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Januári Öko-estünk kapcsán -
Zarándokolni jó, avagy úton a 
Gyöngyök Útján 

NÁSZ JÁNOS 

Január 20-án a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtárban, a Via Margarimrum Egyesület 
előadásával nyitottuk meg az Öko-esték 
rendezvénysorozatunk 2014-es évadát. Sokak 
érdeklődésével találkozott az a téma és 
életérzés, amivel az egyesület foglalkozik. A 
zarándokút megtétele megannyi kihívással, 
fáradtsággal jár, azonban a felfedezés örömeivel 
j áró megmérettetés is, önismeretünk 
fejlesztésének egyik lehetősége. 

Amikor a fenntartható fejlődésről beszélünk, 
hajlamosak vagyunk elfeledni az emberi tényező 
lelki oldalát. Általában az anyagiasság 
szemszögéből, jólétünkhöz szoktuk viszonyítani 
azt, hogy hol tartunk a személyes és a bolygó 
globális fejlődésében. Amikor azt tapasztaljuk, 
hogy már a technológiai függőségünk is 
kialakult, az életmódunk is egyre 
egészségtelenebb, amikor társadalmi 
feszültségek lobbantják lángra a társadalmakat, 
akkor óhatatlanul a lelki oldalunkra, önvalónkra 
fordítjuk a figyelmet. A zarándokutak 
kiemelhetnek bennünket a mindennapi, a 

megélhetésért az önfenntartásért folytatott 
tevékenységekből, máshonnan és másfajta 
válaszok érkezhetnek gondjainkra, 
problémáinkra, saját emberi és isteni 
természetünkre. A teremtett természet csodáira 
irányíthatják a figyelmünket, amelyek mellett 
talán nap mint nap elmegyünk, vagy csak alig 
vesszük észre. 

Zarándokolni jó, akár szakrális cél, akár csak 
felfrissülés vágya, vagy megújulás szándéka 
vezet bennünket. 

Az egyesület három munkatársa Gáli Zsófia 
elnök vezetésével arra invitált bennünket, hogy 
képzeletben járjuk végig velük a 2010-ben 
általuk megjárt, 754 kilométeres Gyöngyök 
Útját. 

A Gyöngyök Útja magyar zarándokút, amely 
Mátraverebélytől - Mariazellig tart, de 
összekapcsolódik a Caminoval, a Via Sacola és 
Via Slavica utakkal is. 

. 

V 

mm^ís.^ 
A 2010-es út folyamatos teljesítése 33 napon át 
tartott, melyen több mint százan vettek részt, 
jelszava: „Istenért, Hazáért, Egymásért" volt. 
Minden este megbeszélték az aznapi élményeket. 
Az estéket megosztó körrel zárták le. 
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Az úton levés az életutjainkat is szimbolizálja, 
vagyis hogy úton vagyunk a teremtésben. A 
teremtéssel való isteni kapcsolatot pedig a 
gyöngyök jelentik. A zarándokút vonalát is sárga 
gyöngyökkel jelölik meg. A zarándoklat kemény 
munka, nehézségekkel, megpróbáltatásokkal jár, 
ebben is különbözik a turistautaktól. A 
zarándokok nem egyszer plébániákon, 
kollégiumokban, magánszállásokon, széna
pajtákban kénytelenek álomra hajtani a fejüket. 
Ha esik, ha fúj, akár hőség van, vagy szélvihar, 
akkor is menni kell. Nincs rossz időjárás, csak 
rosszul állunk hozzá. Gyalog, kerékpárral, 
lóháton is részt lehet venni egy zarándoklaton, 
akár szakaszosan is, nem egyszerre teljesítve a 
távot. 

