
igazi térbeli látványosság. A jutalmazáskor v
lamennyi gyermek megmutatta saját pályaművét 
a jelenlévőknek, és mindenki megcsodálta a ve
senyalkotások mellett azokat a festett, rajzolt 
képeket, amelyek a megmérettetésen kívül érke
tek, és szorgos diákok ügyes kezei készítettek. A 
legnépszerűbb felhasznált termés a gesztenye, 
kiegészítésként láthatunk sok-sok préselt színes 
falevelet, makkot. Ötletes megoldásokat, a le
különfélébb technikákat használták a gyermekek 
ahhoz, hogy például falevélsörényű oroszlán, 
gesztenyefejű méhecske, nyakkendős kukoric
figurák, vagy őszi fali kompozíció tegye dísz
sebbé a gyermekkönyvtár terét.  

A kiállított alkotásokat november végéig t
kinthetik meg az érdeklődők a gyermekköny
tárban.  

 

Itt van a szép, víg karácsony!
SULLER ILDIKÓ 

Hosszú-hosszú idő után 2021. december 11
én újra vendégül láthattuk régi kedves ismerős
inket, a Katáng együttest. Olvasóink közül is 
biztosan sokan emlékeznek még arra az öt külö
leges emberre, akik remek zenéjükkel, a közö
ségük iránt való különleges érzékenységükkel 
2011-ben gyerekek százait tettek boldoggá hétről 
hétre régi könyvtárunk falai között. (Azóta n
miképp új felállásban, hiszen Sólyom Imre, a 
zenekar bőgőse súlyos betegségben elhunyt.)

A Katáng együttes zenéje „a kelta, magyar, 
klezmer és balkán népzene hangulataiból merít 
és jeles magyar költők verseiből táplálkozik.” 
Kacúr Csilla zeneszerzőként nemcsak énekel, 
furulyázik és harmonikázik, de ő fogja össze a 
csapatot – intéz, összehangol, szervez 
sebb időszakokban pedig a fellépő ruháikat is 
maga varrja.  

Maroknyi, ám lelkes közönség gyűlt össze 
ezen a szép adventi estén az olvasótérben. 
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Fotó: Dollmayer

 

Az őszikép pályázat végeredménye:

Gyömrei Barbara (1. oszt.)

Jancsó Barbara Csenge (2. oszt.) és 
Jancsó Balázs Sándor (óvodás)

Blága Lili (óvodás) 

Sarus Alíz (2. oszt.) 

Vaszary János Ált. Isk. 1.a osztálya

Különdíj: Gercsó Tamara (2. oszt.)

Különdíj: Kőkúti Ált. Isk. Fazekas Utcai Tagint. 
                 2. osztálya 
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zenéje „a kelta, magyar, 
klezmer és balkán népzene hangulataiból merít 

gyar költők verseiből táplálkozik.” 
Kacúr Csilla zeneszerzőként nemcsak énekel, 
furulyázik és harmonikázik, de ő fogja össze a 

intéz, összehangol, szervez -  a béké-
sebb időszakokban pedig a fellépő ruháikat is 

özönség gyűlt össze 
ezen a szép adventi estén az olvasótérben. Kicsik 

és nagyok - 80 évestől visszafelé a 2,5 évesig 
lelkesen szórtuk ujjainkkal a porcukrot Nap anyó 
elégett fánkjaira.  

Vígan dobogtunk, tapsoltunk és kurjongattunk 
– mikor mit „követelt” a szertartásrend. Köszö
jük a zenekarnak és köszönjük minden kedves 
vendégünknek!  

Közös volt az élmény, jó volt együtt!

Fotó: Dollmayer Beáta 

Az őszikép pályázat végeredménye: 

Gyömrei Barbara (1. oszt.) 

Jancsó Barbara Csenge (2. oszt.) és  
lázs Sándor (óvodás) 

Vaszary János Ált. Isk. 1.a osztálya 

Különdíj: Gercsó Tamara (2. oszt.) 

Különdíj: Kőkúti Ált. Isk. Fazekas Utcai Tagint.  

80 évestől visszafelé a 2,5 évesig – 
lelkesen szórtuk ujjainkkal a porcukrot Nap anyó 

 

Vígan dobogtunk, tapsoltunk és kurjongattunk 
” a szertartásrend. Köszön-

jük a zenekarnak és köszönjük minden kedves 

Közös volt az élmény, jó volt együtt! 



Csodálatos madárvilág 
GOLDSCHMIDT ÉVA 

Összetéveszthetetlen külsővel érkezett a M
ricz Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekköny
tárának meghívott előadója 2021. november 17
én. Már messziről felhívta magára a figyelmet a 
terepruhás, hátizsákos fiatalember, karján prep
rált bagollyal, kezében „Természetvédelmi ter
let” táblával. Ő Bátky Gellért, a MME Kom

rom-Esztergom megyei helyi csoport
nöke. 

Batky Gellért 
 Fotó: Dományi zsuzsa 

Közel száz kisiskolás gyermek izgatottan f
gyelte a színházteremben, amint Gellért a kell
keket elhelyezte az asztalon. Az előadás első 
részében a természetben való barangolás volt a 
téma. A különféle eszközök, mint a távcső, a 
fényképezőgép és optika igen hasznos a term
szetszerető embernek ahhoz, hogy jó minősé
ben örökítse meg repülő barátainkat, a madar
kat. Túrázásunk során pedig ajánlott nemcsak a 
GPS-re, a telefonunk térerejére hagyatkozni, 

 

Krampuszi és Mikulás 
GOLDSCHMIDT ÉVA 

A Téli Gyermekkönyvhéten 2021. december 
1-jén vidám ünnepváró műsorral készült a M
ricz Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekköny
tára. A Mesekocsi Színház Ácsi! Itt a Mikulás 
bácsi! című produkcióját hozta el a mintegy 180 
fős lelkes közönségnek. 

A meghívott vendégek ugyanolyan izgatottan 
várták az előadást, mint a gyermekek. Elmond

Összetéveszthetetlen külsővel érkezett a Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekkönyv-
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én. Már messziről felhívta magára a figyelmet a 
terepruhás, hátizsákos fiatalember, karján prepa-
rált bagollyal, kezében „Természetvédelmi terü-
let” táblával. Ő Bátky Gellért, a MME Komá-

Esztergom megyei helyi csoportjának alel-

 

Közel száz kisiskolás gyermek izgatottan fi-
gyelte a színházteremben, amint Gellért a kellé-
keket elhelyezte az asztalon. Az előadás első 
részében a természetben való barangolás volt a 

szközök, mint a távcső, a 
fényképezőgép és optika igen hasznos a termé-
szetszerető embernek ahhoz, hogy jó minőség-
ben örökítse meg repülő barátainkat, a madara-
kat. Túrázásunk során pedig ajánlott nemcsak a 

re, a telefonunk térerejére hagyatkozni, 

hanem az a tanácsos, ha van nálunk szétnyitható 
térkép is, mert nincs annál rosszabb, mint amikor 
eltévedve bolyongunk és várjuk, hogy valaki 
ránk találjon. A legnagyobb izgalmat annak a 
bagolynak a látványa okozta, amely sajnos sz
rencsétlenül járt és elpusztul
mában még köztünk lehet, hogy csodájára járj
nak az emberek. 

