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Új Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer működik megyénkben 

Feketsné Kisvarga Anita − 
Dr. Voit Pál 

Év vége felé sokan gondolkodunk el az eltelt 
esztendőről, készítünk számvetést megvalósult 
céljainkról és elgondolkozunk jövőbeni 
terveinkről. Így teszünk mi is, a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtárban, amikor a 
Komárom-Esztergom megyei Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer 2013-as működéséről 
készítünk visszatekintést. 

De mi is ez a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer, azaz a KSZR?  

Röviden: az állam pénzügyi támogatást nyújt a 
kistelepülési könyvtárak számára, amelyet 
összekapcsol szolgáltatási, módszertani 
segítséggel, amelyet egy nagyobb könyvtártól, az 
úgynevezett ellátó központtól kapnak 
dokumentumállományuk beszerzéséhez és 
feldolgozásához, közösségi, olvasásnépszerűsítő 
rendezvényeik megtartásához, könyvtárosuk 
szakmai képzéséhez az önkormányzatok.  

Korábban a kistérségi társulások szabta keretek 
között, Komárom-Esztergom megye 7 
kistérségéből 5-ben működött mozgókönyvtári 
ellátás, 2013. január 1-jétől a 2012. évi CLII. 
kulturális törvény új alapokra helyezte a 
kistelepülési ellátást. 

A jogszabály értelmében a települési könyvtár 
működtetése továbbra is az önkormányzatok 
kötelező feladata, melyet a községi, városi 
önkormányzat, vagy nyilvános könyvtár 
fenntartásával, vagy - az 5 ezer fő alatti 
települések esetében - a megyei könyvtárak 
szolgáltatásainak igénybevételével teljesíthet. A 
finanszírozás változásáról a 13/2013. (II. 14.) 
EMMI rendelet ad iránymutatást. 

A változás tehát alapvetően megyénkben is 
abban áll, hogy a kistelepülési önkormányzatok 
nem kapnak közvetlenül pénzt a könyvtárak 
fejlesztésére, hanem a Megyei Könyvtár 
szolgáltatásain keresztül valósul meg az ellátás 
és a fejlesztés, amelyhez a dokumentumokat, 
eszközöket a települési könyvtárak igényei 
alapján a Megyei Könyvtár biztosítja. 

Megyénkben összesen 56 települési 
önkormányzat döntött úgy, hogy megállapodást 
köt a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások 
fogadására alkalmas könyvtári, információs és 
közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató 
helyet tart fenn. Aki nem köt megállapodást, 
annak önállóan kell működtetnie a nyilvános 
könyvtárak előírásai alapján az intézményét, és 
elesik az állami támogatás ezen formájától. Az 
újonnan felépülő Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer működését a központi költségvetés az 
önkormányzatok költségvetési fejezetében, 
illetve az úgynevezett könyvtári normatíva 
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biztosításával támogatta, mely a 
lakosságszámhoz igazodva került megállapításra: 
1000 fő alatt 668.300,- Ft, 1000-1500 fő között 
835.380.- Ft, 1500- 5000 fő között 1.002.460.- Ft 
volt ebben az esztendőben – és várhatóan ez 
2014-ben sem változik.  

Nem volt könnyű dolgunk, amikor a korábban 
kistérségi módszertani központként ellátott 9 
községi könyvtár helyett 56 ellátása vált a 
feladatunkká. Munkánkat nehezítette, hogy a 
39/2013. (V.31.) EMMI rendelet - amely a 
KSZR működését szabályozza - életbe lépésére 
is június 10-ig kellett várnunk. Csak ez után 
valósulhatott meg a dokumentumok beszerzésre 
kiírt közbeszerzés is, amely egész nyáron át 
tartott. Az irányító hatóság magas minőségi 
követelményeket állított az ellátó központokkal 
szemben és csak különleges esetben lehetett 
eltérni a megyei könyvtárak kizárólagosságától. 
Jelentős feladatot vállalt a kisbéri Wass Albert 
Művelődési Központ és Városi Könyvtár, amikor 
19 települési könyvtár dokumentum-ellátását és 
könyvtári adatbázisának karbantartását vállalta 
magára a korábbi példamutató ellátási gyakorlat 
folytatásaként.  