A zarándoklét alapja, az hogy úton vagyunk, 
vándorok vagyunk a világban és a lelkünkkel is 
végigjárjuk ezt az utat. A zarándok soha nem 
szomorú, szomorú zarándokkal senki sem 
találkozott még. Az élmények személyesek is és 
közösek is. A vándorlás mindenkit hagy 
elmélyedni magával, és mindenkit arra ösztönöz, 
hogy amikor ideje van, ossza meg a többiekkel 
az élményeit. Egymással kapcsolatba kerülve 
rájöhetünk arra, hogy mennyi jószívű ember van 
a világban. Szót tudunk érteni egymással és 
segítségére lehetünk másoknak. Míg a Camino 
zarándokainak a kagyló és a kulcs a jelképe, 
addig a Gyöngyök Útján egy gyöngyfüzér, amit 
lehet akár a nyakban, kézfejen hordani, vagy a 
hátizsák végére felfüggeszteni. A füzérben a 
gyöngyök pedig más-más színűek és más 
jelentéstartalommal bírnak. Az Isten Gyöngye: a 
kezdő gyöngy, mindent átfogó lelki útmutató. 
Mindenki más céllal indul el, de mindenkit 
ugyanaz a lelkiség hív a felfedezőútra. A 

zarándoklat végére ugyanehhez a gyöngyhöz 
jutunk el. A Csend Gyöngye arra utal, hogy a 
zajos, pörgős világunkban kellenek olyan 
időszakok, amikor a csenddel kapcsolódhatunk a 
teremtett világhoz. Az Én Gyöngye jelentése: 
mindannyian a Teremtő tükörképei vagyunk, de 
más-más személyiséggel. Tisztelettel kell 
lennünk az egymás iránt. A Keresztség Gyöngye: 
van egyfajta zarándokkereszténység, az együvé 
tartozás. Az út végén a zarándokok megöntözik 
egymást és egyfajta keresztszülőséget vállalnak. 
A Puszta Gyöngye az élet nehéz szakaszain való 
felülemelkedést segíti. A Nyugalom Gyöngye: 
nyugodtan kellene az életünk útját végig járni, 
szabadon, nyitottan, hiszen a gondviselés mindig 
segítségünkre van. A Szeretet Gyöngye:^ szeretet 
önmagában nem létezik. Valakitől valaki felé 
irányul. Egymást figyelve élhetünk, és akikkel 
találkozunk, osztozhatunk együtt a szeretetben. 
A szeretet elosztható, de mindig ugyanaz marad. 
A Titkok Gyöngye: az értékeinkről szól, mi az, 
amit fontosnak tartunk életünkben. És végül, de 
nem utolsó sorban a Feltámadás Gyöngye: 
minden elesés után van feltámadás. „Az ember 
nem arra született, hogy legyőzzék". Legyen 
állhatatossága és kitartása. Mindig úton vagyunk, 
de nem vagyunk magunkra hagyva. 

A képzeletbeli zarándokutunkon még 
„útravalóul" azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 
hat, Magyarországgal és a Kárpát-medencével 
kapcsolatos és összekapcsolódó zarándokút 
képviselői összefogtak és egymás programjait, 
lehetőségeit közösen ajánlják. Ezek a 
zarándokutak: Mária Út, Szent Erzsébet Út, 
Magyar Zarándokút, Gyöngyök Útja, Szent 
Jakab Út, Szent Márton Út. 



Műszaki fotók és selyemfestmények 
- A József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár januári kiállításairól 

NAGY EDIT 

Havonta frissülő kiállításaink összeállításakor 
törekszünk a téma és a technika 
változatosságára, sokszínűségére is. Míg 
decemberben a nőiesen lágy pasztcllck világában 
merülhettek cl a hozzánk látogatók, januárban, 
Fő téri könyvtárunkban műszaki fotók kerültek 
fókuszba: Banka Péter hozta el hozzánk 7 -
nem mindennapi - alkotását. 

Kiállítónk - bemutatkozásából tudjuk - egy 
multinacionális cégnél tabortechnikus. A fotózás 
ma mái' csak hobbi, korábban azonban 
építkezések, felújítások munkafolyamatait 
Örökítette meg. Fényképezte többek közt a 
Margit-híd felújítását, a KÖKI Terminál építését, 
vagy a győri ún. kis Erzsébet-híd elbontását. 
Képei által olyan helyekre nyertünk 
„bebocsátást", ahová a hétköznapi embereknek 
ez nem adatik meg. 