A folytatásban előadónk képeket vetített a 
legérdekesebb madarakról. A gyermekek azo
nal felismerték, melyik fajta tollas jószágot lá
juk. Gellért, -madártani ismereteinket bőv
, érdekességeket fűzött egy
mesélte, hogy a Gerecsében látott egy vándo
sólymot, amint zuhant, a seregélycsapatból 
ugyanis kiszemelt magának egyet. Hátsó karm
ival megrúgta a madarat, és mielőtt leesett volna, 
a sólyom röptében elkap
tette, hogy a tüzes torkú kolibri csapkod leggyo
sabban a szárnyaival, és az ismert legidősebb 
madár már 66 éves. No, vajon tudtátok, hogy a 
legkedveltebb madár a fehér gólya, és mindössze 
24 pár van a megyénkben? Hallottátok már „az
erdő doktorát”, amelyek a fa kérgét kopogtatják, 
hogy a farontó bogarakat elpusztítsák? Bizony, 
ez a fakopáncs. A vadlúd pedig az a madár, 
amely ezekben a hetekben különösen meghat
rozza Tata életét. Ezek a csodálatos élőlények 
Szibéria táján költenek, 60
hozzánk. Nézzetek fel az égre, lássátok a vonul
sukat, hallgassátok hangjukat! Az élőlények b
rodalmában nem könnyű eligazodni, hiszen 1, 7 
millió állat-, növény- és gombafajt írtak le a v
lágon, de nem jártak még például a Mariana
mélyén, ahol szintén élhetnek fajok.

Bátky Gellért előadása végén teret hagyott a 
gyermekek kérdéseinek, amelyből volt bőven. A 
„leg-ek” érdekelték őket leginkább. Zárásként 
egy rekord a sokból: a legnehezebb madár a 
strucckakas, amely 140 kg.

A Téli Gyermekkönyvhéten 2021. december 
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A meghívott vendégek ugyanolyan izgatottan 
várták az előadást, mint a gyermekek. Elmondá-

suk szerint ezt csak szívvel
csinálni, mert akkor látszik, hogy hiteles a szí
darab. A talpraesett, szeleburdi folyton csokol
déra éhes krampusz jókedve hamar átragadt a 
közönségre. Képzeletben szánkáztunk, hol egyik 
irányba, hol másik irányba dőltünk a székeken, 
bukkanónál felugrottunk, amikor mókust láttunk 
integettünk neki, és közben jót daloltunk. A k
csik már alig várták a Mikulás é

az a tanácsos, ha van nálunk szétnyitható 
térkép is, mert nincs annál rosszabb, mint amikor 
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mában még köztünk lehet, hogy csodájára járja-
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s krampusz jókedve hamar átragadt a 
közönségre. Képzeletben szánkáztunk, hol egyik 
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integettünk neki, és közben jót daloltunk. A ki-
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idős ember lévén- igen nehézkes mozgással vette 
birtokba a színpadot. 

A „Ki volt jó idén?” kérdésre szinte vala
ennyi lurkó és „régebb óta gyermek” keze a m
gasba lendült. A következő kérdés így szólt: „De 
tényleg ki volt jó?” Na, ezt már egy kis gondo
kodási idő követte, majd magabiztosan lendültek 
azok a kezek.  

 Szegény Mikulás bácsit a messzi földről ut
zás is megviselhette, mert háromszor aludt el, 
miközben a tényleg jó gyermekekhez beszélt. 
Krampusz barátunk azonban nem hagyta anny
ban, rendre felébresztette, és segítette, hogy mi
lőbb megtalálja, hol tartott éppen a mondandój
ban. Mikulás bácsi nem érkezett üres kézzel, és 
végre Krampuszi is tehetett jót azzal, hogy egy
sével minden gyermeket megajándékoztak a 
színpadon. 

 

Karácsonyfadíszek bűvöletében süvítünk a mesebusszal
SULLER ILDIKÓ 

2021. november 19-én, némi technikai cs
szással, újra indult a Mesesarok nevű programs
rozatunk. Régi olvasóink már tudják, a téli hón
pok rövidebb nappalainak sötétbe hajló estéi 
kiváló alkalmat szolgáltatnak arra, hogy mesék 

 

Mikulásnapi kincskereső 
SULLER ILDIKÓ 

Egész délelőtt nyomozott a közönség 2021. 
december 6-án a József Attila Megyei Könyvtár 
rendezvénytermében. Mikolasek Zsófia igazg
tónő ezúttal drámapedagógusi szerepkörben látta 
vendégül a Móra Ferenc Általános Isko
osztályát. Lurkóink lankadatlanul nyomoztak,  
találós kérdéseket fejtettek, memória játékot já
szottak,  zenéltek, és … csomagot bontottak. 
Mindenekelőtt azonban eljátszották együtt Szent 
Miklós legendáját. Libbent a palást, vállakra 
simult a selyem, fülig szaladt a száj, miközben a 
szegény ember eladó lányai elé csilingelve po
tyant le a pénzes zsákocska. Kicsi hőseink aztán 

igen nehézkes mozgással vette 

A „Ki volt jó idén?” kérdésre szinte valam-
nyi lurkó és „régebb óta gyermek” keze a ma-

gasba lendült. A következő kérdés így szólt: „De 
y kis gondol-

gabiztosan lendültek 

Szegény Mikulás bácsit a messzi földről uta-
hette, mert háromszor aludt el, 

leg jó gyermekekhez beszélt. 
Krampusz barátunk azonban nem hagyta annyi-

rendre felébresztette, és segítette, hogy mie-
lőbb megtalálja, hol tartott éppen a mondandójá-
ban. Mikulás bácsi nem érkezett üres kézzel, és 
végre Krampuszi is tehetett jót azzal, hogy egye-
sével minden gyermeket megajándékoztak a 

A kicsik hálából dallal köszönték meg a nag
szakállú látogatását. A sok gyermeki ölelés, a 
csillogó szempárok kísérjék további útján a M
kulást!  

 

Karácsonyfadíszek bűvöletében süvítünk a mesebusszal 
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ra indult a Mesesarok nevű programso-

rozatunk. Régi olvasóink már tudják, a téli hóna-
pok rövidebb nappalainak sötétbe hajló estéi 
kiváló alkalmat szolgáltatnak arra, hogy mesék 

közt, kreatív „alkotómunkával”, együtt  töltsünk 
néhány értékes órát.  

Az elmúlt években minden alkalommal más, 
híres tatabányai személyiséget hívtunk meg. Idén 
új stratégia mentén szerveztük a programot. Egy 
szerencsés találkozást követ
új mesekönyvei kerültek fókuszba. A „Kar
csonyfadísz mesék” és a „Mesebusz” című
ványok egy-egy meséit Hodossy Ildikó színés
nő olvassa fel.  

Mária néni minden alkalommal kérdésekkel, 
illetve a helyes válaszokhoz apró csokikkal k
szül. Mi, gyerekkönyvtárosok pedig az alkotn
valókkal várjuk régi és új ügyes kezű meseke
velőinket! 