Az együttműködés a községi könyvtárakkal nem 
volt eredménytelen. A Megyei Könyvtár közel 
10.000 kötet könyvet, DVD-t, hangos könyvet 
vásárolt és dolgozott fel a kistelepülések 
számára, s ezek fele már kiszállításra került.  Ez 
több mint 4,5 tonna könyv mozgatását jelenti 
éves szinten. Összesen 21 db könyvtár kérte a 
2014. évre folyóiratok előfizetését is. Több mint 
100 olvasásnépszerűsítő program, író-olvasó 
találkozó zajlott a megyében a községi 
könyvtárak lebonyolításában, melyhez szintén 
anyagi támogatást nyújtott az állami támogatási 
keret. 22 községi könyvtár gyarapodott 
informatikai, irodatechnikai eszközzel, 2 

vásárolt könyvtári szoftvert, 8 újulhatott meg 
könyvespolcok, asztalok és egyéb bútorok 
megvásárlása révén. A könyvtárakban 
megtartott kézműves foglalkozások kellékei, 
irodaszerek, könyvtári ügyviteli nyomtatványok 
biztosítását is fedezte a normatíva, melyek 
megvásárlásával 37 könyvtár élt.  

Miért szükséges az internet és az egyre 
népszerűbb e-book-ok korszakában községi 
könyvtárak fejlesztésére áldozni? Mert sok 
községben ezek a „falatka” könyvtárak jelentik a 
legközelebbi információforrást, azt a helyet, ahol 
tudásuk fejlesztéséhez, vagy éppen 
szórakoztatásuk céljából irodalmat és társaságot 
találhatnak a helybéli lakosok, ahol a mindig 
kíváncsi gyerekek talán először fognak kezükbe 
könyvet, s tanulják meg a könyvtárban való 
eligazodás első lépéseit.  

2014-ben egy kiegyensúlyozott együttműködés 
várható a Megyei Könyvtár és a települési 
könyvtárak, önkormányzatok között. 
Elindulhatunk közös célunk megvalósítása felé: 
az egységes minőségbiztosításon alapuló 
könyvtári informatikai rendszer kiépítésében, 
amely lehetővé teszi Komárom-Esztergom 
megyében az egységes online katalógusból való 
szolgáltatást a megye minden települése, minden 
olvasója számára. 

Mi, könyvtárosok hiszünk a hivatásunkban, és 
hisszük, hogy jövőre még többet tehetünk azért, 
hogy az olvasás és a könyvtárak jelentősége ne 
halványuljon el.  Hiszünk Babits Mihály 
szavaiban: 

„Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell, 
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember; 
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember – 
így él: emberben könyv, s a Könyvben az 
Ember.” 
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A Kisbéri Városi Könyvtár a 
kistelepülések könyvtári ellátásban 

Kókai-Szabó Hedvig 

2012. december 31-én megszűnt a kistérségi 
mozgókönyvtári ellátási forma és a 2013-as évtől 
a kistelepülések könyvtári ellátásának 
megszervezése a megyei könyvtárak feladata 
lett. Az új rendszer beindításakor a tatabányai 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár - 
Komárom-Esztergom megyében egyedülálló 
módon –megállapodást kötött a kisbéri Városi 
Könyvtárral, a térségi települések könyvtári 
ellátásának biztosítására. A felkérés a több 
évtizedes kiváló és szakmailag kimagasló munka 
elismerése. Könyvtárunkban remekül működött a 
mozgókönyvtári rendszer. A térség 16 
településének könyvtári ellátását, dokumentum 
beszerzését, kiszállítását, a helyi könyvtárosok 
szakmai munkájának támogatását végeztük. Ettől 
az évtől a meglévő települések mellé három új 
község könyvtára csatlakozott a kisbéri 
térséghez: Dad, Kisigmánd és Kömlőd.  

 

Szeptember hónapban történt a megállapodás 
aláírása a megyei könyvtár és könyvtárunk 
között. Ekkor tudtunk neki állni a munkának, 
átgondolni és leadni a könyvrendeléseket és 
megkezdeni a feldolgozó munkát. Jelenleg -a 
térségi könyvtárellátásban- 19 község 
könyvtárának állománygyarapítását, fel-
dolgozását, az adatbázis építését és a könyvek 
kiszállítását végezzük. A feladat hatalmas, 
hiszen az egész éves munkát az év végéig kell 
elvégeznünk és a falvak éves könyvbeszerzési 
normatívája könyvtáranként 400.000 - 600.000 
Ft között változik.  

