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Adventi ének 
Mikolasek Zsófia 

A JAMK feszített munkatempójú decemberét 
egy csodálatos adventi koncert zárta. Nagyon 
nehéz, munkás évet zártunk fáradtak voltunk 
mindannyian, decem-
ber 18-án utolsó 
erőnkkel tettünk ki a 
megyei könyvtár aulá-
jába közel 100 széket, 
beengedtük a kint 
várakozó tömeget (a 
helyek pillanatok alatt 
elfogytak), majd le-
rogytunk mi is, fel-
emeltük tekintetünket 
a galériára, és átadtuk 
magunkat a muzsiká-
nak. 

18 órakor lekapcsoltuk a lámpákat, nem v
gított más, csak a gyönyörű karácson
„gyilokjáró” fényei.  

A Bárdos Lajos Vegyeskar Adventi ének k
ruskoncertjén rengeteg ismert dallam csendült 
fel: 

 

Adventi vakrandi 
Sutáné Csulik Andrea 

2021-ben az őszi Könyvtári Héten mutatko
tunk be először új ötletünkkel - 
könyvvel - a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtárban. 

vatvezető: Mikolasek Zsófia 
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A JAMK feszített munkatempójú decemberét 
egy csodálatos adventi koncert zárta. Nagyon 
nehéz, munkás évet zártunk fáradtak voltunk 

tuk a lámpákat, nem vilá-
csonyfánk és a 

A Bárdos Lajos Vegyeskar Adventi ének kó-
lam csendült 

Csendes éj, Az angya
le Divin Enfant,  Arany
the Bells, Deck the Hall

Szeimann Zsuzsanna ka
hanem a közönséget is instr
zösségi élménnyel a sz
haza. 

Mivel a kórus a könyvtárban tartja pr
így őszintén remélem, hogy ez a ko
mányteremtő lesz. 

ben az őszi Könyvtári Héten mutatkoz-
 Vakrandi a 

tila Megyei és Városi 

 

A szaktájékoztatók és
által válogatott könyveket újrahasznosított papí
ba csomagolva kínáltuk olvasóinknak kölcsö
zésre zsákbamacskaként. 
kölcsönzés után otthon k
mit választott.) Gyerme
felsős korosztályt célo
nyokkal, felnőtteknél szé
vekkel vakrandizhattak a könyvtári tagok.
dőívet töltettünk ki az „a
vasóinkkal. Visszajelzésük alapján örömmel 
fogadták eme kezdeményez

Az őszi sikeren felbuzdulva 
Vakrandit hirdettünk. Ötven 

 

alok azt éneklik, Il est né, 
yszárnyú angyal, Carol of 

Deck the Hall, Glory, Glory, Adventi 
ének,  Nosza pajtás, 
keljünk fel, Áldott éj, 
Karácsonyi álom, Ave 
Maria  

A műsorban köz-
reműködött  a Vida-
Kun család, Németh 
Áron, az Árád Gim-
názium diákja, és az 
Árpád Gimnázium 
csengettyű szakköre. 

A műsor végén 
nna karnagy nem csak a kórust, 

séget is instruálta, így igazi kö-
nyel a szívünkben indulhatottunk 

a könyvtárban tartja próbáit, 
lem, hogy ez a koncert hagyo-

és gyermekkönyvtárosok 
tott könyveket újrahasznosított papír-

ltuk olvasóinknak kölcsön-
bamacskaként. (Kiválasztott egyet, 

zés után otthon kicsomagolva látta, hogy 
ekeknél óvodás, alsós és 
ztunk meg az olvasmá-

nőtteknél szépirodalmi és szakköny-
kel vakrandizhattak a könyvtári tagok. Kér-

dőívet töltettünk ki az „akcióban” résztvevő ol-
kal. Visszajelzésük alapján örömmel 

fogadták eme kezdeményezésünket.  

Az őszi sikeren felbuzdulva adventre is 
Ötven - ötven darab kará-



csonyi, adventi témájú gyermek és felnőtt ir
dalmat kaptunk kollégáinktól. A harminc kla
szikus és romantikus regény mell
könyveket, a karácsony szentségével fo
műveket is karácsonyi díszbe öltöztettük. Így, 
ünnepi köntösben, gyertyákkal, koszorúval kö
befonva várták, hogy közülük találomra kölcs
nözzenek az olvasók. Voltak olyan adventi 
vakrandis könyvek, melyeket hamar elolvastak, 
így újracsomagolva azokat újra kiadhattuk az 

 

UFO rajzás decemberben Tatabányán
NÁSZ JÁNOS 

Azt még az UFO kedvelők és UFO
sok is elismerik, hogy a megújult könyvtárun
ban ez év (2021) hátralevő részében 
tapasztalt könyvbemutató rendezvénykínálat
csábítottuk be az irodalombarátokat, 
ket hozzánk. 

November utolsó napján Kollár
László író-zenész, exKistehenes 
egy valamennyire fiktív családregényének rés
leteit élvezhette a szépszámú közönség. Azért
valamennyire fiktív, hiszen könyvének alapvető 
letagadhatatlan forrása az újhartyáni születésű, 
ám Soroksárról áttelepült sváb identitású 
ményanyaga, amelybe beleszőtte a hetvenes évek 
vidék Magyarországának állapotát kem
vastagon. 

Kollár-Klemencz László (Fotó:Hatvani István)

 

Az anyai ág genetikája és intellige
dékul hozta be életébe a tradicionális és p
ris zenét és zenélést. Vagyis a fiatalkori lakóh
lyen több generáció óta létező és rendsz
fellépő Öregbanda, amely a regény cí
egyben, a térség egyik kulturális-közösségi ért
ke, környezetükben rendszeresen meg
felléptek. Ők azok az úgynevezett 
(polka, valcer, mars, sváb és magyar dalok és 

venti témájú gyermek és felnőtt iro-
tól. A harminc klasz-

mellett szakács-
zentségével foglalkozó 

töztettük. Így, 
szorúval kör-

hogy közülük találomra kölcsö-
nek az olvasók. Voltak olyan adventi 

ket hamar elolvastak, 
így újracsomagolva azokat újra kiadhattuk az 

érdeklődőknek. Így lehets
részt vett száz darab d
kölcsönözték olvasóink. A könyvekben elhely
zett kérdőívek még csak részben é
de a már kitöltött adatok és a szóbeli visszajelz
sek alapján ez az akciónk is sik
nyult. 

Közeledik Valentin-nap,
Vakrandizzunk újra 

Tatabányán 

UFO szkeptiku-
megújult könyvtárunk-

hátralevő részében eddig nem 
tapasztalt könyvbemutató rendezvénykínálattal 

irodalombarátokat, érdeklődő-

Kollár-Klemencz 
 szájbercsávó 

nyire fiktív családregényének rész-
közönség. Azért is 

könyvének alapvető 
az újhartyáni születésű, 

oroksárról áttelepült sváb identitású él-
amelybe beleszőtte a hetvenes évek 

vidék Magyarországának állapotát keményen, 

Hatvani István) 

Az anyai ág genetikája és intelligenciája aján-
tradicionális és populá-

a fiatalkori lakóhe-
létező és rendszeresen 

a regény címadója is 
közösségi érté-

ben rendszeresen megjelentek, 
felléptek. Ők azok az úgynevezett Ötnótások 
(polka, valcer, mars, sváb és magyar dalok és 

nóták) kiknek dallamvilágán és a Kics
zett nagynéni szeretet-elbeszélésein fe
dul el a pályafutás, amelyet családtö
elbeszélésekkel, rá-kutatások
néprajzi részletekkel bedolgozva születik meg a
írás. Amely „Olyan lett, amilyen én vagyok”, és 
amelynek elérkezett az ideje, hogy a 
„szájbergyerekségből” valami rendkívüli újba 
emelkedjen fel. 