Egész délelőtt nyomozott a közönség 2021. 
án a József Attila Megyei Könyvtár 

rendezvénytermében. Mikolasek Zsófia igazga-
tónő ezúttal drámapedagógusi szerepkörben látta 

ra Ferenc Általános Iskola 3. és 4. 
osztályát. Lurkóink lankadatlanul nyomoztak,  
találós kérdéseket fejtettek, memória játékot ját-
szottak,  zenéltek, és … csomagot bontottak. 
Mindenekelőtt azonban eljátszották együtt Szent 
Miklós legendáját. Libbent a palást, vállakra 

elyem, fülig szaladt a száj, miközben a 
szegény ember eladó lányai elé csilingelve poty-

kocska. Kicsi hőseink aztán 

ajándékokkal és élménye

ól dallal köszönték meg a nagy-
szakállú látogatását. A sok gyermeki ölelés, a 
csillogó szempárok kísérjék további útján a Mi-

közt, kreatív „alkotómunkával”, együtt  töltsünk 

években minden alkalommal más, 
híres tatabányai személyiséget hívtunk meg. Idén 
új stratégia mentén szerveztük a programot. Egy 
szerencsés találkozást követően, Kothenc Mária 
új mesekönyvei kerültek fókuszba. A „Kará-
csonyfadísz mesék” és a „Mesebusz” című kiad-

egy meséit Hodossy Ildikó színész-

Mária néni minden alkalommal kérdésekkel, 
illetve a helyes válaszokhoz apró csokikkal ké-
szül. Mi, gyerekkönyvtárosok pedig az alkotni-
valókkal várjuk régi és új ügyes kezű meseked-

ajándékokkal és élményekkel tele távoztak. 
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Könyvespolc 

Nagy fába vágta fejszéjét Jóna Imre László
amikor elhatározta, hogy összegyűjti, válogatva 
és tematikus csoportokba szerkesztve közzéteszi 
Tatabánya elődközségeinek, azaz Alsógalla, 
Bánhida, Felsőgalla és Tatabánya (Óváros) kö
ségek életéről, képviselőtestületi munkájáról azt 
a hatalmas anyagot, amely a városegyesítés előtt 
keletkezett 1944 és 1947 között. 

Természetesen nem akarom a teljes anyagot 
ismertetni, itt csak a néhány és a leg
mérföldkövekkel kapcsolatos információra sz
retném felhívni a figyelmet, és így ajánlani az 
érdeklődő olvasóknak, kutatóknak ezt a terj
delmes kiadványt. Mivel maga a szerző
szerkesztő szinte minden olyan adatot feldolg
zott, amelyekkel a községek képviselőtestületei 
foglalkoztak, elég hosszadalmas lenne jelen i
mertetőben mindet felsorolni. 

A szerző-szerkesztő jelen munkája azonban 
nem minden előzmény nélküli vállalkozás. Mint 
a bevezetőben is fogalmaz: „Több mint huszonöt 
éve írtam harmadik szakdolgozatomat (ELTE 
BTK) Tatabánya város elődtelepüléseinek élet

dr. Horváth Géza 
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Jóna Imre László, 
amikor elhatározta, hogy összegyűjti, válogatva 
és tematikus csoportokba szerkesztve közzéteszi 
Tatabánya elődközségeinek, azaz Alsógalla, 

hida, Felsőgalla és Tatabánya (Óváros) köz-
ségek életéről, képviselőtestületi munkájáról azt 
a hatalmas anyagot, amely a városegyesítés előtt 

 

Természetesen nem akarom a teljes anyagot 
ismertetni, itt csak a néhány és a legfontosabb 
mérföldkövekkel kapcsolatos információra sze-
retném felhívni a figyelmet, és így ajánlani az 
érdeklődő olvasóknak, kutatóknak ezt a terje-
delmes kiadványt. Mivel maga a szerző-
szerkesztő szinte minden olyan adatot feldolgo-

k képviselőtestületei 
foglalkoztak, elég hosszadalmas lenne jelen is-

szerkesztő jelen munkája azonban 
nem minden előzmény nélküli vállalkozás. Mint 

„Több mint huszonöt 
dolgozatomat (ELTE 

BTK) Tatabánya város elődtelepüléseinek életé-

ről, a falvak 1945-1947 közötti időszakáról. A 
munka címe a következő volt: 
nya város történetéhez az elődközségek 
Alsógalla, Bánhida, Felsőgalla, Tatabánya 
viselőtestületi jegyzőkönyvei, és a községi levé
tári iratai alapján (1945
oldalas munkából a Tatabányai Levéltári Füz
tek 11. számában, mely 
ségegyesítésig (1945-1947)’ 
kesztők egy 30 oldalnyi anyagot közre
megtiszteltetés volt számomra”

Mostani kötetével kapcsolatban az írja: 
kintettem azokat a tudományos igényű helytört
neti munkákat, amelyek a térségünkben élő e
berek életfeltételeivel foglalkoztak az ókortól a 
XX. századig. Így hivatkozni 
régészek, muzeológusok, történészek és levélt
rosok írásaira.”  

„Munkám nagy hiányossága, hogy a me
adott szakirodalom mellett, csak a helyi levélt
rak iratait dolgoztam fel, és nem kutattam a m
gyei és országos levéltárak iratai között. Cé
elsősorban az volt, hogy a községek napi életét, a 
helyi közigazgatásban dolgozó döntéshozók és 
végrehajtók döntésein keresztül láttassam.”

Hiányosság? Hiba? Nem gondolnám, hogy az 
lenne, hiszen a kitűzött célt a szerzőszerkesztő
összeállító végül is elérte. Ami talán hiányossá
ként megemlíthető lenne, az az, hogy nem h
lyezte „történetét” egy általános, átfogó történeti 
közegbe. Egyszerű dokumentumközlésre válla
kozott munkájában. A választ végül is megka
tuk bevezetőjének elolvasásakor, valamint az
kon a könyvbemutatókon, amelyeknek során az 
adott városrészek (elődtelepülések) lakói lelk
sedéssel, szeretettel fogadták a kötetet, és eml
kezhettek vissza a kordokumentumok alapján 
fiatal korukban történt eseményekre 
sok esetben az nem is volt épp
külön fejezetben összefoglalt 
sek – lakosságcserék” fejezetet.

Hogy nem kutatott más levéltárakban a téma 
iránt, legfeljebb azért lehet hiányosság, mert nem 
ismerjük meg a különböző feliratok sorsát:  a 
feljebbvalók miként ítéltek meg egy
mellyel a képviselőtestületek hozzájuk fordultak. 

 

1947 közötti időszakáról. A 
munka címe a következő volt: Adalékok Tatabá-
nya város történetéhez az elődközségek – 
Alsógalla, Bánhida, Felsőgalla, Tatabánya – kép-

ti jegyzőkönyvei, és a községi levél-
tári iratai alapján (1945-1947). Ebből a 113 
oldalas munkából a Tatabányai Levéltári Füze-
tek 11. számában, mely ’Az újjáépítéstől a köz-

1947)’ címet viseli, a szer-
kesztők egy 30 oldalnyi anyagot közreadtak, ami 
megtiszteltetés volt számomra” 

Mostani kötetével kapcsolatban az írja: „átte-
kintettem azokat a tudományos igényű helytörté-
neti munkákat, amelyek a térségünkben élő em-
berek életfeltételeivel foglalkoztak az ókortól a 
XX. századig. Így hivatkozni fogok különböző 
régészek, muzeológusok, történészek és levéltá-

„Munkám nagy hiányossága, hogy a meg-
adott szakirodalom mellett, csak a helyi levéltá-
rak iratait dolgoztam fel, és nem kutattam a me-
gyei és országos levéltárak iratai között. Célom 
elsősorban az volt, hogy a községek napi életét, a 
helyi közigazgatásban dolgozó döntéshozók és 
végrehajtók döntésein keresztül láttassam.” 