 

 

Mindezek mellett párhuzamosan folyik a munka 
a városi könyvtárban. A megszokott nyitva 
tartási időben szeretettel várjuk olvasóinkat, 
látogatóinkat, folyamatosan bővülő új 
könyveinkkel, a kézi könyvtári anyag 
használatával, könyvtárközi kölcsönzéssel, 
számítógépezési és internetezési lehetőséggel. 
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Felelősségvállalás  környezetünkért, 
felelősségünk természeti 
világunkért 
Nász János 

Dr. Száraz Péter Zoltán volt a soros előadója, 
november 30-án az Öko-Esték rendezvény-
sorozatunknak, Tatabányán a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtárban. 

Az előadás apropóját a három évvel ezelőtti 
vörösiszap-katasztrófa adta, hiszen maga az 
előadó, tanár-biológus önkéntes csoportjával is 
részt vett a mentési-helyreállítási munkálatokban 
és az erről készül fotó-dokumentációit és 
élményeit osztotta meg a hallgatókkal, 
közönséggel. A vörösiszap 50%-ban vasoxidot 
tartalmaz, de számos nehézfém is megtalálható 
és 13 lúgos PH-val bír, amely mindenféle 
életformára rendkívül veszélyes. A sűrűsége 
mellett pedig radioaktivitása is van. Mintegy 6-8 
ezer év kellene ahhoz, hogy a természet teljesen 
közömbösíteni tudná. A MAL 10 iszaptárolója 
közül ez csak az egyik volt, amelyből mintegy 1 
millió tonna massza ömlött ki, mégpedig 
hihetetlen sebességgel takart be mindent és 
sodort el minden az útjába kerülő tárgyat, 
állatokat. Még így is legalább 50 millió tonna 
veszélyes vörös és úgynevezett szürke iszap 
került lerakásra ebben a térségben és ez évente 
egymillió tonnával gyarapszik, mivel Boszniából  

 

folyamatosan érkezik a feldolgozásra váró 
olcsóbb timföld szállítmány. a legnagyobb 
károkat a természeti és emberi értékekben 
Devecser városa szenvedte el, hiszen a város 
egyharmadát le kellett bontani. Ez mintegy 100 
lakóházat és más épületet jelentett és 1000 ember 
költözött el az egykori lakóhelyéről. Legalább 34 
milliárd forint kár keletkezett és mintegy 19 
milliárd forintot költöttek el eddig rekultivációra. 
A károkozás ennél sokkal jelentősebb, hiszen 
még évekig, évtizedekig kell folytatni, például a 
talaj teljes kicserélését, és az elpusztult 
növényzet újratelepítését. Tudnivaló az, hogy 
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egy civilizált társadalomnak bizonyos ipari 
termékekre szüksége van, de egy felvilágosult 
társadalomban minden szempontból meg kell 
vizsgálni azt, hogy egyes technológiák milyen 
környezeti hatással, terheléssel járnak, másrészt 
az is szükséges hogy a helyi közösségek 
véleménye és érdekei is érvényre kerüljenek. 

Közös érdekünk az, ahogy egykor az „édeni” 
környezetünket kaptuk, úgy is adjuk tovább a 
következő generációknak és ebben minden egyes 
embernek felelőssége van, akár tud róla, vagy 
magáénak érzi, vagy sem. Az emberiségnek a 

személyes felelőssége mellett, kollektív 
felelőssége is van a Föld törékeny természetes 
eredeti környezetének megőrzésére. 

„Fenntarthatóság és sport, avagy 
környezettudatos sportmarketingé a 
jövő? − Lehetőség és felelősség, hogy 
jobbá tegyük a világot” 

Nász János 

 

2013. november 18-án Gyüszi Dávid 
sportmenedzser, főiskolai hallgató igen érdekes, 
izgalmas számos új, a fenntarthatóság és a sport 
témakörébe tartozó megközelítéseket és már 
működő mintákat, tapasztalatokat, gyakorlatban 
is működő eredményeket tartalmazó előadását 
hallgathattuk meg az előadó idézett 
gondolatával. 