Népház Úti Fiókkönyvtárunkban Stréli 
Róbertné Keresztély Piroska selyemképeit 
tekinthették meg a könyvtárlátogatók. Piroska 
festményeiből tavaly októberben már kaptunk 
ízelítőt Fő téri könyvtárunkban. Akkor 10 
selyemképet állítottuk ki, most kicsit bővebb 
anyagot kaptunk, összesen 33 festményében 
gyönyörködhettünk. 

Témájukat tekintve, túlnyomórészt orchideákat 
bemutató, akár szakillusztrációnak is beillő 
selyem festmények, de érkezett néhány tájkép is, 
valamint Reich Károly-illasztrációk másolatai. A 
művésznő aktív korában mérnökként, később 
munkavédelmi felügyelőként dolgozott, jelenleg 
nyugdíjas. 
http://www.jamk.hu/?q=hu/konyvtarkeptai720l3IO 
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Januári NetNagyi Klub 
- Informatika korhatár nélkül 

SZILASSI ANDREA 

„Informatika korhatárok nélkül" - A városi 
televízió kommentátora így jellemezte januári 
programunkat. Valóban, ha a 33 résztvevő 
életkorát tekintjük, 15-től 82 éves korig szinte 
minden generáció képviseltette magát ezen a 
szombati rendezvényen. 

Bonyolultabb feladat azt ismertetni, mi 
mindenről esett szó a rendezvényen. Ez pedig 
annak köszönhető, hogy a klub elmúlt 6 és fél 
éves történetében az informatikai 
ismeretterjesztés folyamatos volt, és egyre széles 
spektrumúvá vált. 

Szilassi Andrea ezúttal a következő témákat tűzte 
napirendre: Elsőként a Windows XP operációs 
rendszer, valamint az 2003-as verziójú Office 
termékfrissítésének közelgő leállásáról beszélt. 
Ennek során részletesen foglalkozott a 
választható alternatívákkal, tennivalókkal. A 
megjelent vendégek további segítség gyanánt 
hozzáférést kaptak az előadó online OneNote 
noteszének tartalmához, amely az 
elhangzottakról adott átfogó ismertetés mellett 
képeket, illusztrációkat és linkeket is 
tartalmazott, (pl. oktató videó, letölthető 
brossura, frissítési segédprogram szoftverek). 
(Akit ez az ügy személyesen is érint, annak 
ajánljuk figyelmébe a Klikk rovatban megjelenő 
részletes írást erről.) 

Másodikként olyan okostelefon-alkalmazások 
következtek, amelyek mindegyike 
egészségünk védelme érdekében született. 
Mind az öt applikáció fejlesztője a 
www.webbeteg.hu portálhoz kötődik. Ez a 
webhely egy orvos csoport által üzemeltetett 
portál, amely 4 év alatt négyszer vitte el az Év 
honlapja díjat a honlapok versenyében. Orvos 
válaszol rovatában közel 100 szakorvos, 
pszichológus és jogász szakértő áll rendelkezésre 
az ingyenes tanácsadáshoz. Elmondható tehát, 
hogy ez a portál az egészségügyi 
ismeretterjesztés hiteles és elismert forrása, 

fóruma. Okostelefonra kifejlesztett 
alkalmazásaik közül részletesen hallhattunk a 
Webbeteg, az Elsősegély és a Vigyázunk rád 
applikációkról, majd csak a lényeges dolgokat 
kiemelve következett a testsúlyfogyást ösztönző 
Súlypont, valamint a dohányzásról való leszokás 
érdekében kifejlesztett Kell a dohány? app. 
(Erről a témáról bővebben olvashatnak a 2014. 
januárjában megjelent KemLIB Klikk 
rovatában.) 