Hiányosság? Hiba? Nem gondolnám, hogy az 
lenne, hiszen a kitűzött célt a szerzőszerkesztő-

lérte. Ami talán hiányosság-
ként megemlíthető lenne, az az, hogy nem he-
lyezte „történetét” egy általános, átfogó történeti 
közegbe. Egyszerű dokumentumközlésre vállal-
kozott munkájában. A választ végül is megkap-
tuk bevezetőjének elolvasásakor, valamint azo-

n a könyvbemutatókon, amelyeknek során az 
adott városrészek (elődtelepülések) lakói lelke-
sedéssel, szeretettel fogadták a kötetet, és emlé-
kezhettek vissza a kordokumentumok alapján 
fiatal korukban történt eseményekre – még ha 
sok esetben az nem is volt éppen örömteli. Ld. a 
külön fejezetben összefoglalt „Ki- és betelepíté-

fejezetet. 

Hogy nem kutatott más levéltárakban a téma 
iránt, legfeljebb azért lehet hiányosság, mert nem 
ismerjük meg a különböző feliratok sorsát:  a 

ént ítéltek meg egy-egy ügyet, 
mellyel a képviselőtestületek hozzájuk fordultak.  



Mit is tekintett fő témájaként Jóna Imre? 
Amikor áttekintette a bőséges városi levéltári 
anyagot, elsősorban a II. világháború utáni élet 
újjászervezését, benne a Nemzeti Bizottságok 
szerepét a közigazgatás és az önkormányzati 
munka működését, a „B” listázásokat, a hivatali 
munka sokszínűségét, a közalkalmazottak ellátá-
sát, a hiperinflációt vizsgálta. Külön részben 
foglalkozott a háborús károk felmérésével, az 
újjáépítés nehézségeivel. Ezekben a nehéz idők-
ben a települések képviselőtestületei is sokat 
foglalkoztak a humán szféra, benne az egészség-
ügy, az oktatás, a szegényügy helyzetével. Na-
gyon fontos fejezete a kötetnek a háború alatti és 
utáni népességmozgás (migráció és emigráció), a 
ki- és betelepítések, a lakosságcsere témájának 
ismertetése. Ez utóbbi azért is lehet fontos az 
adott község lakói számára, de akár egy országos 
kutatás részeredményeként is, mivel a négy köz-
ség közül három nemzetiségi település volt. Al-
só- és Felsőgalla német, Bánhida szlovák nemze-
tiségű  volt. E településeken jelentős társadalmi 
változások mentek végbe. 

Persze nem kerülhetjük ki a két nemzetgyűlé-
si választás témakörét sem. Az 1945-ös és 1947-
es választások külön fejezetet kaptak a kötetben. 

Mivel Tatabánya megyei város 2022-ben ün-
nepli megalakulásának 75. évfordulóját, Jóna 
Imre sem mehetett el szó nélkül e tény mellett. 
„Természetesen a községek régóta húzódó vá-
rossá egyesítése volt számomra a csúcspont.  Itt 
igyekeztem bemutatni a községi köztestületek 
álláspontját, a bányavállalat elképzeléseit és az 
egyoldalú megvalósulást, amit 1947-ben már a 
belügyminisztérium kommunista vezetése határo-

zott meg. … Rajk László belügyminiszter 1945. 
augusztus 15-én keltezett leirata alapján a me-
gyei alispáni határozat 13.201/1947. ai. szám 
kimondta Alsógalla, Bánhida, Felsőgalla és Ta-
tabánya községek egyesítését, és megyei várossá 
való átalakítását.” 

Lehetne még hosszan sorolni a kötet tematikái 
alapján, hogy Tatabánya elődtelepüléseinek köz-
gyűlései milyen témákkal foglalkoztak az 1944 
és 1947 közötti időszakban, de inkább azt javas-
lom, hogy mind a téma, mind pedig a város tör-
ténete iránt érdeklődők vegyék kezükbe ezt a 
nem kis terjedelmű kötetet, forgassák és használ-
ják fel kutatásaik során. Vagy csak egyszerűen 
emlékezzenek vissza azokra az időkre, amikor a 
háborús károk helyreállítása, a széntermelés 
megindítása volt a legfontosabb feladat mind a 
községek életében, mind pedig az ország életé-
nek újraindulásában. 

De mint utaltam rá, 2022. egy jeles évforduló-
ja lesz a város történetének. Bizonyára készülnek 
majd más feldolgozások is a helytörténettel fog-
lalkozó kutatók tollából, vagy a közgyűjtemé-
nyek eddig féltve őrzött és most készülő adatbá-
zisaiból. 

ifj. Gyüszi László 
könyvtáros – helytörténész 

 

(Fejezetek Tatbánya város elődtelepüléseinek 
– Alsógalla, Bánhida, Felsőgalla, Tatabánya – 
életéből, képviselőtestületi munkájáról a várossá 
egyesítés előtt (1944-1947) Írta és szerkesztette 
Jóna Imre László. Tatabánya, 2021. Tatabányai 
Német Nemzetiségi Önkormányzat. 423 p.) 
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1. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
megnyitó ünnepsége / Szikszai Edina. - In: 
Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 
Téma online utóda. - 11. évf. 3. sz. (2021), p. 2-
3. - ill. 

2021. május 28-án átadásra került és megnyi-
tott a felújított tatabányai József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár. Beszámoló a nyitás nyapjáról. 

 

2. 

A könyv üzeneteivel is segít : nem kell félni a 
változásoktól - tornagyakorlatokkal találta meg a 
kiutat / Kiss T. József. - In: Kisalföld : a család 
napilapja : komáromi kiadás. - 70. évf. 77. sz. 
(2015. április 1.)- ISSN 2064-3527. - 76. évf. 
229. sz. (2021. október 2.), p. 9. - ill. 

Adamecz László "Változások útjai" című 
könyvének bemutatóját tartották a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtárban. A rendezvényt 
John Katalin önkormányzati képviselő nyitotta 
meg. A szerzővel Veér Károly, a Regio Regia 
magazin főszerkesztője beszélgetett. 

 

3. 

A világ legfurcsább bibliotékái : semmi nem 
állhat a kultúra útjába / Körösztös György. - In: 
Hihetetlen különszám : magazin. - 21. évf. 04. 
sz. (2021. szeptember/december), p. 175-177. - 
ill. 

A cikkben a mai kor modern könyvtárairól ír 
a szerző, arról, hogy mi minden számít könyv-
tárnak. 

 

4. 

Alakulóban a digitalizálási munkacsoport / 
Márku Mónika. - In: Kemlib [Elektronikus do-
kumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. 
évf. 3. sz. (2021), p. 4. 

Beszámoló a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár digitalizáló munkacsoportjának meg-
alakulásáról. 

 

 

 

5. 