December 21-én a téli napfordulón, az északi 
féltekén, az év legsötétebb napján
könyvbemutatóval lepett meg bennünk a Nyitott 
Rezervátum, Csendes Toll törzsfőnök szervez
sével. Az Új Forrás könyvsorozat immár 63
kötetei világítótoronyként segítettek utat mut
a mégis kell nekünk az ir
nak. A megjelentek közül 
kritikus, szerkesztő, az Új Forrás foly
kultúrindiánjának, a Szamarak Költői alapító 
tagjának különvéleményes esszé
közelítései és értelmezési 
pen összeértek az underground és a 
tek jazz virágaiból. Patti Smith
lídítik a könyvek susogása, 
dalmi táltosokkal egy tálból lehet csere
a Balatonos-Trabantos 
utóbbi beszélgetés egy
írások vízre ejtett arcaiból azért csak kisejlik a 
mégis-morál kilátásainak
tálynak is biztatásul. (Papp Máté: A révész 
lönvéleménye. (Kísérletek
65.) A második kiadványt 
fordító, komolyzenei szerkesztő jegyzi, (
fények. Szemelvények a világl
Mihály fordításában Új Forrás Könyvek 63.) 

Így lehetséges, hogy az akcióban 
vett száz darab dokumentumot 139-szer 

kölcsönözték olvasóink. A könyvekben elhelye-
zett kérdőívek még csak részben érkeztek vissza, 
de a már kitöltött adatok és a szóbeli visszajelzé-
sek alapján ez az akciónk is sikeresnek bizo-

nap,  
! 

dallamvilágán és a Kicsinek neve-
elbeszélésein felnőve in-

dul el a pályafutás, amelyet családtörténetekkel, 
kutatásokkal összenövesztve, 

néprajzi részletekkel bedolgozva születik meg az 
. Amely „Olyan lett, amilyen én vagyok”, és 

nek elérkezett az ideje, hogy a 
„szájbergyerekségből” valami rendkívüli újba 

a téli napfordulón, az északi 
az év legsötétebb napján, hármas 

val lepett meg bennünk a Nyitott 
Rezervátum, Csendes Toll törzsfőnök szervezé-

rás könyvsorozat immár 63-65. 
kötetei világítótoronyként segítettek utat mutatni 

mégis kell nekünk az irodalom-ra szomjazók-
közül Papp Máté esztéta, 

kritikus, szerkesztő, az Új Forrás folyóirat 
kultúrindiánjának, a Szamarak Költői alapító 

különvéleményes esszé, riport, lírai 
lítései és értelmezési kísérletei nagyon szé-

pen összeértek az underground és a legyen nék-
Patti Smith sikolyait megsze-

a könyvek susogása, Bob Dylan és az iro-
dalmi táltosokkal egy tálból lehet cseresznyézni 

Trabantos Víg Mihállyal, amely 
óbbi beszélgetés egyébként is kuriózum. Az 

vízre ejtett arcaiból azért csak kisejlik a 
ainak reménye, több korosz-

Papp Máté: A révész kü-
Kísérletek) Új Forrás Könyvek 

ványt Szilágyi Mihály mű-
fordító, komolyzenei szerkesztő jegyzi, (Vándor-

melvények a világlírából Szilágyi 
Mihály fordításában Új Forrás Könyvek 63.) aki 



magát a művészetet holisztikusan, egés
és írja át. Könyvében világirodalmi utazásra, 
zarándoklat hívja tisztelt olvasóit: Ibéria, Oros
hon, az Amerikai kontinens, valamint a Festészet 
és Zene tárgyköre inspirálta írások m
A British Council műfordítói versenyének nye
tesének számos folyóirat mellett az Új Forrá
is jelentek meg fordításai. Itt tö
Garcia Lorca,Updike, Vera Pavlova, Nabokov, 
Fernando Pessoa  lírái, kiváló ajánlólevél 
könyv tablóján. Kelet és nyugat szellemi 
tése, a mindenható művészet általi 
resései mini antológiával felérő válogatás
ményezett.  Péter János szerzetes első
debütáló író. Három ciklusban foglalta össze 
világlátásait, a Szevasztopol, Kriszti, Minde
hazugságok. Grecsó Krisztián fülszöveg elősz
vaiból idézzük. „Péter János a lélek rea
Miniatűrjeiben ott illegeti magát a világ, de mint 
egy tükörben tükröződő tükörben, a fonák oldala 
is látszik. Az örökfogadalmat tett szerz
az első kötete…  

 

2021 utolsó Könyves Szerdáján
Sinkó Ildikó 

Vendégünk volt Mörk Leonóra, író, újságíró, 
fordító. Nagy örömünkre szolgált, hogy ezzel 
teljesítettük 2020 utolsó vállalását…Nem, nem 
elírás kedves Olvasó, a covidhelyzet
demtelenül hosszú ideig bezárt könyvt
dent megtettek azért, hogy bepótolják elmaradt 
találkozóikat, újra felélesszék a közösségi pro
ramokat. Ugyan újra maszkban, de jókedvben, 
adventi békességben és várakozásban 
tek regisztrált érdeklődőink december 08

Fotó: Goldschmidt Éva 

magát a művészetet holisztikusan, egészben éli 
Könyvében világirodalmi utazásra, 

it: Ibéria, Orosz-
hon, az Amerikai kontinens, valamint a Festészet 
és Zene tárgyköre inspirálta írások magyarítása. 

dítói versenyének nyer-
tesének számos folyóirat mellett az Új Forrásban 

ításai. Itt többek között 
Garcia Lorca,Updike, Vera Pavlova, Nabokov, 

ajánlólevél a 
szellemi egyesí-

 egyensúlyke-
resései mini antológiával felérő válogatást ered-

szerzetes első kötetével 
rom ciklusban foglalta össze 

világlátásait, a Szevasztopol, Kriszti, Mindenféle 
fülszöveg elősza-

Péter János a lélek realistája. 
ben ott illegeti magát a világ, de mint 

ben tükröződő tükörben, a fonák oldala 
dalmat tett szerzetesnek ez 

Másik János (Fotó:

Szereti a teremtett világot, és jó szívvel
remti tovább”. Megéri, várni a folyt
János: Szevasztopol. Új Forrás Könyvek 64.
az irodalmi triptichont gener
János zenész, előadóművész kötötte össze 
séges egésszé, hogy lel
ben, télen. 

2021 utolsó Könyves Szerdáján 

Vendégünk volt Mörk Leonóra, író, újságíró, 
fordító. Nagy örömünkre szolgált, hogy ezzel 

tük 2020 utolsó vállalását…Nem, nem 
elírás kedves Olvasó, a covidhelyzet miatt ér-
demtelenül hosszú ideig bezárt könyvtárak min-
dent megtettek azért, hogy bepótolják elmaradt 
találkozóikat, újra felélesszék a közösségi prog-
ramokat. Ugyan újra maszkban, de jókedvben, 

és várakozásban gyülekez-
eklődőink december 08-án este. 

 

Mörk Leonóra magyar
hallgatóként már írogatott az egyetemi újságba, s 
lediplomázva különböző, nagy nevű és múltú 
újságoknál folytatta pályafutását. Mint elmondta, 
sokat köszönhet idősebb koll
mindent megtanult (pl. nincs olyan cikk, amit ne 
lehetne meghúzni!), s mindig szívesen dolg
olyan közegben, ahol a fiatal és a tapasztaltabb 
kollégák alkották a csapatot.

Első regénye 2009-ben jelent meg, 
érhetetlen Mr. Yorke” 
Újságírói élmény nyomán született a könyv, 
miután sikertelenül próbált összehozni egy inte
jút, szerkesztője feltette a kérdést: miért nem azt 
írod meg, hogy NEM sikerült a találkozót össz
hozni? A kollégák izga
Leonóra pedig örült annak, hogy nincsenek 
leütéskorlátok, korlátlanul írhat több száz oldalt 
is. 

Történetei mindig több idősíkon játszódnak
női sorsokat jelenítenek meg
mindig van egy múltbéli szál is
lalkoztatja a írónőt. Ehhez

Fotó:Hatvani István) 

 

a teremtett világot, és jó szívvel te-
. Megéri, várni a folytatását! (Péter 

nos: Szevasztopol. Új Forrás Könyvek 64.) Ezt 
generációk ikonja, Másik 

János zenész, előadóművész kötötte össze egy-
lkünk ne fázzon a sötét-

magyar-történelem szakos 
hallgatóként már írogatott az egyetemi újságba, s 

lönböző, nagy nevű és múltú 
újságoknál folytatta pályafutását. Mint elmondta, 
sokat köszönhet idősebb kollégáinak, akiktől sok 
mindent megtanult (pl. nincs olyan cikk, amit ne 
lehetne meghúzni!), s mindig szívesen dolgozott 
olyan közegben, ahol a fiatal és a tapasztaltabb 
kollégák alkották a csapatot. 

ben jelent meg, „Az utol-
címen, a Jaffa Kiadónál. 

