
Ismét „jogoskodtunk” Eredményhirdetés a Könyves szerda keretében

Talán a legszélesebb rétegeket érinti az a témakör, melyről a Ünnep volt, az irodalom 
legutóbbi Jogi estek keretében beszélt dr. Uttó Eszter 2012. ünnepe a magyar kultúra 
január 12-én a tatai Móricz Zsigmond Városi napja közeledtével, a 
Könyvtárban. Könyves szerdához kapcso-
Ez a téma a munkajog volt, melynek törvényei ez év lódva a tatai könyvtár-
derekán több, jelentős részletben megváltoznak majd, de ban. 
addig is sok, fontos dolgot tárt fel a jogásznő. Ahogy a Még szeptemberben hir-
törvény egészén végigkalauzolta a hallgatóságot, az egyes dettük meg a vers és 
részletekben érintetteknek nem volt türelme kivárni az prózaíró pályázatot, ro-

előadás végét, hogy ma fiatalok számára, a 15 
kérdéseiket felte- és 25 év közötti korosztálynak. A Magyar Rádió Jelenlét 
gyék. Az őket foglal- című roma kulturális magazinja is a segítségünkre sietett: 
koztató pontokon hírt adott a felhívásról a műsorban, 2011. november 6-án. A 
minduntalan bele- beérkezett műveket szakértő zsűri bírálta el: Bognár 
kérdeztek az elő- Istvánné tanárnő, Rigó József költő és Kaszál József, aki 
adásba. Így egy oda- Tata Város Önkormányzatának képviseletében, mint a 
vissza kérdés-felelet Kulturális Bizottság elnöke, anyagilag jelentősen támogatta 
zajlott az előadó és a a rendezvényt. Részt vállalt a pályázat jutalmazásában a 
közönség között a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság is, akik egy–egy 
teljes est folyamán. szép könyvet ajándékoztak a díjazottaknak. 

Munkaadó és munkavállaló jogait és kötelezettségeit 2012. január 18-ának délutánján a Könyves szerda keretében 
egyaránt aprólékosan megvilágította, s a feltett kérdések került sor az eredményhirdetésre, melyen Bognár Istvánné 
nyomán egy-egy részletet alaposabban is körbejárt a rögtönzött irodalom órát tartott, értékelte-tanította a 
jogásznő, hogy a kérdezőnek maradéktalanul kielégítse versenyzőket.  Kiemelte a versírás néhány fontos 
kíváncsiságát. Azonban egyre-másra felhívta a figyelmet a követelményét, majd az egyéni teljesítményeken keresztül 
törvény azon részleteire, melyek hamarosan megváltoznak, mutatott rá az egyes pályázók erényeire, esetleg hibáira. 
tehát érdemes lesz júliust követően ismét tájékozódni az Tette mindezt olyan tapintattal, hogy még a megbíráltak 
adott tárgykörökben. A várható változásokat már most sem érezték kipellengérezve magukat. A díjkiosztás után a 
vázolta, és előre elmagyarázta, de előfordul, hogy ezek Tatai Református Gimnázium növendékei adtak 
közül nem mind kerül majd bevezetésre. Érdemes volna az műsort, mely Wass Albert és Márai Sándor műveiből épült 
ősz folyamán megismételni az előadást ebben a témában. fel, és mintegy ajándékképpen szórakoztatta a 
Reméljük, hogy a következő Jogi estek, mely február 2-án a versenyzőket, s a Könyves szerda megjelent vendégeit. Járóka 
családjogot taglalja, hasonlóan élénk érdeklődésre tarthat Linda, Pozsgay Zsófia, Rajj Réka és Gerencsér Dániel 
számot. méltó teljesítményt nyújtott a magyar kultúra napja 

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata) ünnepéhez. 
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A versműsor befejeztével Márkusné Sinkó Ildikó magyarországi látogatásának évében Németh József  atya 
igazgatónő virágcsokorral köszönte meg Bognár Istvánné átadta az Esztergomi Prímási Levéltárnak „megőrzésre, 
munkáját, és meghívta a vendégeket egy kis üdítőre, feldolgozásra, publikálásra”.
pogácsára és kötetlen beszélgetésre a szomszédos terembe, A napló Ipolyhídvég részletes történetével kezdődik, a 
ezzel köszönve meg a szereplőknek és a versenyzőknek a lengyel tisztek még a közeli drégelyi romvárról is rajzot 
derekas munkát. készítettek. A későbbiekben az 1939-től vezetett krónika a 

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata) tábori élet mindennapjait írja le, az élelmezés gondjait, a 
tiszti becsületbíróság ügyeit, de megtudhatjuk azt is, hogy a 
táborban méhészeti tanfolyamot szerveztek, a tisztek a 

Megjelent az ipolyhídvégi lengyel tiszti tábor naplója szegényesen élő lengyel polgári személyeket adományokkal 
segítették, illetve, hogy a tábor betlehemes bábjátéka 

