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Visszatekintés 2013 legjelentősebb 

programsorozatára 

L. Dürgő    Brigitta 

Habár az ország legkisebb megyéjeként vagyunk 
számon tartva, kollégáink mégis tekintélyes 
mennyiségű programot szerveznek évről évre az 
októberi Országos Könyvtári Napok keretében − 
az NKA pályázati támogatásának is 
köszönhetően.  

Intézményünk fontosnak tartja, hogy az 
összefogás ne csak puszta szlogen legyen! A 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár által 
benyújtott pályázatban helyet kapnak a megyénk 
többi városának és kistelepülésének szervezett 
események is – a helyi kollégák bevonásával. 
Összességében elmondható, hogy 13 
helyszínen 62 programot valósítottunk meg 
949.000 Ft felhasználásával. Amint azt a fenti 
ábra is mutatja, 3.555 látogató vett részt ezeken 
az eseményeken. Egy másik NKA pályázat 
keretében került sor az immár hagyományos 
ODR konferenciánkra, amelyre 123 fő jött el az 
ország különböző pontjairól Tatabányára. Ez 
a program 428.000 Ft forrás bevonásával 
valósult meg. 

Megfigyelhető, hogy az évek során egyre több 
résztvevőt vonzanak rendezvényeink. A 
következő diagram jól mutatja a résztvevők 
számának alakulását hét évre visszamenőleg: 

 

A Komárom-Esztergom megyei rendezvények 
részletes programja megismerhető honlapunkról 
innen: 
http://www.jamk.hu/?q=hu/nka/osszefogas-2013 

Köszönhető ez a Nemzeti Kulturális Alap 
Közgyűjteményi Kollégiumának, akik nem 
csupán a közreműködő előadók tiszteletdíjához, 
honoráriumához teremtettek anyagi fedezetet, 
hanem azon túl, forrást biztosítottak ahhoz, 
hogy a vetélkedőkön, olvasói pályázatokon, 
versenyeken résztvevőket érdemben 
jutalmazni tudják a szervezők. Ezzel örömet és 
megelégedést okozva nem csupán az 
ajándékozottnak, hanem az ajándékozónak is. 

Ez évben is érzékelhető volt a törekvés, 
miszerint igyekeztek a könyvtárak 
körültekintően feltérképezni azon lehetséges 
külső együttműködő partnerek körét, akik 
önkéntes alapon váltak aktív közreműködőivé 
az országos megmozdulásnak.  
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Sajnos nem minden intézmény rendelkezik olyan 
− a kölcsönzői tértől különálló −belső terekkel, 
melyek lehetővé tették volna azt, hogy a 
Könyvtári Hét minden napján az aktuális 
célközönségnek szóló rendezvényeket 
bonyolítsanak le. Ki több, ki kevesebb 
programmal csatlakozott az országos 
megmozduláshoz − a lehetőségeihez képest. A 
csatlakozó intézmények mindegyike lelkesen 
járult hozzá az országos rendezvénysorozathoz, 
és annak eredményességéhez.  

A résztvevő könyvtárak mindegyikének célja, 
hogy – a használók által ismert és használt 
szolgáltatásain túl – olyan kulturális, 
ismeretterjesztő, a szabadidő hasznos eltöltését 
szolgáló programokat szervezzenek, melyek 
megfelelnek a különböző korcsoportú és 
érdeklődési körrel rendelkező látogatóiknak.  

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi 
Kollégiumának ezúton is köszönjük, hogy a 
pályázati forrás biztosításával hozzájárult ahhoz, 
hogy az ország legkisebb megyéjében ilyen 
sikeres, a szakmát és könyvtárhasználókat célzó 
programokat valósíthattunk meg.  

További internetes források: 

A tatabányai, az esztergomi és a tatai programok 
egy részéről részletes és képes beszámoló jelent 
meg a KemLIB korábbi, 10. számában itt: 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2013_10/kemlib_2013_10.pdf 

Ezekről, valamint megyénk többi településének 
eseményeiről is olvashatnak egy átfogó 
áttekintést honlapunkon itt: 
http://www.jamk.hu/?q=hu/nka/osszefogas-beszamolo  

Pillanatképek a tatabányai rendezvényekről: 
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/69

 

A képek a tatabányai programokról készültek. Fotók: Török Csaba és Szilassi Andrea 
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„A tulajdonos az Isten, mi csak 

béreljük a földet” − Bencsik János 

előadásáról 

Nász JánosNász JánosNász JánosNász János    

„Nem környezetvédelmi intézkedésekre, hanem teljes 
társadalmi-gazdasági megújulásra van szükség.” 