Szünet után következett a program fénypontja, a 
79 éves Kovács Judit (nagyszülő) és a 15 éves 
Niczinger Péter (unoka) előadása az iPad-ekkel 
kapcsolatban. Megjegyzem, már az előzmények 
sem voltak mindennapiak! Amikor a Tatabányán 
élő Judit tudomást szerzett az előadásra való 
felkérésről, kisebb kupaktanács alakult online 
közte és a Környén lakó unoka, valamint az épp 
Hongkongban tartózkodó unokaöcs között, hogy 
miről is beszéljen a mama ezúttal? Hiszen ez már 
a második előadása lesz az iPad-ekröl! Aztán a 
program szervezőjét is bevonva e körbe arra 
jutottunk, hogy ami a Maminak bonyolultabb, 
azt Peti fogja megosztani a mi nagyon is értő 
közönségünkkel. 

Niczinger Péter legfőképpen arról beszélt, 
milyen alkalmazásokat kedvel az iPad-jén. 
Szabadidejében animációkat, videókat és 
játékprogramokat tervez. Szereti a kép- hang- és 
videó effektusok készítését, mert izgalmassá 
teheti vele a fotókat, videókat, zenéket. 

Beszélt még az iPad-en tapasztalható 
mesterséges intelligencia különféle formáiról. 

http://www.webbeteg.hu


Ezek többsége olyan funkció, amely csak 
angolul ért. Például megkérdezhetjük a 
készüléktől, milyen az időjárás most földünk 
bizonyos pontján? Vagy akár szóban is utasítást 
adhatunk, hogy írjon emailt egy konkrét 
személynek azt is megfogalmazva, mi legyen az 
üzenetben. Internetes szóbeli keresésnél 
magyarul és angolul egyaránt fogalmazhatunk; 
megérti az iPad. A találatokat azonban a Google 
vagy Wikipedia angol nyelvű változatából 
szolgáltatja. Ez utóbbi azonban optimális esetben 
magyar nyelvre is átváltható. 

Az eseményről készült felvételen személyesen is 
nyilatkozik: 
https://www.VQutube.com/watch ?v=nSxpoo9hRIU 

Kovács Judit az iPad használata kapcsán azt 
emelte ki, milyen nagyszerű dolog, amikor 
televízióval összekötve a készüléket - nagy 
képernyőn láthatja azt a sok-sok fotót, amelyet 
unokaöccse oszt meg velük évek óta. László 
sokat utazik, és ennek köszönhetően minden 
földrészen járt már. Rengeteg fotót készített 
eddig élete során. A családja pedig fotelből, 
kényelmesen végignézheti a szép tájakat, átélheti 
vele együtt a kalandokat, élményeket. 

Hallottunk még arról is, milyen kényelmes akár 
ágyban fekve csevegni egy iPad segítségével a 
családtagokkal, rokonokkal - élvezve a kitűnő 
hang- és képminőséget és az optimális méretű 
látványt. 

NetNagyi Klub, 2014. január 11 

https://www.voutube.com/watch?v=nSxpoo9hRIU
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Egy katona naplója a II. világháború 
kezdetéről 

PETROZSÉNYI ESZTER 

Különös jelentőséget kapott Selmeczi István: 
Becsülettel élünk és halunk című könyvének 

bemutatója, a két nap múlva 
esedékes megemlékezés, a 
II. magyar hadsereg doni 
áttörésének évfordulója 
előtt. Tatán a mai napig 
működik a 25. Klapka 
György Lövészdandár, így 
méltán számíthattunk nagy 
érdeklődésre a honvédség 
részéről is. 2014. január 8-

án, a Könyves Szerda idei első rendezvényén 
valóban szép számmal jelentek meg katonák, de 
nem csak ők, hanem diákok is kíváncsiak voltak 
a régmúlt eseményekre. 

A szerző, aki családfakutatás során bukkant a 
kocsi származású Lantai Vince zászlós 
megmaradt naplójára, bevezetőjében 
megvilágította a történelem fontos mozzanatait, 
melyek megelőzték a II. világháborút. Beszélt a 
magyar nemzet helyzetéről, arról az egyetlen 
lehetséges útról, mely a magyarság előtt állt 
akkoriban. Belesodródtunk a háborúba és a 
hatalmas emberveszteség, a 350 ezer ember 
halála azt eredményezte, hogy szinte minden 
családban sirattak elesett katonát. Lantai Vince 
sorsa semmiben sem különbözött a többi elesett 
bajtársáétól. Részi vett a háború első 
szakaszában az erdélyi, majd a délvidéki 

bevonulásban, s ezután került ki a Szovjetunió 
területére, mint a 36/11. zászlóalj katonája. 