Alkotó könyvtáros rovat folytatva / Szikszai 
Edina. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 
: a Téka Téma online utóda. - 11. évf. 3. sz. 
(2021), p. 15-16. - ill. 

A császári, a tárkányi és az oroszlányi könyv-
tárosok hobbijai. 

 

6. 

Andrissal vagy nélküle? - - avagy helytörténe-
ti médiatábor a JAMVK-ban / Márku Mónika. - 
In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 
Téma online utóda. - 11. évf. 3. sz. (2021), p. 5-
6. - ill. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
NKA pályázati forrásból helyismereti médiatá-
bort szervezett középiskolás diákoknak június 
21. és 25. között. 

 

7. 

Átformálta a pandémia / Walczer Patrik. - In: 
Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 
244. sz. (2021. október 20.), p. 1., 5. - ill. 

Tartalom: Átformálta az életet a pandémia : a 
fiatalok nem értették, hogy miért halmozták fel 
az idősek a krumplit 

Steigervald Krisztián generáció-kutató az Or-
szágos Könyvtári Napok keretében tartott elő-
adást a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban, Doro-
gon. Téma: a pandémia hatása az egyénekre és a 
családokra. 

 

8. 

Autósmozi apróságoknak / Zantleitner Laura. 
- In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Té-
ka Téma online utóda. - 11. évf. 3. sz. (2021), p. 
18. - ill. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvheti programjának Autósmozi 
rendezvényéről. 

  



9. 

Az online tanulás eszközei és módszerei / Ba-
logh Anett. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-
tum] : a Téka Téma online utóda. - 11. évf. 3. sz. 
(2021), p. 12. 

A JAMVK KSZR osztályának két munkatársa 
részt vett a Könyvtári Intézet "Az online tanulás 
módszerei és eszközei" elnevezésű akkreditált 
továbbképzésén. Beszámoló. 

 

10. 

Egy fotós - gép nélkül : Komondi Ágnes Tata 
című könyvének bemutatója / Sinkó Ildikó. - In: 
Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 
Téma online utóda. - 11. évf. 3. sz. (2021), p. 11. 
- ill. 

Komondi Ágnes Tata című könyvének bemu-
tatóját tartották a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtárban. 

 

11. 

Egymilliót ért Hanna története : Schmöltz 
Margit új regényével nyert a regényes Természet 
című pályázaton / Pöltl Zoltán. - In: Komárom-
Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 243. sz. 
(2021. október 19.), p. 6. - ill. 

Az esztergomi városi könyvtár igazgatója írói 
munkásságáról, Kék Imágó című művéről. 

 

12. 

Előadás az internet használatáról : [hír]. - In: 
Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 
228. sz. (2021. október 1.), p. 4. 

Solymos Ákos előadása a tatai Móricz Zs. 
Városi könyvtárban. 

 

13. 

Évkönyvbemutató a megyei könyvtárban / 
Márku Mónika. - In: Kemlib [Elektronikus do-
kumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. 
évf. 3. sz. (2021), p. 7. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
június 28-án tartotta meg legújabb évkönyvének 
bemutatóját. 

 

 

 

14. 

Feltették a kérdést: trendi-e a népmese? / S. 
G. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 
32. évf. 228. sz. (2021. október 1.), p. 2. - ill. 

Népmese konferencia a JAMVK-ban szept. 
30-án. 

 

15. 

Fergeteges meseest : [hír]. - In: Komárom-
Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 235. sz. 
(2021. október 9.), p. 4. 

Meseest a JAMVK-ban. 

 

16. 

Filmekről, családról mesélt : Szabó István a 
KERI, a könyvtár és a rádió vendége volt / Sugár 
Gabi. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. 
- 32. évf. 252. sz. (2021. október 30.), p. 4. - ill. 

Szabó István Oscar-díjas filmrendező a Ke-
reskedelmi Vendéglátó és Idegenforgalmi Szak-
képző Iskolában, a Forrás Rádióban beszélt 
életúrjáról, filmjeiről. A JAMVK-ban vetítették 
Szabó Magda Az ajtó című regényéből készült 
filmjét. 

 

17. 

Gyerekháború, szerelem és halál : a könyvtár-
ban mutatta be Anyakönyvét hetvenedik szüle-
tésnapján Krulik Zoltán / Mórocz Károly. - In: 
Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 
240. sz. (2021. október 15.), p. 6. - ill. 

Krulik Zoltán: Anyakönyv című művének 
bemutatója a JAMVK-ban. 

 

18. 

Hírek a könyvtárosvilágból / Márku Mónika. - 
In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 
Téma online utóda. - 11. évf. 3. sz. (2021), p. 23-
25. - ill. 

Helytörténeti cikkadatbázis építésébe kezdett 
a szlovákiai Bibliotheca Hungarica. Beszámoló a 
Qulto Szakmai Napokról. 

 

  



19. 

Híressé vált az ing : vásznon kelt új életre a 
kerti hosszabbító / W.P. - In: Komárom-
Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 241. sz. 
(2021. október 16.), p. 6. - ill. 

Az Országos Könyvtári Napok keretében 
Tény-képek címmel nyílt meg Kapa Melinda 
művésztanár kiállítása a Gáthy Zoltán Városi 
Könyvtárban. 

 

20. 

Internetfiesta Komáromban / Szilassi Andrea ; 
Dudás Judit. - In: Kemlib [Elektronikus doku-
mentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. évf. 
3. sz. (2021), p. 9-10. - ill. 

A komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár az 
Internet Fiesta keretében két információkereső 
vetélkedőt szervezett gyerekek és felnőttek szá-
mára. 

 

21. 

Írónőt fogadtak a könyvtárban : [hír]. - In: 
Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 
239. sz. (2021. október 14.), p. 4. 

Budai Lotti író-olvasó talákozója az ácsi 
bartók B. Műv. Házban, az országos Könyvtári 
Napok keretében. 

 

22. 

Költségvetési rendeletet is módosítottak / P. J. 
- In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. 
évf. 251. sz. (2021. október 29.), p. 4. 

Tatán a helyi képviselőtestület ülésén több 
napirendi pont között 100 millió Ft pluszt hatá-
roztak meg a városi könyvtár kialakítására. 

 

23. 

Könyvtári tematikus találkozó / Márku Móni-
ka. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 
Téka Téma online utóda. - 11. évf. 3. sz. (2021), 
p. 7. 

2021. június 28-án a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtárral együttműködve megyei iden-
titásnapot rendezett a könyvtárban. A könyvtári 
tematikus települési találkozó a Megyénk körül-
megyünk körül projekt keretében került megren-
dezésre. 

 

24. 

Közös öröm végre újra! : A József Attila Me-
gyei Könyvtár Gyermekkönyvheti rendezvény-
sorozatának családi vasárnapja / Zantleitnerné 
Szebenyi Zsuzsanna. - In: Kemlib [Elektronikus 
dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. 
évf. 3. sz. (2021), p. 17-18. - ill. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvheti programjáról. 

 

25. 

Megyei helyismereti workshop a JAMVK-
ban / Márku Mónika. - In: Kemlib [Elektronikus 
dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. 
évf. 3. sz. (2021), p. 4-5. - ill. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvár 
2021. június 14-én megyei helyismereti 
workshopot tartott megyében élő helytörténeti 
kutatók, könyvtárosok és közművelődési szak-
emberek számára. 