írói élmény nyomán született a könyv, 
tán sikertelenül próbált összehozni egy inter-

te a kérdést: miért nem azt 
írod meg, hogy NEM sikerült a találkozót össze-

atottan várták a részeket, 
ra pedig örült annak, hogy nincsenek 

orlátlanul írhat több száz oldalt 

Történetei mindig több idősíkon játszódnak, 
női sorsokat jelenítenek meg: a jelen mellett 
mindig van egy múltbéli szál is, ami igazán fog-
lalkoztatja a írónőt. Ehhez a kutatómunkát az 



internet segítségével végzi, főleg a
oldalakat látogat, de mindig talál egy olyan sz
mélyes kapcsolatot, ahol szakértelmével segíti 
egy restaurátor (Lány igazgyöngyökkel)
egy családállító (A Hellinger-Madonna)

Míg „A papagájos ablak”egyszerre személyes 
hangú útinapló, szórakoztató kultúrtörténeti k
landozás és izgalmas utazás térben és időben, 
utolsóként megjelent könyve, a „Törött tulip

 

„A bálna énekét senki sem érti meg”
MIKOLASEK ZSÓFIA 

December 7-én a Borozgatós beszélgetések 
keretében a megyei könyvtár vendége Tóth 
Krisztina volt, bemutattuk Bálnadal című új k
tetét. 

 Fotó:Hatvani István 

A kötet a 2017-2020 között készült verseket 
tartalmazza 3 ciklusban: Völgyút, Kínai
Terek. 

 

 

Ünnepi hangulatban 
NAGY EDIT 

Az év utolsó hónapja világszerte
hangolódás ideje. Mi, olvasóklubosok 
8-án találkoztunk, hogy a megszokott körben 
beszélgessünk az év egyik legszebb ünnepéről
és arról, ki hogyan élte meg régen, illetve, hogy 
ünnepli manapság a karácsonyt. Sajnos a víru
helyzet miatt számítottunk arra, hogy 
történeteket is hallunk majd, de túlnyomórészt 
kedvenc verseket, szép emlékeket idéztünk.

Mielőtt azonban belemerültünk az ünnepv
rásba, egy dupla évfordulós megemlékezéssel 

internet segítségével végzi, főleg angol nyelvű 
oldalakat látogat, de mindig talál egy olyan sze-

telmével segíti 
(Lány igazgyöngyökkel), vagy 

Madonna). 

pagájos ablak”egyszerre személyes 
hangú útinapló, szórakoztató kultúrtörténeti ka-

galmas utazás térben és időben, 
Törött tulipá-

nok” (2021) a XVII. szd
minket, s mintegy kivételként, csak a mú
játszódik. 

Szó esett jövőbeli tervekről, amikről nem ár
lunk el részleteket, de várják érdeklődve a k
vetkező könyv megjelenését, ami várhatóan a 
XVI-XVII. századi Magyarország 
területére repíti el olvasóit.

érti meg”  

én a Borozgatós beszélgetések 
tében a megyei könyvtár vendége Tóth 

tattuk Bálnadal című új kö-

2020 között készült verseket 
tartalmazza 3 ciklusban: Völgyút, Kínai utazás, 

A múlt és a múltbéli emberek felbukkanása, 
az emlékezés furcsa működése jelenik meg a 
versekben, hol haikukba sűrűsödve, hol a szone
tek ünnepélyességével, máskor szabadabb fo
mákban, hogy a legalapvetőbb kérdés
fel a mának: miért, hová, mi végre.

A beszélgetés során szóba került a címválas
tás, a költő kapcsolata Tandori Dezsővel, az idő 
múlásával kapcsolatos elengedhetetlen fájdalom 
és nosztalgia, a jelen reflektálása a múltra. B
szélgettünk arról, hogy a kötött formák (haikuk 
és szonettek) mennyire engednek szabad u
gondolatoknak, volt szó példaképekről és ars 
poeticáról. Krisztina mesélt arról is, hogy me
nyire megváltozott a kapcsolat az a
nincs már idő arra, hogy más szerzőkkel „teszte
jék” a műveket, nincs idő a közös műhel
ra. 

A „Bálnadal” Tóth Krisztina talán legme
rendítőbb kötete. 

világszerte az ünnepre 
hangolódás ideje. Mi, olvasóklubosok december 

tunk, hogy a megszokott körben 
beszélgessünk az év egyik legszebb ünnepéről, 

élte meg régen, illetve, hogy 
Sajnos a vírus-
hogy szomorú 

, de túlnyomórészt 
kedvenc verseket, szép emlékeket idéztünk. 

Mielőtt azonban belemerültünk az ünnepvá-
a, egy dupla évfordulós megemlékezéssel 

indítottunk. Egyik klubtársunk, Kiss Adél Ele
nóra egykori tanárára, a nyelvész Deme Lászlóra 
emlékezett, aki 2021-ben ünnepelte volna 100. 
születésnapját, de sajnos már 10 éve, hogy nincs 
közöttünk. A szeretetteljes
az adventi hangulathoz. 

Ezután Ifj. Bali Antalné Kassák Lajos 
van című versét olvasta fel. Hodossy Ildikó 
komplett karácsonyi összeállítással készült. E
hangzott többek között: Endrődi Sándor 
tetről című költeménye

(2021) a XVII. szd-i Hollandiába repít 
minket, s mintegy kivételként, csak a múltban 

Szó esett jövőbeli tervekről, amikről nem áru-
lunk el részleteket, de várják érdeklődve a kö-
vetkező könyv megjelenését, ami várhatóan a 

XVII. századi Magyarország – Csehország 
területére repíti el olvasóit. 

A múlt és a múltbéli emberek felbukkanása,  
az emlékezés furcsa működése jelenik meg a 

kukba sűrűsödve, hol a szonet-
tek ünnepélyességével, máskor szabadabb for-

alapvetőbb kérdéseket tegye 
, hová, mi végre. 

A beszélgetés során szóba került a címválasz-
csolata Tandori Dezsővel, az idő 

csolatos elengedhetetlen fájdalom 
és nosztalgia, a jelen reflektálása a múltra. Be-

gettünk arról, hogy a kötött formák (haikuk 
nyire engednek szabad utat a 

gondolatoknak, volt szó példaképekről és ars 
na mesélt arról is, hogy meny-

nyire megváltozott a kapcsolat az alkotók között, 
nincs már idő arra, hogy más szerzőkkel „tesztel-

idő a közös műhelymunká-

Tóth Krisztina talán legmeg-

tunk. Egyik klubtársunk, Kiss Adél Eleo-
nóra egykori tanárára, a nyelvész Deme Lászlóra 

ben ünnepelte volna 100. 
születésnapját, de sajnos már 10 éve, hogy nincs 

jes gondolatok jól illettek 
 

Ezután Ifj. Bali Antalné Kassák Lajos Advent 
című versét olvasta fel. Hodossy Ildikó 

nyi összeállítással készült. El-
hangzott többek között: Endrődi Sándor A szere-

nye, Képes Géza Igen de, 



Garai Gábor Példázat a szeretetről
hály Halavány téli rajz, Rónay György 
hem, végül pedig egykori klubtársunk, Gera 
Sándor Az ajtót nyisd meg című verse.

Fotó:Nagy Edit 
 

 

Adventi filmklub a JAMK-ban
Mikolasek Zsófia 

Túl vagyunk két filmklubon már, de szerettük 
volna, ha a karácsonyra való készülődés során 
sem maradnak a filmszeretők néznivaló nélkül. 
Kevin és az Igazából szerelem helyett három 
klasszikus amerikai filmet vetítettünk három 
decemberi hétvégén az érdeklődőknek. Egyik 
sem mai darab. 