Évek óta megszokottá vált, hogy városunk 
országgyűlési képviselője, Tatabánya egykori 
polgármestere meghívásunkra az adventi 
időszakban meglátogat bennünket, és az általa 
éppen fontosnak tartott eseményekről, 
problémafelvetésekről beszél vendégeinknek. 
Nem véletlen ez a találkozás, hiszen álláspontja 
szerint − és ennek számos nyomát is fellelhetjük 
korábbi írásaiban − a nehéz időkben (értsünk 
akár válságot ezen) a kultúrába és az oktatásba 
érdemes beruházni. Másrészt ezeknek a 
találkozásoknak a történéseit az is indokolta, 
hogy intézményünk filozófiájában kiemelt 
hangsúlyt kapott a fenntarthatóság, a 
természettudatosság, a megújuló energiák és a 
Földünkkel kapcsolatos harmonikus viszony 
megjelenítése könyvtári eszközrendszerünk által. 

A mostani előadás középpontjába a Földünkkel 
való viszonyunk, jelenlegi állapotunk került. Egy 
kisebb időugrással azonban visszatekinthettünk a 
múltba, a teremtett világ paradicsomi csodálatos 
állapotába, és a mostani helyzetünkből adódó 
lehetséges jövőnkbe. A civilizációs elkülönülés 
következménye, hogy az elidegenedés a 
természeti környezettől az igazi tiszta tudást 
elhomályosította, és így ismereteink 
önmagunkról és szerepünkről a világmindenség 
rendjében töredékessé váltak. A már közismert 
bibliai idézet szerint tükör által homályosan 
látunk, vagy vélünk látni.  

Az előadás gondolatmenetének indítójául egy 
tömör, de lényeges, Lányi Andrástól vett példa 
következett: „Összetévesztettük az információt a 
tudással, a működőképességet az igazsággal, az 
élvezetet a boldogsággal, a növekedést a 

fejlődéssel, a mértéktelenséget a szabadsággal.” 
A természettől való elkülönülés pedig egy olyan 
technológiákon alapuló képződményt hozott 
létre, amely a természetből mértéktelenül 
kiaknázott javakból és energiából építi fel magát. 
E képződmény mohósága, a „soha nem elég 
semmi”-n alapszik, és semmibe veszi az 
anyabolygó törékeny ökoszisztémáját. 
Szembeállítja egymással a társadalmakat és 
annak rétegeit a haszonelvűség szabad világát 
hirdetve egy tudatos pólusváltással, amelyben 
felcserélődik bűn és erény. A gazdasági és 
természeti erőforrások egyre kevesebb személy 
kezében összpontosulnak. A rablógazdálkodás a 
tőkeérdeket szolgálja, és a Föld lakosságának 
nagy részét mélyszegénységbe taszították. Ennek 
mértéket többek 99 %-ra becsülik.  

Az alapvető probléma pedig az, hogy a 
társadalom nem különíthető el a természettől, 
mert így akár el is pusztíthatja saját magát. Az 
ember csak használója – gazdája - lehet a 
természetnek, tulajdonosa nem!  A Föld egy 
olyan templom, amelyen az összes megtestesülő 
lélek osztozik. 

A jövőt illetően a fenntarthatóság kultúrájának 
megteremtése és szolgálata lehet támpontunk, 
amelyet az értékkövetés határoz meg. A tudatos 
és intelligens alkalmazkodás a megváltozott 
környezethez az, amelynek középpontjában 
az ember és a közösség állnak, nem pedig a 
gazdaság. Egy olyan értékváltásnak kellene 
bekövetkeznie, amelyben minden embert, mint 
Isten gyermekét − képességeitől függetlenül − 
azonos méltóságúnak tekintünk. A 
fenntarthatóság, vagyis a civilizáció 
fennmaradása belátáson és erkölcsi cselekvésen 
áll vagy bukik. Ha békességünket, 
kiegyensúlyozottságunkat, együttérzésünket, 
felelősségvállalásunkat visszük át a 
környezetünkre, akkor személyes példánkkal 
igen is hatni tudunk. Tehát magunkon kezdjük 
el, egyenként! A közösség, az „isteni család 
hármassága”, a test, lélek, szellem vagy férfi, nő, 
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gyermek, azaz emberi család, valamint három 
generáció harmonikus együttélése, 
összetartozása az ősi magyar szakrális társadalmi 
rend alapja. Az egész társadalom pedig a helyi 
közösségeken kell, hogy alapuljon. A helyi 
közösségek önrendelkezésének visszaállítása 
esetén felelősséget kell, hogy vállaljanak a 
természeti és gazdasági erőforrások működéséért 
és ellenőrzéséért, a javak elosztásáért, továbbá a 
földtulajdonlásért és földhasználatért, valamint a 
környezet méltányos terheléséért. Mindez véget 

vethet a mohóság hatalmának. A központosítás 
helyett, tudatos, felelősségteljes helyi 
kisközösségekre, sejtekre van szükség.  