Tatabánya, 2012. január 23., hétfő (MTI) budapesti vendégszereplésre is eljutott.
Megjelent az Ipoly- A Honvédelmi Minisztérium 1939. november 28-án 
hídvégre internált len- Ipolyhídvég faluban a cseh-szlovák határőrség korábbi 
gyel katonatisztek kéz- kaszárnyáját jelölte ki tábornak 104 lengyel katona számára. 
zel írt naplója, melybe Németország 1939. szeptember elsején megkezdte 
1944 februárjában ke- Lengyelország megszállását, majd két héttel később az 
rült az utolsó bekezdés, orosz csapatok is benyomultak az országba. A második 
majd a naplót 1991-ben bécsi döntéssel Kárpátalján helyreállt magyar-lengyel 
egy pap az esztergomi határon 100-120.000 lengyel menekült érkezett 
Prímási Levéltárnak Magyarországra. A katonákat lefegyverezték és internáló 
adományozta. táborokban helyezték el.
A kötetet hétfőn Tata-
bányán, a József  Attila 
Megyei Könyvtárban 
mutatták be a magyar 
kultúra napjához kap-
csolódva.
A menekült lengyel 
katonatisztek számára 

Ipolyhídvégen felállított táborról eddig publikáció nem 
jelent meg. Sorsukról az egyik legfontosabb forrás a most 
két nyelven közreadott, 1939 és 1944 között írt napló - 
mondta a kötet ismertetésén a Kultsár István Kiadói 
Alapítvány kuratóriumának elnöke, Hegedűs András.
A nagyméretű, keménytáblás kötet kétszáznál több oldalon 
az eredeti kézírásos szöveget adja vissza hasonmás 
kiadásban, ezt követi a magyar fordítás. Az utolsó lengyel 
bejegyzés 1944 februárjából származik, majd egy 1991 
augusztusában kelt magyar nyelvű lap tudatja, hogy a 
naplót az itt tartózkodó menekültek hagyták vissza az orosz 
front közeledtével.
A feljegyzés szerint az utókor számára a Balassagyarmaton 
lakó Hibler Sándorné őrizte meg, majd II. János Pál 

Drogprevenció a Megyei Könyvtárban

Több tatabányai általános- és középiskola, közel kétszáz 
diákja vett részt január 23-án és 30-án Klobusitzky 
György előadásán, a Megyei Könyvtárban. A Rendőrtiszti 
Főiskola – ettől az évtől Nemzeti Közszolgálati Egyetem – 
adjunktusa már az érkezésükkor felkeltette a résztvevők 
figyelmét: igazi diszkóhangulatot varázsolt a könyvtárba: 
diszkózene, fények, füst… 
Az előadás is ennek szellemében zajlott, vagyis a diákokhoz 
közvetlenül, a saját nyelvükön szólt, rengeteg látványelemet 
alkalmazva (több ládányi felszereléssel érkezett, s minden 
kelléknek szerepe volt!), s közben peregtek a kivetítőn a 
kapcsolódó képek: mókásak, szépek, statisztikai adatokat 
tartalmazók, s persze rommá tört autókat, szénné égett 
fiatalokat(!), út menti emlékműveket ábrázolók.
Klobusitzky György mesterien bánt a diákokkal: két órán 
keresztül (nem tanóra! 120 perc) folyamatosan ébren 
tartotta figyelmüket, épített a kollektív és egyéni 
élményekre, rengeteg érdekességet mutatott be (hogy csak 
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egyet említsünk példaként: a Romániában már elrettentő számukra nagyon komoly veszélyt jelentő legális és illegális 
fotókkal forgalomba hozott cigarettás dobozt), s közben drogok természetével-, valamint – nem utolsó sorban – a 
ellátta hallgatóságát minden fontos információval a „beetetéssel” kapcsolatban. Ez utóbbi a szülők számára is 

igencsak érdekes lehet.
Az előadás nem nélkülözte a szemléletes – fotókkal, 
fényképsorozatokkal illusztrált – példákat: hogyan lesz 
valakiből 10 év alatt emberi roncs a drog miatt; milyen 
szörnyű következményekkel jár egy ún. diszkóbaleset; 
miként lehet valaki áldozat az első drogfogyasztás 
alkalmával.
Külön érdekesség, hogy Klobusitzky György helyi 
statisztikákkal készült, a megyében és Tatabányán, a 
fiatalok között legutóbb végzett cigaretta-, alkohol- és 
kábítószerfogyasztással kapcsolatos felmérés – szomorú – 
eredményeit mutatta be.

Világi Orsolya

Megyei kö(nyvtá)rkép röviden

Hullámvasút Oroszlányban

Január 26-án a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár vendége volt Csáky Pál, felvidéki politikus, író, aki 
Hullámvasút című könyvét mutatta be és dedikálta az érdeklődőknek.

Internetes vetélkedő 

Január 28-án hirdettek győztest a nyergesújfalui Ady Endre Művelődési Központ gyermekkönyvtára által 
szervezett irodalmi vetélkedőn. 
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