Három naplót hagyott hátra, s ezekből dolgozott 
a szerző, némely személyes részt megszűrve, 
szinte szó szerint közreadva azok tartalmát. A 
szerkesztés során sok névnek, helyszínnek kellett 
utána járnia, majd az új adatok még újabb 
rétegekel lárlak fel, s így bővült egyre a könyv. 
Lantai Vince a híres harkovi csatában esett el, de 
az utolsó napokban olyan hősiességet tanúsított, 
hogy halála után magas kitüntetést 
adományoztak neki. A leszármazottai ma is 
Kocson élnek és sok, más magyar családhoz 
hasonlóan, büszkék lehetnek hőssé vált 
elődjükre. 

Hiányt pótolt ez a munka, mert a magyar 
hadsereg némely másik egységéről már több 
munka szülelett, de a 108. dandárról eddig 
keveset olvashatott a nagyközönség. A szerző 
ígérte, hogy nem hagyja abba a kutatást és más, 
fontos eseményeket is megvizsgál e hadseregtest 
életéről. Ha az olvasó ezután másképpen nézi a 
II. világháború történéseit, nem pusztán száraz 
tananyagnak, hanem személyes eseménynek érzi 
azokat, már elérte célját a mű. 

mailto:feketsne.anita@jamk.hu


Új, olvasóbarát szolgáitatás a tatai 
Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtárban 

SINKÓ ILDIKÓ 

Könyvtárunk 24 órás elérhetőségeinek további 
bővítését szolgálja az egyéni arculatú 
Bibliobox, melynek ünnepélyes átadására 2014-
ben a Magyar Kultúra Napján, a városi 
rendezvény előtt került sor. 

Mit jelent olvasóink szánuíra ez ŰZ új lehetőség? 
Rohanó világban élünk, az emberek sokszor késő 
estig dolgoznak, nem mindig tudják határidőre 
visszahozni a könyvtári könyveket, aminek 
következménye a késedelmi díj megfizetése. A 
biblioboxos szolgáltatás célja, hogy nyitvatartási 
időtől függetlenné tegye a könyvek 
visszakerülését a könyvtárba, az olvasó 0-24 
óráig, a hét minden napján visszahozhatja 
kikölcsönzött könyveit A Biblioboxba 
behelyezett könyvtári könyveket a következő 
munkanap reggelén veszik le az olvasó nevéről a 
könyvtárosok. Jelenleg CD-k, hangoskönyvek, 
DVD-k, valamint folyóiratok visszajuttatása nem 
lehetséges. Utóbbi lehetővé tételén dolgozunk. 
Az AV dokumentumok esetében még várjuk más 
(elsősorban külföldi) könyvtárak tapasztalatait, 
hiszen a személyes visszahozatalnál is többször 
előfordul, hogy a tokból hiányzik a 
„béltartalom". Vajon hogyan lehetne 
kiküszöbölni a gyanú árnyékát is ilyen 
esetekben...? 

Hogy működik a Bibliobox? Tulajdonképpen egy 
zárt terű, karbantartást nem igénylő fém tartály, 
aminek „lelke" egy rugós szerkezettel ellátott 
belső kocsi. A könyvek dupla nyíláson keresztül 
jutnak a szekrénybe (amíg az első le nem 
csukódik - kézre vigyázni! - a hátsó nem nyílik 
ki) ezzel akadályozva meg a dokumentumok 
szabálytalan kiemelését. Ezzel kapcsolatban 
rögtön egy személyes tapasztalat: a túl nagy (kb. 
35cm-nél nagyobb) könyvek emiatt nem tehetők 
be...A behelyezett könyvek a szivaccsal bélelt 
kocsiba egy továbbító szerkezet segítségével 
esnek le. A kocsi alja fokozatosan süllyed a 