 

26. 

Muzeális különgyűjteményünk gyarapodása 
2021 májusáig / Horváth Géza. - In: Kemlib 
[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-
line utóda. - 11. évf. 3. sz. (2021), p. 19-22. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
muzeális gyűjteményének első félévi gyarapodá-
sáról. 

 

27. 

Nyári könyvvásár a JAMVK-ban / Zantleitner 
Laura. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 
: a Téka Téma online utóda. - 11. évf. 3. sz. 
(2021), p. 8. - ill. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
július 19-én könyvvásárt tartott leselejtezett 
könyveiből és folyóirataiból az épület rendez-
vénytermében. 

 

28. 

Őszi olvasmányokat ajánl a könyvtár : [hír]. - 
In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. 
évf. 248. sz. (2021. október 26.), p. 4. - ill. 

A csépi községi könyvtár új könyveiből - 
ajánló. 

 

 



29. 

Petíció: ne kerülhessenek a könyvtárak gyer-
mekpolcaira LMTQ-kiadványok / KCs. - In: 
Magyar hírlap : politikai napilap. - 54. évf. 232. 
sz. (2021. október 6.), p. 3. 

Petíciót juttat el a polgármestereknek a 
Vasarnap.hu és a CizizenGO az LMTQ-
propaganda ellen- fogalmaz a cikk. 

 

30. 

Programok. - In: Komárom-Esztergom Me-
gyei 24 Óra. - 32. évf. 228. sz. (2021. október 
1.), p. 5. 

A tárkányi Községi Könyvtár gyermekprog-
ramjai a Könyvtári Héten. 

 

31. 

Programok. - In: Komárom-Esztergom Me-
gyei 24 Óra. - 32. évf. 237. sz. (2021. október 
12.), p. 5. 

Az oroszlányi Kölcsey Ferenc Könyvtár fel-
hívása iskolai közösségi szolgálatra. 

 

32. 

Programok. - In: Komárom-Esztergom Me-
gyei 24 Óra. - 32. évf. 237. sz. (2021. október 
12.), p. 5. 

Könyves Bütykölde az oroszlányi Kölcsey 
Ferenc Könyvtár gyermekrészlegén. 

 

33. 

Pszichológus a neveléssel kapcsolatos kérdé-
sekről. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 
Óra. - 32. évf. 252. sz. (2021. október 30.), p. 4. 

Rónáné Falus Júlia előadása a Szülők iskolája 
című sorozat keretében a JAMVK-ban. 

 

34. 

Rekordösszeg gyűlt össze az Antikváron / 
Sugár G. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 
Óra. - 32. évf. 241. sz. (2021. október 16.), p. 4. 

Antikvár könyvvásár adomány jelleggel a 
környei Műv. Házban. 

 

35. 

Tanulmányúton Nyitraivánkán / Márku Mó-
nika. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 
a Téka Téma online utóda. - 11. évf. 3. sz. 
(2021), p. 8. 

2021. július 7-én, a Tatabányai Városi Levél-
tár meghívottjaiként néhány megyei könyvtárban 
dolgozó könyvtáros Nyitraivánkai tanulmány-
úton vett részt. Beszámoló a programról. 

 

36. 

Terítéken a gyógynövények : Csollány Szil-
veszter Egészségvédelem a gyógynövények ere-
jével című előadása. - In: Komárom-Esztergom 
Megyei 24 Óra. - 32. évf. 235. sz. (2021. október 
9.), p. 2. 

Csollány Szilveszter Egészségvédelem a 
gyógynövények erejével című előadása a 
JAMVK-ban. 

 

  



2021. november 

1. 

   A 2022-es év évfordulói elé... / ifj. Gyüszi 
László. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 
: a Téka Téma online utóda. - 11. évf. 4. sz. 
(2021), p. 36-37. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
kiadványai a város 75. évfordulójára. 

2. 

   Állatokról meséltek a kis alsósok / 
Goldschmidt Éva. - In: Kemlib [Elektronikus 
dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. 
évf. 4. sz. (2021), p. 32. - ill. 

Népmesemondó-versenyt rendezett a tatai 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. 

3. 

   Az ország első Táncsics szobrának története 
: Táncsics Mihály halálának 137. évfordulójára / 
Borbély Ilona. - In: Kemlib [Elektronikus doku-
mentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. évf. 
4. sz. (2021), p. 18-20. - ill. 

Az ország első Táncsics szobrának története a 
korabeli sajtó hírei alapján. 

4. 

   Az Országos Könyvtári Napok esztergomi 
programjai / Hámosné Szőke Anna. - In: Kemlib 
[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-
line utóda. - 11. évf. 4. sz. (2021), p. 6-7. - ill. 

Az esztergomi Helischer József Városi 
Könyvtár programjai az Országos Könyvtári 
Napok keretében. 

5. 

   Dínómdánomba utaztunk a Könyvtári Héten 
/ Goldschmidt Éva. - In: Kemlib [Elektronikus 
dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. 
évf. 4. sz. (2021), p. 32-33. - ill. 

Író-olvasó találkozó M. Kácsor Zoltánnal a ta-
tai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban. 

6. 

   [Dr. Monostori Imre (1945-2021)] / Nász 
János. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 
a Téka Téma online utóda. - 1. évf. 1. sz. (2011. 
jan.) – ISSN 2062-5782. - 11. évf. 4. sz. (2021), 
p. 4. - ill. 

Gyászbeszéd, mely elhangzott Dr. Monostori 
Imre irodalomtörténész, egykori könyvtárigazga-
tó temetésén 2021. október 12-én. 

 

7. 

   Dr. Simon és a gyermekek a Gyermek 
Könyv Megálló bűvöletében / Goldschmidt Éva. 
- In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Té-
ka Téma online utóda. - 11. évf. 4. sz. (2021), p. 
35. - ill. 

Kutyaterápiás gyermekfoglalkozások a tatai 
városi könyvtár szervezésében a Tatai vár udva-
rán és az Építők parkjában. 

8. 

   Együttműködés a legkisebbek olvasóvá ne-
veléséért / Suller Ildikó. - In: Kemlib [Elektroni-
kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 
11. évf. 4. sz. (2021), p. 27. - ill. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
együttműködési megállapodástz kötött Farkas 
Tündével, a Tatabányai Egyesített Bölcsődék 
vezetőjével a bölcsődés korosztály olvasóvá ne-
veléséért. 

9. 

   Elkészült a mesekvíz : [hír]. - In: Komárom-
Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 261. sz. 
(2021. november 11.), p. 4. 

Ácson a helyi Bartók Béla Műv. Ház és 
Könyvtárban érhető el a gyermekek és felnőttek 
számára összeállított mesekvíz. 

10. 

   Elkezdődtek az irodalomterápiás beszélge-
tések a megyei könyvtárban / Feketsné Kisvarga 
Anita. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 
a Téka Téma online utóda. - 11. évf. 4. sz. 
(2021), p. 11. - ill. 

Biblioterápiás foglalkozások Feketsné Kis-
varga Anita vezetésével a József Attila Megyei 
és Városi Könyvtárban. 

11. 