December 3-án Ernst Lubitsch 1940
szült Saroküzlet című darabja forgott. Ez az a 
film, melynek alapja László Miklós: Illatszertár 
című színdarabja, mely hatalmas sikert
ert könyvelhet el. (Többek között ez a darab i
lette a szerelem hálójában című filmet Meg 
Ryannal és Tom Hankssel.) 

December 10-én George Seaton: Csoda a 34. 
utcában című 1947-es filmjét mutattuk be 
Maureen O’Hara és John Payne főszereplésével.

December 17-én a sokak szerint minden idők 
legjobb karácsonyi filmje Frank Capra: Az élet 
csodaszép (1946) zárta az adventi filmkl

 

Adventi koszorú készítés olvasóinkkal
Szebenyiné Zantleitner Zsuzsanna

Az adventi koszorú a várakozás jelképe. 
Megállít a rohanásban, és sorra gyúló fényeivel 
ünneplőbe öltözteti a szívünket. Öröm gyönyö
ködni benne, és még nagyobb öröm, ha mi m
gunk készítjük. 

Példázat a szeretetről, Babits Mi-
, Rónay György Betle-

társunk, Gera 
című verse. 

Murányi Ferencné Margit Adyról és karács
nyi verseiről beszélt, m
vencét a Karácsonyi rege

Dunai József bemutatkozásképp 
a társasággal Szalmaszál 
című novelláját. Ez utóbbi mindenki arcára derűt 
csalt. 

Végül a könyvajánlók 
Baily: Megrontott éden
és a Majd az idő eldönti
egymás figyelmébe a klubtagok.

Legközelebb január 12
kor közösen állítjuk össze
lámpa tematikáját. 

ban 

Túl vagyunk két filmklubon már, de szerettük 
volna, ha a karácsonyra való készülődés során 

radnak a filmszeretők néznivaló nélkül. 
Kevin és az Igazából szerelem helyett három 

rikai filmet vetítettünk három 
őknek. Egyik 

án Ernst Lubitsch 1940-ben ké-
szült Saroküzlet című darabja forgott. Ez az a 

ja László Miklós: Illatszertár 
című színdarabja, mely hatalmas sikert és karri-

el. (Többek között ez a darab ih-
lette a szerelem hálójában című filmet Meg 

én George Seaton: Csoda a 34. 
es filmjét mutattuk be 

Maureen O’Hara és John Payne főszereplésével. 

rint minden idők 
legjobb karácsonyi filmje Frank Capra: Az élet 

szép (1946) zárta az adventi filmklubot. 
Februárban olasz filmekkel jön a Van valami 

Filmklub 3. etapja! 

Adventi koszorú készítés olvasóinkkal  
Zantleitner Zsuzsanna 

Az adventi koszorú a várakozás jelképe. 
Megállít a rohanásban, és sorra gyúló fényeivel 

tözteti a szívünket. Öröm gyönyör-
ködni benne, és még nagyobb öröm, ha mi ma-

A legnagyobb boldogság 
maga is ünnepé válik, mert együtt alkotjuk meg a 
koszorúkat szeretteinkkel 
beszélgetünk, süteményeket kóstolunk…

Murányi Ferencné Margit Adyról és karácso-
ajd felolvasta sokak ked-

nyi rege című művet. 

Dunai József bemutatkozásképp megosztotta 
Szalmaszál című versét és Dominó 

ját. Ez utóbbi mindenki arcára derűt 

Végül a könyvajánlók következtek. Virginia 
Megrontott éden, Jeffrey Archer: Párbaj 

Majd az idő eldönti című műveket ajánlották 
egymás figyelmébe a klubtagok. 

egközelebb január 12-én találkozunk, ami-
közösen állítjuk össze a 2022-es évi Olvasó-

 

Februárban olasz filmekkel jön a Van valami 

A legnagyobb boldogság pedig, ha a készítés 
maga is ünnepé válik, mert együtt alkotjuk meg a 

rúkat szeretteinkkel – karácsonyi zene szól, 
beszélgetünk, süteményeket kóstolunk… 



Könyvtárunkban ez évek óta hagyomány, „a 
gyermekkönyvtárosok ajándéka a munkatársa
nak”. Jó hangulatban, egymást segítve minden 
évben igazán szép és egyedi alkotások születnek.

Idén, most először az első gyertyagyújtás elő
ti szombatra olvasóinkat is meghívtuk, hogy töl
sék velünk a délutánt és készítsék el saját kosz
rúikat. Az érdeklődőknek csak koszorúalapot és 
gyertyákat kellett magukkal hozniuk, minden 

 

3 lépésben konferencia a könyvtár teljesítményét bemutató adatokról
Fábián Ildikó 

„Eredmény a kirakatban” címmel szervezett 
online szakmai napot a Könyvtári Intézet 2021. 
november 18-án, melynek fő tematikája a min
ségmenedzsment és az eredmények po
tatását célzó statisztikai adatszolgáltatás volt.

A program nyitásaként Fehér Miklós
Könyvtári Intézet igazgatója köszöntötte a mon
tor előtt ülőket, majd Vastagh Zoltán
zető (OSZK Könyvtári Intézet, Kutatási és 
Elemző Osztály) előadását hallhattuk „
(lenne) jó a statisztika?” címmel. A válasz a 
kérdésre: különböző évek vagy terü
nak összehasonlítására, információk elemzésére, 
a szolgáltatások és/vagy a szervezet fejles
pályázatok anyagának kiegészítéseként, vagy 
akár kutatási célra. Az a fontos, hogy minden 
statisztika hasznos információkat biztosítson a 
felhasználók számára, és ne legyenek határok 
térben és időben senki előtt, amikor az adatok 
elemzésére kerül a sor. 

Egy jó gyakorlat bemutatásával folytatta a 
programot Petró Leonárd, a DEENK közönsé
kapcsolati főigazgató-helyettese. Előadásban 
kiemelte, hogy elsődleges szempont a mérősz

Könyvtárunkban ez évek óta hagyomány, „a 
gyermekkönyvtárosok ajándéka a munkatársak-

atban, egymást segítve minden 
évben igazán szép és egyedi alkotások születnek. 

 

Idén, most először az első gyertyagyújtás előt-
ti szombatra olvasóinkat is meghívtuk, hogy tölt-

lünk a délutánt és készítsék el saját koszo-
zorúalapot és 

lett magukkal hozniuk, minden 

más kelléket, eszközt, díszítést megtaláltak n
lunk.  

Hamar megtelt a könyvtár kávézója, kicsik és 
nagyok egyaránt izgatottan vetették bele mag
kat a kreatív feladatba. Az olyan klasszikus d
szítőelemek mellett, mint a csillogó gömbök 
vagy szalagok, természet adta dek
is válogathattak a résztvevők: tobozok, szárított 
narancs karikák, bogyók, 
fenyőjéből származó apró ágak.

Számunkra a legnagyobb élményt a gyerekek 
lelkesedése jelentette. Pontosan tudták, hogy 
melyik gömbnek, csillagocskának, termésnek hol 
a helye; sokszínűen, izgalmasan díszítettek, 
ügyesen bántak a forró ragaszt
ebből a kezdeményezésből is sikerül hagy
mányt teremtenünk, hogy egyre tö
gondoljon szeretettel a könyvtárunkra az ünnep 
pillanataiban is. 

3 lépésben konferencia a könyvtár teljesítményét bemutató adatokról

„Eredmény a kirakatban” címmel szervezett 
online szakmai napot a Könyvtári Intézet 2021. 

ikája a minő-
ségmenedzsment és az eredmények pontos kimu-

tikai adatszolgáltatás volt. 