A bevezetőjében körüljárta a sport fogalmát. 
Lényegében a sport gyökere, a szabadban, a 
természetes környezetben, született meg. A 
természetes mozgáson alapult, és az élet 
fenntartásából származó versenyhelyzetekből 
alakult ki. Ki az ügyesebb, a gyorsabb a táplálék 
és eszközök megszerzésében. Befolyásolni tudta 
az adott közösség életminőségét és összehozta 
őket. Az egyre változó környezetben és 
fejlődésben a sport már több társadalmi 
funkcióval is rendelkezett. Mégpedig az 
egészségmegőrzés, szabadidős tevéknység, 
parallel a társadalmak fejlődésének 
tükörképével. A sportolók és a közönségük 
megjelenése mellett szépen fokozatosan 
kialakultak a ráépülő iparágak, mint például a 
sportszergyárak és a mindezeket mozgató 
marketing. Mára már egyre lazább lett a 
kapcsolat a sport amatőrizmus és a profi 
aspektusa között. 

Az előadás lényegi részét a sportegyesületek és 
sportszergyártó cégek környezettudatosságának 
vizsgálata, jelenlegi helyzetének és jövőbeli 
irányai képezték. Az egyre változó környezet, 
változó stratégiákat igényelnek tőlük, hiszen a 
sportszergyártók immár nem egymással 
versenyeznek, hanem az egyre tudatosabb 
fogyasztókért, szolgáltatások igénybevevőikért. 
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Az Adidas, Puma és Nike filozófiájának 
feltárásakor szembeötlik az, hogy mindegyiknél 
különleges hangsúlyt fektetnek a környezetbarát 
munkahelyek létesítésére gyártási technológiára. 
Minél kisebb környezetterhelés elérése mellett az 
elhasznált termékek begyűjtését és 
újrahasznosítását is bevezették. Az egykori 
sportcipőkből sportpálya burkolatok készülnek 
például. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a 
vállalati társadalmi felelősségre. Egyfajta 
küldetéstudatosság felvállalásával, „egy olyan 
vezetői rendszert szeretnénk kialakítani, mely 
során az egész vezetés elkötelezett a fenntartható 
környezet iránt, és példaként szolgálhatnak 
másoknak. Elköteleződésük, olyan termékek 
gyártása, mely során az ökológiai lábnyomukat a 
legkisebb mértékűre szorítsák. “. Az előadás 
másik hangsúlyos részét ismert és kevésbé ismert 
sportegyesületek környezettudatos stratégiájának 
bemutatása adták. A Miami Heat kosárlabda, a 
Machester United labdarugó, a Philadelphia 
Eagles amerikai foci  egyesület mindegyike 
jelentős figyelmet és beruházást szentel a 
működésük “zöld” oldalának bemutatására és 
propagálására. Környezeti fenntarthatóság a 
futball legmagasabb szintjén, ez hatja át az 
egyesületek tevékenységét.A  rendezvényeik 
megtartására a napelemes világítást, a 
szélturbinák megújuló erőforrásait használják 
fel, a gyepszőnyeg esővizzel való öntözését, és a 
fű és a termőföld újrahasznosítását. Hazánkban 
használható példaként egy kis angol fociklub 
környezettudatos gazdálkodása került terítékre. 
A Dratford FC, 11 405 m²-es alapterületű, 4000 
fő befogadására képes stadionját 2006 –ban 
adták át. A lehető legoptimálisabb 
megközelíthetőséggel, limitált parkolókkal, de 
elektromossággal hajtott tömegközlekedéssel, 
élőfüves tetőszerkezet, a playa öntözését eső 
vízzel biztosították, a pálya világítását 
napelemek segítették, energia takarékos izzókkal 
és családi és más társadalmi programokkal, 
folyamatos kihasználtsággal, és zöld 
beruházások hozzá járulnak a helyi gazdaság 
növekedéséhez. Félvegetáriánus étteremmel és 

büfével, melyben a környékről származó 
nyersanyagokból készülnek az ételek. 

Még megtudtuk azt is, hogy a Londoni olimpia 
volt, minden idők legkörnyezetbarátabb 
olimpiája és a göteborgi Atlétika Európa 
Bajnokságot is ez a rendezőelv hatotta át, és más 
helyi cégek is “kihasználták” arra ezt a 
lehetőséget hogy fenntartható termékeiket 
bemutathassák, így a Volvo elektromos autóit 
például. 