   Emlékeket, fiókban szunnyadó képeket is 
vár a falukönyvhöz : Csatka történetét foglalná 
egy kötetbe Zempléni Lilla, az újonnan kineve-
zett szakember / R. V. - In: Komárom-Esztergom 
Megyei 24 Óra. - 32. évf. 259. sz. (2021. nov-
ember 9.), p. 4. - ill. 

A csatkai községi könyvtár vezetője anyagot 
gyűjt a falu történetének megírásához. 

 

 

 



12. 

   Ezer rege hajnalán / Dományi Zsuzsanna. - 
In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 
Téma online utóda. - 11. évf. 4. sz. (2021), p. 6-
7. - ill. 

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
programjai az Országos Könnyvtári Napok kere-
tében. 

13. 

   Fergeteges meseest a könyvtárban / Gerginé 
Kolok Melinda. - In: Kemlib [Elektronikus do-
kumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. 
évf. 4. sz. (2021), p. 26-27. 

Gyermekprogramok a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár gyermekkönyvtárának szerve-
zésében. 

14. 

   Fotókon a koncertek / Raffael Veronika. - 
In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. 
évf. 267. sz. (2021. november 18.), p. 1., 6. - ill. 

   Tartalom: Évtizedek koncertjei fotókban : a 
tatabányai rock hallhatatlan - ezt bizonyítják 
Raáb Zoltán felvételei 

Tatabánya rockváros címmel nyílt fotótárlat 
Raáb Zoltán képeiből a JAMVK-ban. 

15. 

   Halad a felújítás a Jókai könyvtárban / K. D. 
- In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. 
évf. 266. sz. (2021. november 17.), p. 3. 

Pályázati támogatással, terv szerint halad a 
komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár épületé-
nek rekonstrukciója. Várható nyitás: 2022 janu-
ár. 

16. 

   Hősies villámszerzők az első könyvtári 
szabadulószobában! / Kun-Kovács Erika. - In: 
Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 
Téma online utóda. - 11. évf. 4. sz. (2021), p. 28. 
- ill. 

Szabadulószobás vetélkedő 12-16 éves fiata-
lok számára Rick Riordan Villámtolvaj című 
népszerű fantasyja alapján a tatai Móricz Zsig-
mond Városi Könyvtárban. 

17. 

   Jakab, a lúd ellátogatott a gyermekkönyv-
tárba / Goldschmidt Éva. - In: Kemlib [Elektro-
nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 
- 11. évf. 4. sz. (2021), p. 30-31. 

Kozmai Ani író-olvasó találkozója a tatai Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtárban. 

18. 

   Karácsonyfa a könyvtárnak : [hír]. - In: 
Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 
264. sz. (2021. november 15.), p. 2. 

A JAMVK karácsonyfát keres az intézmény 
számára, adományként, felajánlásként. 

19. 

   Kezünkben a bolygó méghozzá szó szerint! 
/ Dollmayer Bea. - In: Kemlib [Elektronikus do-
kumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. 
évf. 4. sz. (2021), p. 33-34. - ill. 

Társasjáték napok a tatai Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtárban. 

20. 

   Kiút a reménytelenségből : Változások útja-
in jár Adamecz László / Adamecz László ; Veér 
Károly. - In: Regio regia : a közép-dunántúli 
régió üzleti magazinja. - 21. évf. 151. sz. (2021.), 
p. 45. - ill. 

Interjú Adamecz Lászlóval, aki legújabb 
könyvét a tatabányai József Attila Megyei és 
Városi Könyvtárban mutatta be. 

21. 

   Könyvhét a megyei könyvtárban / 
Mikolasek Zsófia. - In: Kemlib [Elektronikus 
dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. 
évf. 4. sz. (2021), p. 7-8. - ill. 

Könyvheti programok a József Attila Megyei 
és Városi Könyvtárban. 

22. 

   Könyvtár, ami összeköt - Kárpát-medencei 
fiatal könyvtárosok együttműködése 2021. / 
Márku Mónika. - In: Kemlib [Elektronikus do-
kumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. 
évf. 4. sz. (2021), p. 24-25. - ill. 

Beszámoló a Könyvtár, ami összeköt, Kárpát-
medencei fiatal könyvtárosok együttműködése 
2021. című ösztöndíjról. 

23. 

   Könyvtárátadás Csatkán / Fábián Ildikó. - 
In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 
Téma online utóda. - 11. évf. 4. sz. (2021), p. 20. 
- ill. 

Felújított könyvtárat adtak át Csatkán 
Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő 
közreműködésével. 

  



24. 

   Könyvtári hét a Népház úti Fiókkönyvtár-
ban / Sári Aliz. - In: Kemlib [Elektronikus do-
kumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. 
évf. 4. sz. (2021), p. 8. - ill. 

A Népház úti Fiókkönyvtár programjai az 
Orzágos Könyvtári Napok keretében. 

25. 

   Kőrösi útját járta végig / Sugár Gabi. - In: 
Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 
257. sz. (2021. november 6.), p. 1., 4. - ill. 

   Tartalom: Körösi Csoma Sándor útját járta 
végig a fiatalember : Zichó Viktor leírhatatlan 
szépséggel és borzalommal is találkozott 

Zichó Viktor úti beszámolója 11 hónapos 
ázsiai útjáról a JAMVK-ban. 

26. 

   Közösségeink erősítenek bennünket / Nász 
János. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 
a Téka Téma online utóda. - 11. évf. 4. sz. 
(2021), p. 9. - ill. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár-
ban működő közösségek programjai. 

27. 

   Kutyajó őszi találkozásunk / Goldschmidt 
Éva. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 
Téka Téma online utóda. - 11. évf. 4. sz. (2021), 
p. 30. - ill. 

Kutyaterápiás foglalkozások a tatai Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében helyi 
általános iskolásoknak. 

28. 

   Megalakult a József Attila Játékklub / 
Zantleitner Laura. - In: Kemlib [Elektronikus 
dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. 
évf. 4. sz. (2021), p. 10-11. - ill. 

2021. október 8-án Játékklub alakult a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtárban. 

29. 

   Megkezdődhet a könyvtárfejlesztés : házi-
orvosok - rendelési idő prevenciós céllal / Kiss 
T. József. - In: Kisalföld : a család napilapja : 
komáromi kiadás. - - 76. évf. 253. sz. (2021. 
november 2.), p. 9. - ill. 

Képviselő-testületi ülés Tatán 12 napirendi 
ponttal, köztük a városi könyvtár fejlesztéséről. 

 

 

30. 

   Múltidéző az esztergomi könyvtárban / 
Hámosné Szőke Anna. - In: Kemlib [Elektroni-
kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 
11. évf. 4. sz. (2021), p. 37-38. - ill. 

Az esztergomi városi könyvtárban a Péczeli 
József KEM-i Honismereti Egyesület két tagja 
tartott helytörténeti előadást október 6-án. 

31. 

   Muti mit olvasol? "Könyvajánló beszélgetés 
korhatár nélkül / Tarjánné Tihanyi Tímea. - In: 
Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 
Téma online utóda. - 11. évf. 4. sz. (2021), p. 13-
14. - ill. 

Könyvajánló beszélgetés a Bánhidai Fiók-
könyvtár szervezésében a Népmesepontban. 

32. 

   Nagy Judit művészete / Kövesdi Mónika. - 
In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 
Téma online utóda. - 11. évf. 4. sz. (2021), p. 16-
17. - ill. 