Fehér Miklós, a 
Könyvtári Intézet igazgatója köszöntötte a moni-

Vastagh Zoltán osztályve-
zető (OSZK Könyvtári Intézet, Kutatási és 

át hallhattuk „Mire 
címmel. A válasz a 

ületek adatai-
nak összehasonlítására, információk elemzésére, 
a szolgáltatások és/vagy a szervezet fejlesztésére, 
pályázatok anyagának kiegészítéseként, vagy 
akár kutatási célra. Az a fontos, hogy minden 

ka hasznos információkat biztosítson a 
felhasználók számára, és ne legyenek határok 

, amikor az adatok 

Egy jó gyakorlat bemutatásával folytatta a 
, a DEENK közönség-

helyettese. Előadásban 
kiemelte, hogy elsődleges szempont a mérőszá-

mok gyűjtésénél a helyes irányok kijelölése és a 
döntések megfelelő előkészítése
hogy a statisztika nem egyenlő a méréssel, h
szen ez utóbbinak célja van és a módszerek is 
többfélék lehetnek. Vannak olyan esetek, amikor 
kvantitatív (számszerűsített), míg máskor kval
tatív (minőségi) adatgyűjtésre van szükség, a
nak megfelelően, melyiknél vezet egyértelműbb 
eredményre az információk elemzése.

A szakmai napot végül 
adatvizualizációs szakértő zárta, aki többféle 
lehetőséget is az érdeklődők elé tárt az adatok 
ábrázolására és prezentálására
függően, melyik módszer hatékonyabb az info
mációk pontosabb megértéséhez.
az adatvizualizációnál a típusok, formák, színek 
pontos megválasztása, a játékosság, valamint a 
mértékletesség (a kevesebb néha több elv szem 
előtt tartása). A Power BI
gyakorlati alkalmazásának bemutatásával zárult 
az előadás. 

A prezentációk megtekinthetők a Könyvtári 
Intézet honlapján: 
https://www.ki.oszk.hu/hir/konyvtari
osztaly/lezajlott-3-lepesben-konyvtar

más kelléket, eszközt, díszítést megtaláltak ná-

Hamar megtelt a könyvtár kávézója, kicsik és 
nagyok egyaránt izgatottan vetették bele magu-

adatba. Az olyan klasszikus dí-
emek mellett, mint a csillogó gömbök 

mészet adta dekorációk közül 
is válogathattak a résztvevők: tobozok, szárított 
narancs karikák, bogyók, a könyvtár óriási ezüst-

ből származó apró ágak. 

Számunkra a legnagyobb élményt a gyerekek 
lelkesedése jelentette. Pontosan tudták, hogy 

nek, csillagocskának, termésnek hol 
a helye; sokszínűen, izgalmasan díszítettek, 
ügyesen bántak a forró ragasztóval. Reméljük 
ebből a kezdeményezésből is sikerül hagyo-
mányt teremtenünk, hogy egyre több olvasó 

tettel a könyvtárunkra az ünnep 

3 lépésben konferencia a könyvtár teljesítményét bemutató adatokról 

lyes irányok kijelölése és a 
döntések megfelelő előkészítése. Fontos tudni, 
hogy a statisztika nem egyenlő a méréssel, hi-
szen ez utóbbinak célja van és a módszerek is 
többfélék lehetnek. Vannak olyan esetek, amikor 
kvantitatív (számszerűsített), míg máskor kvali-
tatív (minőségi) adatgyűjtésre van szükség, an-

elelően, melyiknél vezet egyértelműbb 
eredményre az információk elemzése. 

A szakmai napot végül Gyüre Aliz 
adatvizualizációs szakértő zárta, aki többféle 

deklődők elé tárt az adatok 
ábrázolására és prezentálására vonatkozóan, attól 

ően, melyik módszer hatékonyabb az infor-
megértéséhez. Fő szempontok 

az adatvizualizációnál a típusok, formák, színek 
pontos megválasztása, a játékosság, valamint a 
mértékletesség (a kevesebb néha több elv szem 

Power BI ingyenes szoftver 
gyakorlati alkalmazásának bemutatásával zárult 

A prezentációk megtekinthetők a Könyvtári 

https://www.ki.oszk.hu/hir/konyvtari-minosegfejlesztesi-
konyvtar-teljesitmenyet-bemutato



KSZR KÖRKÉP 
Rovatvezető: Fábián Ildikó 
fabian.ildiko@jamk.hu 

 

Karácsonyi ünnepség és díjátadó
FÁBIÁN ILDIKÓ 

Ahogy már 2018 óta minden év végén, így 
2021. december 20-án ismét megrendeztük a 
KSZR-es települések részére az évzáró, karács
nyi ünnepségünket, ahol a jó falatok mellett dí
átadó is várta az érdeklődőket. 

A rendezvényen Mikolasek Zsófia
köszöntötte a résztvevőket, majd Fábián Ildikó
tartott egy rövid összefoglalót az elmúlt év 
eredményeiről és beavatta a kollégákat a jövőre 
vonatkozó tervekbe. Ezt követően került sor a 
díjak átadására: 

- Az 1000 lakos alatti kistelepüléseknél 
teskethely érdemelte ki „Az év tel
könyvtára 2021.” címet, mivel 
hanna könyvtáros szorgos és lelkes mu
kájával egy szervezett, jól m
hamosan fejlődő intézményt hozott létre 
közel egy év alatt. 

- Az 1000-2000 közötti lakosú telep
közül a tárkányi könyvtárat és f
Farkasné Lengyel Katalin 
évek óta tartó áldozatos és kitartó munk
díjaztuk a plakettel, aki még a nehé
ellenére is mindent megtesz a k

- A 2000 lakos feletti települések közül p
dig Pilismarót könyvtárát éreztük é
mesnek a díjra, amely azon túl, hogy az 
NKA pályázatának köszönhetően nemrég 
egy új, modern épületbe kö
csak az olvasás „szerelmese
ideális helyszínt, de programjaiva

Robotok a könyvtárban 
DUDASKÓ ZOLTÁNNÉ 

Egy kis faluban, Szomoron régóta álmodo
tunk arról, hogy egyszer majd hozzánk is beto
pan a XXI. századi technika, de legalábbis val
ki, aki jó barátságban van a robotokk
rekeknek megtanítja a használatukat.
tunk is egy ilyen embert Török Csaba
Attila Megyei és Városi Könyvtár informatikusa 

 
XII. évfolyam 1. szám 

2022. január 

díjátadó 

óta minden év végén, így 
megrendeztük a 

az évzáró, karácso-
et, ahol a jó falatok mellett díj-

Mikolasek Zsófia igazgató 
Fábián Ildikó 

tartott egy rövid összefoglalót az elmúlt év 
eredményeiről és beavatta a kollégákat a jövőre 
vonatkozó tervekbe. Ezt követően került sor a 

alatti kistelepüléseknél Vér-
Az év települési 

.” címet, mivel Csejtei Jo-
könyvtáros szorgos és lelkes mun-

y szervezett, jól működő és ro-
san fejlődő intézményt hozott létre 

2000 közötti lakosú települések 
könyvtárat és főként 

 kolléganőnk 
tos és kitartó munkáját 

, aki még a nehézségek 
tesz a közösségért. 

s feletti települések közül pe-
könyvtárát éreztük érde-

ra, amely azon túl, hogy az 
szönhetően nemrég 

egy új, modern épületbe költözött, nem-
relmeseinek” nyújt 

jaival és fog-

lalkozásaival/klubjaival 
korosztályát igyekszik k

Fotó: Fábián Ildikó

 

„Az év kistelepülési könyvtárosa
junk pilismaróti és dömösi kolléganőnktől, 
Csernátoni Bernadettől
nási Nikoletthez, az annavölgyi
tőjéhez vándorólt, aki csodát vitt véghez a felúj
tása óta szinte egyáltalán nem működő inté
ményben, rengeteg új olvasót sz
munkájával és változatos rendezvényeivel fe
lendítve a közösség életét.

Azokra is gondoltunk, akik nem tudtak elj
ni a programra, ezért felvettük a „hivatalos” részt 
videóra, így egy kicsit mindenki részese lehetett 
az eseménynek, még ha csak utólag is.

Az ünnepségen résztvevőket ajándékkal és 
egy kis hidegtállal, valamint süteménnyel vártuk, 
falatozás közben pedig megvitathattuk a szakmai 
kérdéseket is. 