 

A téma irodalmához néhány honlap: 

• http://nfl.greensports.org  

• www.nikeinc.com  

• www.adidas-group.com  

• http://www.puma-annual-
report.com/en/2012/  

• http://sportsmarketing.hu/2013/10/29/kor
nyezeti-fenntarthatosag-a-futball-
legmagasabb-szintjen/  

• http://sportsmarketing.hu/2013/03/02/atle
tika-europa-bajnoksag-a-fenntarthatosag-
jegyeben/  

• http://sportsmarketing.hu/2013/10/15/ang
ol-klubcsapatok-kornyezettudatos-
gazdalkodasa-dartford-fc/  
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E havi kiállításainkról 
Nagy Edit 

Novemberben Fő téri könyvtárunkban Bankáné 
Bálint Mária olajfestményei fogadták a 
könyvtárba lépőket.  

Az alkotó szintén autodidakta módon sajátította 
el a festés tudományát, Keresztély Piroskához 
hasonlóan a Képzőművészeti Szabadegyetem 
tanáraitól és Sulyok Teréz festőművésztől. 
Nyaranta alkotótáborokban vesz részt. Saját 
örömére fest, kedvencei a mezei virágok és 
természeti formák, de szívesen örökít meg öreg 
házat, templomot is. 

http://www.jamk.hu/?q=hu/konyvtarkeptar/201311 

 

Bankáné Bálint Mária képe 

 

Népház Úti Fiókkönyvtárunkban (Tatabánya, 
Népház u. 5.) 2013. november 5-én Görgényi 
István (1917-1973) festőművész - a "magyar 
Goya" - akvarelljeiből nyílt kiállítás Tatabánya 
Görgényi képein címmel. Anyagát a tatai 
vállalkozó, Rigó Erik magán-gyűjteményéből 
válogatta Gyüszi László, intézményünk 
igazgatóhelyettese. A látogatókat Dr. Voit Pál, 
könyvtárunk igazgatója köszöntötte, a 
megnyitóbeszédet Rochlitz György festőművész 
tartotta. Demeniv Igor tanítványainak 
harmonikajátéka színesítette a programot: Heizer 
Zsófia, Hajlinger Emili és Hajlinger Márk is a 
tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola növendékei. 

 

 

Görgényi István festménye 

 

A Görgényi-kiállítás megnyitóján 

  

 

Görgényi István festménye 
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Readers’ Corner Jane Austen 
kvízverseny könyvtárunk 
közreműködésével 

Pap Zsuzsanna 

2013. december 2-án a 
British Council, az 
Angoltanárok Nemzetközi 
Egyesülete és a József 
Attila Megyei és Városi 
Könyvtár közös 
rendezvényt tartott angol-
nyelvtanárok számára 
Jane Austen világa a 21. 
században : Pride and 

Prejudice 200 címmel Price Beatrix a British 
Council tanára, az Angoltanárok Nemzetközi 
Egyesületének vezetőségi tagja, tanártréner 
közreműködésével. 

A módszertani foglalkozást a 2013. november 5. 
és 2013. december 16. között meghirdetett 
Readers’ Corner Jane Austen kvízverseny 
népszerűsítésére szerveztük. A verseny célja, 
hogy olvasóink kedvet kapjanak angol nyelvű 
könyvek olvasásához, és megismerjék a 
nyelvtanulás e módját is. Jane Austen művei a 
Büszkeség és balítélet után 200 évvel is a 
legnépszerűbb olvasmányok közé tartoznak, 
eredetiben olvasni őket még nagyobb öröm. 

A foglalkozáson tippeket és ötleteket kaptak a 
pedagógusok arra vonatkozóan, hogyan keltsék 
fel tanulóik érdeklődését az idegen nyelven 
olvasás iránt. Blogok, irodalmi műsorok, 
webinarok, honlapok, letölthető óravázlatok, 
filmadaptációk az eredeti művek alapján vagy 
azok átdolgozásai, mind-mind segítenek 
eligazodni az Austen-világ szövevényében. 

NetNagyi Klub a Népház Úti 
Fiókkönyvtárban 

Szilassi Andrea 

2013. november 23-án Népház Úti 
Fiókkönyvtárunkban ismét folytatódott 
ismeretterjesztő programsorozatunk, amelyet a 
számítógép-használók számára indítottunk hét 
évvel ezelőtt. A kezdeti klubfoglalkozások több 
átalakuláson is átmentek az idők során. A havi 
rendszeresség helyett - két év óta - ritkultak a 
programok. Immár kéthavonta találkozunk 
egymással. Változott az előadások témája is, 
mivel a technológiai fejlődés mérföldes léptekkel 
robog világunkban, s az információs társadalom 
számtalan új lehetőséget kínál.  