Befejező gondolatként elhangzott még, hogy a 
fenntarthatóságnak csak egyetlen útja létezik: a 
bizalom és a szeretet. Minden magyar felelős 
minden magyarért! 

Ajándékul kaptuk Bencsik Jánostól Heltai Jenő: 
Szabadság című versét. 

Bencsik János előadása alkalmából 

 a helyi televízió interjút készített az előadóval könyvtárunkban.  

Megtekinthetik itt: 

 https://www.youtube.com/watch?v=q06AAJ6TaaM 

A rendezvény fotói a JAMK galériában:  

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/136 

 

 

 

2013. december 14. Öko-est a JAMK-ban 

Fotó: Török Csaba 
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Makai Krisztina festménykiállítása a 

JAMK-ban 

Nagy Edit 

Mottója: "Szép az, ami érdek nélkül tetszik." (I. 
Kant) 

2013. december 10-
től Makai Krisztina 
pasztellfestő kiállí-
tása látható Népház 
Úti Fiókkönyvtá-
runkban és a Fő téri 
Könyv-Kép-Tár Ga-
lériában. A kiállítás 
megtekinthető a 
könyvtár nyitva-
tartási idejében 2014. 
január 10-ig. A 

megnyitón az alkotásokat Horváth Péter 
lovasberényi festő ajánlotta a megjelentek 
figyelmébe. Köszöntőt mondott: Dr. Voit Pál 
igazgató. Közreműködtek: Hajlinger Emili, 
Hajlinger Márk és Törőcsik Ákos, akik a 
tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola növendékei. 

Életrajz 

Autodidakta művész, gyermekkora óta rajzol. 

Az általános iskolai rajzszakkörben pitt krétával 
dolgozott, később nagyapjának tusrajzait 
másolta. 

Bors Ildikó alkotásainak hatására 7 éve 
foglalkozik pasztellfestészettel. Munkáinak nagy 
részét nyaranta a Lovasberényi Alkotótáborban 
készíti. 

Székesfehérváron él, három kisgyermek 
édesanyja. Civilben férjével közösen saját 
vállalkozásukat vezeti. A cég 25 alkalmazottat 
foglalkoztat és a repülőgépipar számára precíziós 

fémmegmunkálással, célszerszám és célgép-
gyártással foglalkozik. 

Ez a kiállítás az első komolyabb bemutatkozása. 
2011-ben a Maroshegyi Óvodában - ahová ikrei 
jártak, és ahová jelenleg legkisebb gyermeke is 
jár- állították ki festményeit. Az óvoda a 
művészet eszközeivel nevel, egy évben 4 
kiállítás megnyitót rendeznek, melyből egyiken 6 
db pasztellképe került kiállításra.  

Kedvenc technikája a pasztell, de vannak 
akvarelljei és grafikái is. Legszívesebben 
tájképet és csendéletet fest, grafikái főleg 
portrék. Szívesen másolja Van Gogh képeit, 
színvilágukban illenek a pasztell színvilágába.  

 

Vadnyugat 

 

 

Nyári délután 
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Adventi készülődés Schäffer 

Erzsébettel 

Petrozsényi Eszter 

Könnyed történetek, bensőséges mosolyok, 
felszabadult, megkönnyebbült nevetések 
jellemezték Schäffer Erzsébet tatai látogatását. 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Egy 

csészényi hang elnevezésű sorozatának 2013. 
december 4-i vendégei 
ismét elmerülhettek a 
finom érzékenységgel 
átszőtt, ünnepre hangoló 
műsor, lelket ápoló 
pillanataiban. Nem 
először járt nálunk az 
írónő, és a zsúfolásig 
megtelt teremben a 
hallgatóság most sem 

csalódott: mindennapi, apró történetek 
hangzottak el, melyek bárkivel megeshetnek, ám 
az író szemüvegén át nézve, különös dimenziót 
kapnak, jellegzetességeik felerősödnek és 
mindenki számára érthetővé válnak fontos 
tanulságaik. Az irodalmi műsort bevezető zenei 
rész, melyet a Menner Bernát Zeneiskola 
növendékei szolgáltatták, már a Mikulás és a 
Karácsony hangulatát idézte.  