 

régóta álmodoz-
tunk arról, hogy egyszer majd hozzánk is betop-
pan a XXI. századi technika, de legalábbis vala-

jó barátságban van a robotokkal, és a gye-
tanítja a használatukat. No, talál-

Török Csaba, a József 
informatikusa 

személyében. Egy BBC micro
zsolta el őt, no és a lehetőség, hogy 
ramozását megtanítsa a szomori érdeklődő gy
rekeknek. Segített a robotok és kiegészítőik b
szerzésében, amit nagyon köszönünk
KSZR-nek, majd 3D nyomtat
zájuk tartókat, kerekeket

 

saival/klubjaival a község minden 
t igyekszik kiszolgálni. 

 

Fotó: Fábián Ildikó 

Az év kistelepülési könyvtárosa” vándordí-
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Bernadettől ezúttal Hidasiné Ná-
annavölgyi könyvtár veze-

tőjéhez vándorólt, aki csodát vitt véghez a felújí-
egyáltalán nem működő intéz-
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és változatos rendezvényeivel fel-

lendítve a közösség életét. 

Azokra is gondoltunk, akik nem tudtak eljön-
ni a programra, ezért felvettük a „hivatalos” részt 
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az eseménynek, még ha csak utólag is. 

Az ünnepségen résztvevőket ajándékkal és 
egy kis hidegtállal, valamint süteménnyel vártuk, 

megvitathattuk a szakmai 

BBC micro:bit robot vará-
o és a lehetőség, hogy ennek prog-

ramozását megtanítsa a szomori érdeklődő gye-
rekeknek. Segített a robotok és kiegészítőik be-

sében, amit nagyon köszönünk neki és a 
3D nyomtatóval gyártott hoz-

kerekeket is. 



Elérkezett a várva várt nap. Az iskola info
matika termében egy tucat kíváncsi gyerek f
gyelte Csaba „bácsi” powerpoint 
Megismerkedtek az eszközzel és a program
felülettel. Már az első alkalommal 
köszönni a kis robot, majd dobókockaként m
ködött. Hullámzó képernyő után házi hörcsöggé 
alakult. Lett belőle rádió, melyen üzeneteket 
lehet egymásnak küldeni. Majd hőmérőként 
üzemelt a kis robotunk. Az örömünket dobogó 
szív formájába öntöttük.  

Csaba minden alkalommal megmutatta a k
vetkező foglalkozás témáját. Az érdeklődők 

 

 

  

t a várva várt nap. Az iskola infor-
matika termében egy tucat kíváncsi gyerek fi-

powerpoint bemutatóját. 
Megismerkedtek az eszközzel és a programozási 
felülettel. Már az első alkalommal megtanult 

dobókockaként mű-
Hullámzó képernyő után házi hörcsöggé 
Lett belőle rádió, melyen üzeneteket 

k küldeni. Majd hőmérőként 
Az örömünket dobogó 

 

inden alkalommal megmutatta a kö-
kozás témáját. Az érdeklődők 

száma szépen növekedett. A legprofibb taní
ványnak Deák Sári bizonyult, aki
mellett még a kisebbek patronálását is szuperül 
végezte.  

Négy próba óra után most egy kis kényszerp
henőt tartunk, és várjuk haza Csaba 
már tudjuk, hogy legközelebb gépjárműként 
teszteljük a robotjainkat. 

Az érdeklődés és a siker talán leginkább a
ban mérhető, hogy szülők kerestek meg kar
csony előtt, mert microbitet szerettek volna ajá
dékozni a csemetéjüknek.

Mindig büszke voltam a megyei könyvtárun
ra, az ott dolgozókra. Nyitottságuk az újdons
gok iránt és a támogatás
da értékű. Általuk vált valóra a Bee
botok beszerzése és a workshop megszervezése, 
melyen megismerkedtünk azok használatával. 
Most a blokkprogramozást t
kek, melyhez anyagi és szakmai segítséget is 
kaptunk az anyaintézménytől. Nagyon sz
köszönjük és várjuk a februári folytatást.

pen növekedett. A legprofibb tanít-
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Négy próba óra után most egy kis kényszerpi-
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juk, hogy legközelebb gépjárműként 
teljük a robotjainkat.  

Az érdeklődés és a siker talán leginkább ab-
ban mérhető, hogy szülők kerestek meg kará-
csony előtt, mert microbitet szerettek volna aján-
dékozni a csemetéjüknek. 

ltam a megyei könyvtárunk-
ra, az ott dolgozókra. Nyitottságuk az újdonsá-
gok iránt és a támogatás, amit kapunk tőlük, pél-

vált valóra a Bee-bot padlóro-
botok beszerzése és a workshop megszervezése, 
melyen megismerkedtünk azok használatával. 
Most a blokkprogramozást tanulhatják a gyere-

anyagi és szakmai segítséget is 
kaptunk az anyaintézménytől. Nagyon szépen 
köszönjük és várjuk a februári folytatást. 



KITEKINTŐ 
Rovatvezető: Mikolasek Zsófia
mikolasek.zsofia@jamk.hu 

 

Látogatás Győrben 
Feketsné Kisvarga Anita 

December 13-án a győri Dr. Kovács Pál 
Könyvtár és Közösségi Tér fogadta könyvtárunk 
munkatársait. A látogatás apropója az volt, hogy 
szerettünk volna szakmai tapasztalatot szerezni a 
2021-től regionális könyvtári feladatokat is ellátó 
könyvtártól. 

Dr. Horváth Sándor Domonkos
Lengyel Adrienn minőségirányítási igazgatóh
lyettes és Máj Szabolcsné, a Területi Könyvtári 
Szolgáltatás osztályvezetője fogadta és kalauzo
ta egész nap kollégáinkat a Kisfaludy Károly 
Könyvtárban. Népes küldöttségünk a Tájé
tási és Bibliográfiai osztály, az Állományfejles
tési és Olvasószolgálati osztály, illetve a Megyei 
Ellátási és Módszertani osztály munk
állt. Az informatikusokat Török Csaba kollégánk 
képviselte. 

Dr. Horváth Sándor Domonkos általános táj
Fotó: Feketsné Kisvarga Anita

 

Már előre összeírtuk a kérdéseinket, és Dr. 
Horváth Sándor Domonkos válaszaiban lelkii
meretesen végig is vette azokat, és mindegyikre 
válaszolt a szívélyes fogadtatás után. Egyetérte
tünk abban, hogy a közkönyvtárak feladatköre
ben egyre inkább a közösségi 
szolgáltatóhelyként magvalósítandó feladat
válnak hangsúlyossá, és a művelődésszervezés 
mind nagyobb teret kap falaik között. Sok jó 
javaslatot kaptunk a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszerben működő könyvtárak felújításával 
kapcsolatban is. Érdekelt minket, hogyan műk
dik Győrben a szerzeményezés, milyen lépéseket 
tesznek az aktív sajtókapcsolataikért, a PR
tevékenységük hatékonyságáért, milyen javasl
taik lennének a minőségirányítással kapcsolatos 
kérdésekben. Igazgató urat arról is faggattuk, 
hogyan képzeli el az e-book kölcsönzés köny

Rovatvezető: Mikolasek Zsófia 
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meretesen végig is vette azokat, és mindegyikre 
válaszolt a szívélyes fogadtatás után. Egyetértet-
tünk abban, hogy a közkönyvtárak feladatkörei-
ben egyre inkább a közösségi 
szolgáltatóhelyként magvalósítandó feladatok 

, és a művelődésszervezés 
mind nagyobb teret kap falaik között. Sok jó 
javaslatot kaptunk a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszerben működő könyvtárak felújításával 
kapcsolatban is. Érdekelt minket, hogyan műkö-

ezés, milyen lépéseket 
kapcsolataikért, a PR-

tevékenységük hatékonyságáért, milyen javasla-
taik lennének a minőségirányítással kapcsolatos 
kérdésekben. Igazgató urat arról is faggattuk, 

book kölcsönzés könyvtá-

ri kereteit, vagy az online adatlap
ségét a beiratkozni vágyó olvasók esetén. Me
gondolásra érdemesnek tartottuk azt az ajánlását 
is, hogyan vonjuk be a helyismereti kiadvány
ink készítésébe a helyi közösségek meghatározó 
alakjait, akik ezeknek 
valamint a település lako
olvasnak lakóhelyük történetéről, kiváltképp, ha 
személyes élettörténetükkel, családi fotóikkal 
maguk is hozzá tudnak járulni egy
reti kiadvány anyagához. 
ejtettünk még a könyvtári dokumentumok digit
lizálásáról, a nemzetiségi könyvtári ellátás t
pasztalatairól. Arról is beszéltünk, hogyan t
dunk együttműködni, a győri könyvtár, mint r
gionális könyvtár, és, mi, mint megyei hatókörű 
városi könyvtár. Dr. Horváth Sándor Domonkos 
arra kért minket, hogy a k
mérjük fel a megyénkben működő és korszerűs
tésre váró városi könyvtárakat, hogy a régiókö
pontokkal és a helyi önkormányzatokkal össz
fogva lehetőség nyíljon a felújításukra, az ene
getikai korszerűsítésükre és berendezésük me
újítására. Győr regionális könyvtárként nem ir
nyítóként, hanem együttműködő partnerként 
szeretne ebben a munkában részt venni, és mi
den ötletre, javaslatra nyitott.