Nagy Judit kiállítás megnyitója a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtárban Kövesdi Mónika 
művészettörténésszel. 

33. 

   Nemzeti Kulturális Örökség Napja a József 
Attila Megyei Könyvtárban / Márku Mónika. - 
In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 
Téma online utóda. - 11. évf. 4. sz. (2021), p. 37. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a 
Kulturális Örökség napja alkalmából előadást 
hirdetett A Pálosok Komárom-Esztergom me-
gyében címmel. 

34. 

   Olvasólámpa újratöltve / Nagy Edit. - In: 
Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 
Téma online utóda. - 11. évf. 4. sz. (2021), p. 10. 
- ill. 

Újraindult a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár Olvasólámpa köre Nagy Edit vezeté-
sével. 

35. 

   Országos Könyvtári Napok a JAMK-ban / 
Mikolasek Zsófia. - In: Kemlib [Elektronikus 
dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. 
évf. 4. sz. (2021), p. 5-6. - ill. 

Országos Könyvtári Napok programjai a Jó-
zsef Attila Megyei és Városi Könyvtárban. 

  



36. 

   Ősszel is nyári hangulatban / Dományi Zsu-
zsanna. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 
: a Téka Téma online utóda. - 11. évf. 4. sz. 
(2021), p. 15. - ill. 

Rendhagyó irodalomóra és író-olvasó találko-
zó Nyáry Krisztiánnal a tatai Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtárban. 

37. 

   Program. - In: Komárom-Esztergom Me-
gyei 24 Óra. - 32. évf. 254. sz. (2021. november 
3.), p. 5. 

Iskolai közösségi szolgálatosokat vár az 
oroszlányi gyermekkönyvtár. 

38. 

   Programok. - In: Komárom-Esztergom Me-
gyei 24 Óra. - 32. évf. 277. sz. (2021. november 
30.), p. 5. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár-
ban az UFO - Nyitott Rezervátum programjaként 
Kollár-Klementz László zenés könyvbemutatója 
lesz. 

39. 

   Programok. - In: Komárom-Esztergom Me-
gyei 24 Óra. - 332. évf. 277. sz. (2021. november 
30.), p. 5. 

Rónáné Falus Júlia pszichológus tart előadást 
a tatabányai József Attila Megyei és Városi 
Könyvtárban. 

40. 

   Programok. - In: Komárom-Esztergom Me-
gyei 24 Óra. - 32. évf. 266. sz. (2021. november 
17.), p. 5. 

Kézműves bütykölde az oroszlányi városi 
könyvtárban. 

41. 

   Programok. - In: Komárom-Esztergom Me-
gyei 24 Óra. - 32. évf. 259. sz. (2021. november 
9.), p. 5. 

Rockváros címmel fotókiállítás nyílik a tata-
bányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár-
ban. 

42. 

   Programok. - In: Komárom-Esztergom Me-
gyei 24 Óra. - 32. évf. 260. sz. (2021. november 
10.), p. 5. 

Kántor Péter Ismeretlen ismerős címmel tart 
előadást Fekete István írói világáról a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtárban. 

43. 

   Programok. - In: Komárom-Esztergom Me-
gyei 24 Óra. - 32. évf. 260. sz. (2021. november 
10.), p. 5. 

Könyvbemutató az esztergomi Helischer Jó-
zsef Városi Könyvtárban. 

44. 

   Programok. - In: Komárom-Esztergom Me-
gyei 24 Óra. - 32. évf. 260. sz. (2021. november 
10.), p. 5. 

Gyermekprogramok az ácsi Bartók Béla Mű-
velődési Ház és Könyvtárban. 

45. 

   Rabul ejtette a falu szépsége / Raffael Ve-
ronika. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 
Óra. - 32. évf. 265. sz. (2021. november 16.), p. 
1., 4. - ill. 

   Tartalom: Rabul ejtette Csatka, ma lapokra 
vetné történetét : a véletlen vezérelte a közműve-
lődési szakembert a faluba 

Zemplén Lilla a csatkai műv. ház és könyvtár 
új vezetője pályájáról, terveiről. 

46. 

   Szeptemberi Baba-mama klub / Kun-
Kovács Erika. - In: Kemlib [Elektronikus doku-
mentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. évf. 
4. sz. (2021), p. 34. - ill. 

Baba-mama klub a tatai Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtárban. 

47. 

   Terítéken a kanzashi : csipke- és 
selyemszalagdíszek is készültek / R. V. - In: 
Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 
265. sz. (2021. november 16.), p. 5. - ill. 

Hagyományos kreatív kézműves szakkör a 
tárkányi könyvtárban. 

48. 

   Töklámpások lepték el a Kisbéri járás mű-
velődési házait : beköszöntött a falvakba a félel-
metes halloween / Raffael Veronika. - In: Komá-
rom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 253. 
sz. (2021. november 2.), p. 4. - ill. 

Csépen és Tárkányon halloween-napi kulturá-
lis programokat szerveztek gyermekeknek. Játé-
kos verseny a tárkányi községi könyvtárban. 



49. 

   Trendi-e a népmese? / Suller Ildikó. - In: 
Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 
Téma online utóda. - 11. évf. 4. sz. (2021), p. 26. 
- ill. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtár Trendi-e a népmese? címmel 
konferenciát rendezett pedagógusoknak, óvoda-
pedagógusoknak szeptember 30-án. 

50. 

   ÚJRAINDÍTÁS, avagy az öko-programok 
is folytatódnak a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtárban / Nász János. - In: Kemlib [Elekt-
ronikus dokumentum] : a Téka Téma online utó-
da. - 11. évf. 4. sz. (2021), p. 12. - ill. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
2021-es öko-programjai. 

51. 

   Űrkalandorok a könyvtárban! / Dollmayer 
Bea. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 
Téka Téma online utóda. - 11. évf. 4. sz. (2021), 
p. 28-29. - ill. 

Társasjáték délután gyerekeknek a tatai Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtárban. 

52. 

   Virágot bármiből - A József Attila Megyei 
és Városi Könyvtár kreatív pályázata / Nagy 

Edit. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 
a Téka Téma online utóda. - 11. évf. 4. sz. 
(2021), p. 14-15. - ill. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
Virágot bármiből címmel meghirdetett alkotói 
pályázatáról. 

53. 

   Visszaköltözik a Jókai-könyvtár. - In: Kisal-
föld : a család napilapja : komáromi kiadás. - 76. 
évf. 267. sz. (2021. november 18.), p. 9. 

Energetikai korszerűsítéseket és akadálymen-
tesítést követően visszaköltözik épületébe a ko-
máromi Jókai Mór Városi Könyvtár felnőtt rész-
lege. 

54. 

   Visszaköltözik a könyvtár : [hír]. - In: Kis-
alföld : a család napilapja : komáromi kiadás. - 
76. évf. 262. sz. (2021. november 12.), p. 8. 

November 18-án visszaköltözik felújított épü-
letébe a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár. 

55. 

   Zenében felnövekedni / Gerginé Kolok Me-
linda. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 
a Téka Téma online utóda. 11. évf. 4. sz. (2021), 
p. 31-32. - ill. 

Ringató foglalkozás Solti Emesével a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtárban. 

 

 

 