Továbbra is számottevő időt hagyunk 
ugyanakkor a kötetlen beszélgetésekre és az 
otthonról hozott finomságok elfogyasztására is. 
Változatlanul önkéntes alapon történik az 
előadásokra való felkészülés is – kivételt 
jelentenek ebben az NKA támogatásával 

megvalósított októberi könyvtári heti 
programjaink. 

A kezdetekkor kitűzött cél azonban ma is 
aktuális: helyet és lehetőséget kívánunk 
biztosítani tapasztalatcserére, további ismeretek 
szerzésére egykori tanfolyami hallgatóink mellett 
minden érdeklődő számára. Ennek mostanra jól 
látható a jótékony hatása: mindenkor értő 
közönség hallgatja az előadásokat, és nem 
lankad a figyelem a program végére sem. Szintén 
örvendetes következmény, hogy nagyszerű 
közösség épült a klub tagjaiból, akik kisebb 
csoportokat alkotva részt vesznek más kulturális, 
természetjáró- és sport rendezvényeken is.  

Kapcsolatokat ápolunk több hasonló szervezettel 
is. A legsokrétűbb összeköttetés a budapesti 
EzüstNet Egyesülettel van. Kölcsönösen eljárnak 
tagjaink egymás foglalkozásaira, és előadóként is 
részt vállalnak a csoportok működtetésében. 
Három alkalommal közös kiránduláson is részt 
vettünk. Egyszer Tatán, kétszer Budapesten 
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töltöttünk egy kellemes és emlékezetes napot. 

Mint az előzőekben utaltam rá, az előadások 
témáit sem csupán a világháló kínálatára, illetve 
különféle szoftverek alkalmazásának 
bemutatására alapozzuk már. 2013-ban tágabbra 
vettük látókörünket, és az iPadek, e-könyv 
olvasók, tabletek és okostelefonok 
alkalmazásának lehetőségeit is napirendre 
tűztük. Az okostelefonok használata számtalan 
nagyszerű lehetőséget rejt magában, de nagyon 
fontos tisztában lenni bizonyos 
következményekkel is. Az erre az eszközre 
kifejlesztett applikációk pedig alkalmazhatók a 
tableteken, iPadeken egyaránt, ezért szintén 
érdemes beszélni róla. 

A novemberi klub eseményeiről 

Ezúttal két előadás hangzott el. Pohner 
Lászlóné kolléganőm a Google novemberben 
bevezetett új felhasználói szabályainak 
változásáról beszélt.  

Fontos lenne tudni minden Google szolgáltatást 
használónak azt, hogy nevével és képével 
reklámozhat különféle honlapokat, termékeket a 
Google anélkül, hogy az illetőt erről előzetesen 
értesítené, illetve erre engedélyt kérne. Jelenleg 
még van arra mód, hogy ezt a kéretlen akciót 
letiltsuk itt: 
https://plus.google.com/settings/endorsements?hl=hu  

A másik téma a mobiltelefonok és okostelefonok 
közti összehasonlítással indult azzal a céllal, 
hogy lehetőséget adjunk mérlegelni az 
okostelefonra váltás előnyeit, hátrányait. 
Előadásomban bemutattam még egy fölöttébb 
hasznos lehetőséget az eltulajdonított 
mobiltelefonok visszaszerzésére. Ez a 
szolgáltatás nem telefonszolgáltató-függő, 
hanem a készülék gyártója biztosítja regisztrált 
felhasználói számára. A Samsung készülékkel 
rendelkezők például itt kapnak erre információt 
és lehetőséget: 
http://findmymobile.samsung.com/login.do  
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Könyvtári beszélgetések -  

novemberben a Helischer József 

Városi Könyvtárban 

Szűcs Katalin 

Tari Annamária – „Olvasás és lélek” címmel 
tartott előadást november 4-én. Vendégünk 
klinikai pszichológus, pszichoterapeuta és 
pszichoanalitikus kandidátus. Szűkebb 
szakterülete a pszichoanalízis.  