A bőséges tájékoztatás után Lengyel Adrienn 
minőségirányítási igazgatóhelyettes prezentáci
jából a Herman Ottó utcai Központi Könyvtár 
megújulásáról kaptunk képet, majd Máj Sz
bolcsné, a Területi Könyvtári Szolgáltatás os
tályvezetője mutatta be, hogy az általuk men
dzselt 168 KSZR-könyvtár közül hány 
és milyen módon váltak olvasóbarát, olvasóvo
zó intézménnyé. A beszélgetés során az is kid
rült, hogy ők is hasonló problémákkal küzdenek, 
mint a mi Megyei Ellátási és Módszertani oszt
lyunk. 

Az egész napos látogatás után sok informác
óval lettünk gazdagabbak, illetve három kia
vánnyal is, melyet ajándékba kaptunk. Mindh
rom kiadvány honismereti állományunk bizony
ra sokszor keresett tagja lesz.

Köszönjük szépen a könyveket, a győri koll
gák idejét, melyet ránk áldoztak ezen a napon és 
a szíveslátást, mely során új szemléletmódot, 
ötleteket és támogató javaslatokat kaptunk.
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GYEREKSAROK 
Rovatvezető: Suller Ildikó 
suller.ildiko@jamk.hu 

 

Közösségépítés advent idején
SULLER ILDIKÓ 

Adventi könyvnyitogatóval, a gyerekekkel 
együtt várta a karácsonyt gyermekkönyvtárunk 
2021 december 1-jétől. A 2020-as év pandémiás 
online időszakát, ha óvatosan is, de felválthatta a 
személyes mesélés időszaka, kiegészítve hagy
mányos adventi szöszmötölővel. A rendezvény 
neve a város hagyományos Adventi ablaknyit
gató című rendezvénysorozathoz való kapcsol
dását volt hivatott jelképezni. Kezdési időpo
tunkat hozzá igazítottuk, az aktuális ablak me
nyitása és a fellépők műsora után a közö
apróbb és nagyobb tagjai betérhettek hozzánk 
egy kis mesére és közös alkotásra. 

Mesélőink ezúttal könyvtárhasználó apukák, 
anyukák, nagyszülők voltak; nagy örömünkre 
fellépőink között köszönthettük 
Posztovics Ilonát, városunk polgármesterét, 
Pruzsina Alicét, kommunikációs szakembert
Mikolasek Zsófiát, könyvtárunk igazgató nőjét.  

December elsején egy különleges alkalommal 
kezdtünk, Vida Csaba, a Magyar Vöröskereszt 
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
Nappali melegedőjének intézményvezetője R
dolf rénszarvas meséjén kívül magával hozott 
muzsikus fiai közül kettőt, Dávidot 
és Gábort - gordonkával. A mese mellett zenei 
élményben is részesültünk, Vivaldi: Andante
Sosztakovics Preludium című műve
fel a könyvtár falai között advent kezdetén. 

A teljes műsorfolyam legfőbb jellegzetess
geként talán a közösségépítő hatását emelhe
nénk ki. Egy új rendezvénysorozat születése még 
nem kecsegtet magas résztvevői számadatokkal, 
ám, mint kiderült, épp ez a kis létszám t
tővé, hogy mesélők és mesehallgatók, nézők és 
nézők, alkotók és alkotók között kedélyes b
szélgetés induljon, játszótársak, barátok egymá
ra találjanak. Ahogyan a mesében, telt
idő, a résztvevők száma egyre nőtt, visszatérő 
vendégeink, új olvasóink lettek. A teljes rende
vénysorozatot 177 fővel zártuk, a 14 alkalomra
közel húszféle alkotnivalóval készültünk.
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szélgetés induljon, játszótársak, barátok egymás-
ra találjanak. Ahogyan a mesében, telt-múlt az 
idő, a résztvevők száma egyre nőtt, visszatérő 

olvasóink lettek. A teljes rendez-
a 14 alkalomra 

közel húszféle alkotnivalóval készültünk. 

 

Mesélőink voltak: 

Vida Csaba intézményvezető

Szentirmai Illés Bernadett

Gerginé Kolok Melinda

Káfony Márta anyuka

Beszedics-Környei Andrea

Varga Zsuzsanna anyuka

Suller Ildikó könyvtáros

Suhai Józsefné Judit néni

Keindl Éva anyuka, 

Zantleitnerné Szebenyi Zsuzsanna
ros, 

Szücsné Posztovics Ilona
szony, 

Pruzsina Alice, kommunik

Kundra Emese anyuka

Pongrácz Roland apuka

Mikolasek Zsófia igazgató
úton is hálásan köszönjük az élményt!

 

 

intézményvezető, 

Szentirmai Illés Bernadett anyuka, 

Gerginé Kolok Melinda könyvtáros, 

anyuka, 

Környei Andrea anyuka, 

anyuka, 

könyvtáros, 

Judit néni nagymama, 

 

Zantleitnerné Szebenyi Zsuzsanna könyvtá-

Szücsné Posztovics Ilona polgármester asz-

, kommunikációs szakember 

anyuka, 

apuka, 

igazgatónő – kiknek ez-
úton is hálásan köszönjük az élményt! 



Sárkányos tél 
Goldschmidt Éva 

Zalka Csenge Virág nemzetközi mesemondót 
látta vendégül a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtára 2021. december 
14-én.  

Fotó: Goldschmidt Éva 

Az adventi kora délutánon a Vaszary I
második osztályos tanulói már izga
a meséket, és a rövid történetet arról, v
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látta vendégül a Móricz Zsigmond Városi 
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Az adventi kora délutánon a Vaszary Iskola 
atottan várták 

a meséket, és a rövid történetet arról, vajon mi-

ként került kapcsolatba Cse
mesemondással, és tanulható
születnünk kell rá? 

Vendégünk mindannyiunk
hogy abszolút tanulható, fejleszthető, a fontos, 
hogy szívből tegyük. Ő azon szerencsések közé 
tartozik, akinek a hobbija a 
szép Alapítvány szakmai munkatá
mekotthonban mesél nagyobb gyermekeknek is, 
akik szájtátva figyelik minden szavát.

A figyelem nálunk sem lankadt, 
tovarepültünk a sárkányok és garabonciások v
lágába. Tudtátok, hogy a kicsi sárkányok a ba
lang kincsesládikáiban bújnak el? Bizony, mivel 
a felnőtt sárkányok kedvelik a csill
kincsekben is bővelkednek. A folytatásban m
radtunk a hideg északi
vék élnek, és ahol a trollok nagymacskának n
zik a jegesmedvéket, legalábbis a róluk szóló 
történet szerint. A népm
amikor szájról szájra mesélték egymásnak, ho
zátettek, elvettek belőle. A Zalka Csenge által 
mesélt történetek is ilyenek, és ő maga is bátran 
„átírja” a sztorit, ha a hangulat vagy a közönség 
úgy kívánja, mert a hal
cselekményt. Így válik igazán a mesélő és a k
zönség sajátjává. 

ként került kapcsolatba Csenge a népmesékkel, 
mondással, és tanulható-e mindez, vagy 

indannyiunkat megnyugtatott, 
hogy abszolút tanulható, fejleszthető, a fontos, 

gyük. Ő azon szerencsések közé 
a hobbija a hivatása. A Világ-

szép Alapítvány szakmai munkatársaként gyer-
mekotthonban mesél nagyobb gyermekeknek is, 
akik szájtátva figyelik minden szavát. 