Az írónő által elmesélt olykor vidám, máskor 
bánatos történetek mind arról szóltak, hogy 
mennyire fontos mindennapjaink ritmusát 

visszafogni, tennivalóinkat megválogatni, belső 
ritmusunkat lelassítani. Ezzel tudunk igazán 
felkészülni az ünnepre. „Állj meg magadért!”  
Kell, hogy lelkünk követni tudja a testünket! 
Nem lehet mindig csak adni, muszáj időt 
hagynunk saját magunknak a megállásra, az 
eltöprengésre. Éljük meg a körülöttünk lélegző 
természet csodáját! Vegyük át annak gyógyító 
erejét, s fordítsuk mindennapi bajaink 
leküzdésére! Mindig a természet az, mely újra 
visszavezet a helyes útra. Emberi 
kapcsolatainkban is merjünk kontaktust keresni 
másokkal, merjünk ismeretleneket is 
megszólítani, segítséget kérni! Nem veszett még 
ki a világból a segítőkészség és nem tűnt el a 
mosoly. Az erdő, a víz, a népdalok mind-mind 
erőt, gyógyító erőt hordoznak. Éljünk ezzel az 
erővel, bízzunk benne és meglátjuk, visszatér az 
advent öröme, a meghittség varázsa. Ünnepi 
útravalónak ezeket a szép gondolatokat adta 
mindnyájunknak Schäffer Erzsébet, aki a műsor 
végén még hosszan elbeszélgetett a dedikálásra 
köré sereglett könyvbarátokkal. 
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A Helischer József Városi Könyvtár 

decemberi eseményei 

Szűcs Katalin 

Az év utolsó hónapja sem telt el eseménytelenül 
könyvtárunkban. Decemberben két prominens 
személyiséggel találkozhattak az érdeklődők.   

 

Takaró Mihály lenyűgöző előadást tartott 
„Magyar kultúra tegnap, ma, holnap” címmel 
2013. december 2-án. Előadásában a kultúra 
fogalmának értelmezése kapta a fő hangsúlyt és 
természetesen a kultúra mai helyzetének 
elemzése, bemutatása. Röviden, tömören 
fogalmazva elmondhatjuk, hogy felejthetetlen 
élmény volt a nagy tudású, széles látókörű 
irodalomtörténész előadása. 

 

 

Csókay András idegsebész 2013. december 9-
én látogatott el könyvtárunkba. Előadásának 
címe az „Olvasás és tanulás egysége” volt.  Az 
est első felében az olvasás számítógépes 
lehetőségeiről esett szó. Említette a MEK és a 
MaNDA által nyújtott lehetőségeket.  
Előadásában hangsúlyozta, hogy a tudás alapja 
az értő olvasás, a szövegértés. Beszélt még az 
olvasás biológiai alapjairól; hogy mi játszódik le 
az agyban olvasás közben. Tanácsokat is adott, 
miként fejleszthető az olvasás. Végül tágabb 
összefüggésekbe helyezve foglalkozott az 
olvasás szerepéről a kulturálódás folyamatában.  

 

Mindkét program a TÁMOP-3.2.4. Tudásdepó-
Expressz – Országos könyvtári szolgáltatások 
bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés 
támogatásának érdekében című pályázat 
keretében valósult meg. 

 



Könyvtári beszélgetéseink – 

megjelentek DVD-ken! 

Az elmúlt kilenc évben számos vendége 
volt a Könyvtári beszélgetések című 
rendezvénysorozatunknak, amelyet 

Bánhidi Vajk  
közreműködésével valósítottunk meg. 

Ezek nagy részéről felvétel is készült 
– így aki valamilyen oknál fogva nem 

tudott jelen lenni, de érdekli a beszélgetés, 
vagy egyszerűen csak újra meg szeretné 

nézni-hallgatni – mostantól DVD 
felvételen kikölcsönözheti 

könyvtárunkból! 

54 nagyszerű ember –  

54 nagyszerű beszélgetés! 

Online katalógusunkban megtalálható 
valamennyi példány.  

Vendégeink voltak: 

Balázs Géza, Balczó András, Beer Miklós, 
Benedek Miklós, Bod Péter Ákos, 
Böszörményi Zoltán, Czakó Gábor, Csáky 
Pál, Cseh Tamás, Csernik Szende, Csókay 
András, Dörner György, Endrei Judit, 
Erőss Zsolt, Gauri Shankar Gupta, Koltay 
Gábor, Kornis Mihály, Lackfi János, 
Makovecz Imre, Melocco Péter, Monspart 
Sarolta, Nagy Bandó András, Pál Ferenc, 
Pálffy István, Papp Lajos, Parti Nagy 
Lajos, Popper Péter, Pribojszky Mátyás – 
Petrozsényi Eszter, Ráday Mihály, 
Rakonczay Gábor, Reviczky Gábor, 
Romsics Ignác, Sasvári Sándor, Schäffer 
Erzsébet, Sebő Ferenc, Soma, Süveges 
Gergő, Szabó István, Szalay Károly, 
Székely János, Szirmai S. Károly – 
Nagyfalusi Tibor – Balázs Tibor, Szörényi 
Levente, Tamás Menyhért – Ráfael Csaba, 
Tari Annamária, Tarr Mari, Tolcsvay Béla, 
Tolvaly Ferenc, Utassy Józsefné, Vathy 
Zsuzsa, Vércse Miklós-Horváth Gábor, 
Zacher Gábor. 

 

 

 

 