 

Előadásában beszélt arról, hogy a 
szociálpszichológiában és a szociológiában az 
egyes generációk jelölésére szolgálnak az X, Y, 
Z – betűk az ábécéből . A hajdani nagygeneráció 
(vagy veterán generáció) után 1946-tól 1964-ig 
következett a  baby-boom korszak, 1965 és 1979 
közöttiek az X, a 1980-1995 közöttiek az Y, az 
1996 után születettek  a Z generáció tagjai.  A 
jelenlegi 20-30 évesek az információs kor 
gyermekei. Az előadás nagy részében Tari 
Annamária az ő helyzetüket boncolgatta. Ez az a 
korosztály, amelyik együtt nőtt fel az 

internethasználat elterjedésével, megtanulták 
alkalmazását, aktív felhasználói lettek. Idejük 
jelentős részét a virtuális világ tölti ki. A blog, a 
Facebook, az IWIW, és a Twitter számukra a 
kapcsolatteremtés lehetőségét jelenti. Ismerik az 
internet világát, annak sokféle csodáját, de 
bizonyos jelenségek érzelmi feldolgozása nem 
történik meg, elmarad.  A Z nemzedék a mai 
tinédzserek, ők a világ első globális generációja. 
Ők azok, akik „egérrel a kezükben” születtek a 
világra. A felnőtteknek tudatosan kellene 
vigyázniuk a Z generációra, megmutatni és 
átadni a legfontosabb értékeket 

A túlzott internethasználatot úgy is lehet 
tekinteni, mint egy menekülést a mindennapok 
világából, abból a világból, amely túlzott 
elvárásokat állít a mindennapok emberének.. 
Tari Annamária beszélt arról is, hogy miképp 
juthat az ember az olvasás által olyan emberi 
képességek birtokába, amelyek megkönnyítik a 
világba való aktív beilleszkedést. A rendezvény 
a TÁMOP-3.2.4.B „Tudásdepó-Expressz” – 
Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, 
fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának 
érdekében című pályázat keretében valósult meg.  
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Schäffer Erzsébet Pulitzer-díjas újságíró, író, 
publicista november 13-án a „Könyvtári 
beszélgetések”immár visszatérő vendége volt. 

„Amikor írok, akkor minden megszűnik 
körülöttem… ” 

A magyar kortárs irodalom egyik 
legszerethetőbb és legkedveltebb írója, akit a sor 
óriási szívvel, empátiával áldott meg. Az írásai 
rólunk, mindennapi emberekről szólnak és 
azoknak, akik szeretik a megható történeteket. 
Az írónő közvetlenül beszélt magánéletéről, 
szakmai munkájáról, emberi kapcsolatairól. 
 

 

Szvorák Katalinnal november 18-án 
találkozhattak az érdeklődők.  

„A népdal is a lelkünk tükre, akkor szól szépen, 
ha a lelkünk rendben van.” 

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, 
előadóművész őszinte, emberi egyszerűséggel 
beszélt gyermekkoráról, a körülöttünk lévő 
világról, a zene és az ember kapcsolatáról, annak 
fontosságáról. A művészi érzékenységet a 
szülőföld és a nemzet kultúrájából merítette.  A 
felvidéki születésű énekest kis közösségek 
segítették pályáján. Mindig a maximumot 
próbálta nyújtani, így látta értelmét munkájának. 



15 

 

 

Megyei körkép 
Rovatvezető: Szilassi Andrea 

szilassi.andrea@jamk.hu  

34/513-676 

III. évfolyam 11. szám   

2013. november  

 

Beszélgetés Závada Pállal 
Takács Tímea 

Idei utolsó rendezvényéhez érkezett az 
oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár „Így 
írnak Ők…” című sorozata. A zsúfolásig megtelt 
olvasóteremben Takács Tímea igazgatónő 
köszöntötte a megjelenteket, valamint az est 
vendégét, Závada Pál József Attila-, és Kossuth-
díjas írót, szerkesztőt, szociológust. A népszerű 
irodalmár beszélgetőpartnere az Oroszlányon élő 
Ruttkai Éva-emlékdíjas színésznő, Danis Lídia 
volt. 

 
A rendkívül közvetlen, családias hangvételű 
találkozón az író beszélt gyermekkoráról, iskolai 
tanulmányairól, eddigi munkásságáról. Závada 
Pál Tótkomlóson született. Középiskolás 
tanulmányait a szegedi Radnóti Miklós 
Gimnáziumban végezte 1969 és 1973 között. A 
Pécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen 
szerzett diplomát 1978-ban, majd elvégezte az 

ELTE szociológiai szakát 1982-ben. Munkáját 
tanársegédként kezdte, majd az MTA 
szociológusa lett. Négy éven keresztül 
szerkesztette a Hiány című lapot. 1990 óta a 
Holmi folyóirat szerkesztője. 2009-től a Digitális 
Irodalmi Akadémia tagja. 