A figyelem nálunk sem lankadt, hipp hopp 
tovarepültünk a sárkányok és garabonciások vi-

tátok, hogy a kicsi sárkányok a bar-
lang kincsesládikáiban bújnak el? Bizony, mivel 

nyok kedvelik a csillogó dolgokat, 
kincsekben is bővelkednek. A folytatásban ma-

-sarknál, ahol jegesmed-
nek, és ahol a trollok nagymacskának né-

, legalábbis a róluk szóló 
történet szerint. A népmesékhez az emberek, 
amikor szájról szájra mesélték egymásnak, hoz-
zátettek, elvettek belőle. A Zalka Csenge által 

t történetek is ilyenek, és ő maga is bátran 
„átírja” a sztorit, ha a hangulat vagy a közönség 
úgy kívánja, mert a hallgatóság is alakíthatja a 
cselekményt. Így válik igazán a mesélő és a kö-
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Könyvbemutató a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban
MÁRKU MÓNIKA 

2021. december 17-én a József Attila Megyei 
és Városi Könyvtár és a Tatabányai
véltár közös szervezésében könyvbemutatóra 
került sor a könyvtár kávézójában. Az elsőköt
tes szerzővel, Dulai Péterrel dr. B. Stenge Csaba 
levéltár igazgató beszélgetett. A Gyilkosság a 
panel tetején című könyv témája szokatlan, mé
is izgalmas és sokakat érdeklő téma. A Kádár
korszak minősített, élet elleni bűncs

 

 

 

  

dr. Horváth Géza 
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Könyvbemutató a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban 

 

én a József Attila Megyei 
ai Városi Le-

zös szervezésében könyvbemutatóra 
került sor a könyvtár kávézójában. Az elsőköte-
tes szerzővel, Dulai Péterrel dr. B. Stenge Csaba 
levéltár igazgató beszélgetett. A Gyilkosság a 

mája szokatlan, még-
sokakat érdeklő téma. A Kádár-

korszak minősített, élet elleni bűncselekményeit 

mutatja be. A szerző olyan bűncselekményeket 
ismertet kötetében melyek a korban kiemelt fo
tosságúak voltak, megkülönböztetett figyelmet 
igényeltek és intenzíven foglalkozott v
korabeli sajtó és közvélemény. György Sándor a 
Napi történelmi forrásban 
zőképpen méltatta a kötetet: 

„Az alapos forráskutatás és a kellő mértékben 
alkalmazott forráskritika mellett az is a szer
javára írandó, hogy nem ítélkezik (pedig az es
tek olvasásakor nem egyszer szorul ökölbe az 
ember keze), objektíven, ugyanakkor kellő tapi
tattal és érzékenységgel viszonyul az esetekhez. 
Dulai Péter egy jól sikerült, alapos, a maga há
borzongató módján izgalmas és közérthető köt
tet készített, amelyet – ha nem is felté
vés előtti olvasmánynak 
történészek, kriminológusok, jogászok mellett 
minden érdeklődőnek.” 

A könyvbemutatót a kis számú érdeklődő k
zönség családias hangulatúvá varázsolta. A ho
zászólások és a beszélgetések az élénk érdekl
dést, a szakmaiságot és a téma iránti fogékon
ságot jelentették. A nem könnyű téma ellenére a 
jó hangulat biztosított volt.

Dulai Péter jelenleg a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Doktori Kar Isk
lájának hallgatója. Komoly szerepe volt abban, 
hogy bűnügyi referensként megújult a Rendő
múzeum kriminalisztikai kiállításának 
si ügyeket bemutató tárlata.

 

 

A szerző olyan bűncselekményeket 
ismertet kötetében melyek a korban kiemelt fon-
tosságúak voltak, megkülönböztetett figyelmet 
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A könyvbemutatót a kis számú érdeklődő kö-
hangulatúvá varázsolta. A hoz-

sok és a beszélgetések az élénk érdeklő-
dést, a szakmaiságot és a téma iránti fogékony-
ságot jelentették. A nem könnyű téma ellenére a 
jó hangulat biztosított volt. 

Dulai Péter jelenleg a Nemzeti Közszolgálati 
dészettudományi Doktori Kar Isko-

Komoly szerepe volt abban, 
hogy bűnügyi referensként megújult a Rendőr-

lisztikai kiállításának emberölé-
si ügyeket bemutató tárlata. 
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   270 milliós támogatást nyert a város : [hír]. - In: Kisal-
föld : a család napilapja : komáromi kiadás. - 76. évf. 286. 
sz. (2021. december 10.), p. 8. 

Pályázat keretében mintegy 269 millió forintot 
nyert Komárom járdafelújításra és a városi 
könyvtár homlokzatának, tetejének és belső udva-
rának felújítására. 

2. 

   Ablakra vadásznak : [hír]. - In: Komárom-Esztergom 
Megyei 24 Óra. - 32. évf. 294. sz. (2021. december 20.), p. 
4. - ill. 

Adventi ablakvadászat című, részben a helyi 
gyermekkönyvtár szervezte program. 

3. 

   Bemutatók a rezervátumban : karácsonyi hangulatban 
telt az UFO a megyei könyvtárban / Sugár Gabi. - In: Ko-
márom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 297. sz. 
(2021. december 23.), p. 12. - ill. 

Az Új Forrás nyitott rezervátum című rendez-
vény sorozatának decemberi estje a JAMVK-ban. 

4. 

   Csökkentett módban üzemel a könyvtár / W. P. - In: 
Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 297. sz. 
(2021. december 23.), p. 2. 

Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 
a Dobó Katalin Gimnázium felújítása miatt csak 
csökkentett üzemmódban működik. 

5. 

   Hímezni tanulnak az érdeklődők : [hír]. - In: Komárom-
Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 295. sz. (2021. dec-
ember 21.), p. 4. 

Hímző szakkör működik a csatkai könyvtárban. 

6. 

   Kitartó munkával virágoztatta fel a táti kulturális életet : 
Kátai Ferencné nyugdíjazása után is fontos szerepet tölt be 
a város életében / Walczer Patrik. - In: Komárom-
Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 288. sz. (2021. dec-
ember 13.), p. 4. - ill. 

Kátai Ferencné pályájáról, díszpolgári címe 
kapcsán. 

 

7. 

   Könyveket lehet vinni és adni : [hír]. - In: Komárom-
Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 284. sz. (2021. dec-
ember 8.), p. 4. 

Könyvmegálló létesült Bokodon a helyi könyv-
tár és önkéntesek közreműködésével. 

8. 

   Majd csak januárban nyit : [hír]. - In: Kisalföld : a család 
napilapja : komáromi kiadás. - 76. évf. 299. sz. (2021. 
december 27.), p. 8. 

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és 
gyermekkönyvtára 2022. január 2-ig zárva tart. 

9. 

   Mosolyogva kérjük az elsőre kívánt szép almát : Gurin 
Eszter példákon keresztül bizonyította, hogy az asszertív 
viselkedésforma kifizetődő / W. P. - In: Komárom-
Esztergom Megyei 24 Óra. - 31. évf. 274. sz. (2020. nov-
ember 23.), p. 4. - ill. 

Gurin Eszter moderátor, coach tartott viselkedés 
és kommunikációs témában előadást Lábatlanon a 
Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtárban. 

10. 

   Programok. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 
32. évf. 286. sz. (2021. december 10.), p. 5. 

Adventi filmklub a József Attila Megyei és Vá-
rosi Könyvtárban. 

11. 

   Programok. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 
32. évf. 290. sz. (2021. december 15.), p. 5. 

Adventi filmklub a József Attila Megyei és Vá-
rosi Könyvtárban. 

12. 

   Új könyveket kölcsönözhetnek : [hír]. - In: Komárom-
Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 297. sz. (2021. dec-
ember 23.), p. 4. 

A nagyigmándi Magos Könyvtár ünnepi nyitva 
tartása, új szerzeményei. 

 

 

 