 
Írói tevékenységére az 1980-as években kezdtek 
felfigyelni. Első munkája az 1986-ban kiadott 
Kulákprés című szociográfia volt. 1996-ban 
jelent meg első ismertté vált regénye, a Mielőtt 
elsötétül. Igazi nagy sikert azonban az 1998-ban 
könyvesboltokba került Jadviga párnája hozott. 
A regény tulajdonképpen klasszikus háromszög 
történet. Lebilincselő lélekrajzokkal, élő 
szereplőkkel, nagy nyelvi erővel és drámai 
fordulatokkal, a békési emberek eleven 
világával. A kitűnő regényből 1999-ben 
színvonalas film készült. A későbbiekben is 
főként regényeket írt (Milota, A fényképész 
utókora, Idegen testünk). A különleges író-
olvasó találkozó végén a szerző dedikálta az 
érdeklődők számára az eddig megjelent 
könyveit. 
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Dorottya szerepében: Gál Tamás 

Petrozsényi Eszter 

Nem tévedés a fenti állítás, sőt a 2013. november 
20-i Egy csészényi hang elnevezésű sorozat 
részeként megtartott előadáson számtalan 
szereplőt megszemélyesített a Felvidékről 
érkezett művész, a Csavarszínház létrehozója.  

 

Ha kellett parókát öltött, ha kellett gitárt 
ragadott, egyszóval fergeteges energiával ragadta 
magához a nézők figyelmét az első perctől az 
utolsóig. Dinamikus, lendületes zenés 
bevonulásával rögtön megalapozta a hangulatot, 
s a termet zsúfolásig megtöltő, főként diákokból 
álló nézősereg azonnal az események közepében 
érezhette magát. Közük lett a cselekményhez, 
annál is inkább, mivel Gál Tamás egyre-másra 
szólította ki maga mellé segítőnek a nézőtéren 
helyet foglaló fiúkat, lányokat. Ők kicsit 

zavarban ugyan, de mégis büszkén, hogy ők is 
részesei az eseményeknek, igyekeztek megoldani 
a rájuk bízott feladatot, miközben társaik nagy 
tapssal kísérték rögtönzött játékukat, táncukat.   

A Móricz Zsigmond Városi könyvtár szervezte 
ezt a délutánt és a fiatalok pergő ritmusú, sodró 
lendületű, színes előadásban láthatták a kicsit 
már régies nyelvezete miatt nehezen befogadható 
kötelező olvasmányt: Csokonai Vitéz Mihály 
Dorottya című elbeszélő költeményét. A versben 
elmondott alkotást rendre dalbetétek 
színesítették, s a feszültség egy pillanatra sem 
csökkent a nézőtéren. A máskor talán közömbös 
diákok is lelkesen követték a történet fordulatait, 
a jelzésszerű díszletben plasztikusan kibontakozó 
humoros történetet. Minden elismerésünk Gál 
Tamásé, s a gitáros–énekes társáé Mester 
Lászlóé, akik jóízű komédiázásukkal átélhető 
élménnyé tették Csokonai remekművét. 

Köszönet illeti a Menner Bernát Zeneiskola 
növendékeit is, akik kis műsorukkal remek 
hangulatot teremtettek a két művész 
előadásához. Megérdemlik, hogy név szerint 
megemlítsem őket :Balogh Zorka Lídia, Horváth 
Dániel, Katona Máté, Szabó Gréta, Csatári 
Dóra és Stock Martin. Felkészítő tanáraik az 
előadott műsorszámok sorrendjében: Somossy 
Csaba Miklós, Kótán László, Major Mariann és 
Schmidt Mónika. Köszönet nekik is a szép 
élményért.  
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Jogról a városi könyvtárban 

Petrozsényi Eszter 

 

Jogi Estek címmel tartottak rendezvényt a 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
szervezésében 2013. november 20-án. Az 
eseményre a TÁMOP 12.08 jelű pályázat 
fenntartási kötelezettsége keretében került sor, s 
dr. Rubovszkyné dr. Kerekes Márta Tata 
város közjegyzője tartotta az öröklési jogról. A 
tartalmas előadás végén a közjegyző asszony 
részletesen válaszolt a nézők által feltett 
kérdésekre.  

 

 

 

 