könyvek súlya alatt, így a bedobott könyvek 
maximum 20 cm-t esnek, minimális a sérülés 
esélye. Bennünk is felvetődött a kérdés, mi lesz a 
könyvekkel, ha valaki(k) nem rendeltetésszerűen 
használják a biblioboxot? Mi történik, ha 
folyadék, cigarettacsík kerül bele? A nyílás 
speciális szerkezete megakadályozza apró 
tárgyak, csikkek bedobását, ha esetleg 
folyadékot próbálnának beleönteni, egy műanyag 
vezetéken keresztül távozik a boxból, elkerülve a 
könyveket tartalmazó kocsit. Maga a kocsi négy 
kerékkel, teleszkopikus fogantyúval ellátott, így 
akár ki sem kell pakolni a könyveket belőle, 
kocsival együtt juttathatók el az irodába, ahol 
kivezetésre kerülnek az olvasói nyilvántartásból. 

A Bibliobox népszerűsége Csehországban és 
Szlovákiában évről évre növekszik, van olyan 
város, ahol 2-3 helyen is megtalálható. Az 
olvasók bizalommal vannak a szolgáltatás, 
valamint a könyvtár dolgozói iránt. Tudtunkkal 
Magyarországon nálunk került elsőként 
felállításra Bibliobox. S pár nappal az átadás 
után már találtunk is benne könyvtári könyveket, 
melyeknek kölcsönzési határideje aznap járt 
(volna) le... 

Reményeink szerint olvasóink hamar 
megkedvelik, és élnek az új lehetőséggel, amely 
lehetővé teszi, hogy a könyvtár nyitva tartásán 
túl is vissza tudják juttatni határidőre a könyvtári 
dokumentumokat. Az újat bevezetni mindig 
időbe telik, de bízunk benne, hogy hétről-hétre 
egyre többen veszik majd igénybe. 
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Városi Könyvtár 

A Helischer József Városi Könyvtár 
januári eseményei 
Szűcs KA TAUN 

A „Könyvtári beszélgetések" program
sorozatának 2014. évi első vendégeként január 
20-án Vadas Zsuzsa író, újságíró, szerkesztő 
látogatott könyvtárunkba, beszélgetőpartnere 
Sinkó Gyula volt. 

Vadas Zsuzsa több mint ötven éve van a pályán. 
A kezdeti időszakban 
vidéki lapoknál 
dolgozott, majd a 
Magyar Rádió hír
szerkesztőségénél, ezt 
követően a Petőfi 
Népénél lett a lap 
budapesti tudósítója. 
Mint az Ifjúsági 

Magazin olvasószerkesztője, a Képes Hét 
magazinrovatának szerkesztője, a Képes 
Vasárnap főmunkatársa élt hivatásának. írásai 
rendszeresen megjelentek a Magyar Ifjúság, a 
Képes Újság, a Népszava, a Rádióújság, a Taps 
színházi magazin és az Elité hasábjain. Húsz 
esztendeje a Nők Lapja egyik meghatározó 
szerzője. A La Femme magazin főmunkatársa. 
Két könyve jelent meg: az Úti dilik - 40 év a 
világ körül és a Tuti dilik: 50 év a sajtó körül 
címmel. 

Egy életvidám, derűs személyiséggel 
találkozhattak az érdeklődők, aki mesélt az 
életéről, utazásairól, szakmájáról, emberi 
kapcsolatokról. Sajnos „A tisztességes, igényes 
sajtó elveszti a befolyását - azert is, mert sokszor 
drága a bulvárhoz képest." - vélekedett Vadas 
Zsuzsa. 

A felnőtt olvasói részleg 
visszatekintése / számvetése 2013. 
évre 

Egy új év, egy új időszak kezdetén az ember 
„elszámolást" végez az eltelt időszakról, 
összegzi a tapasztalatait, mind a magánéletében, 
mind pedig a szakmai, munkahelyi élet területén. 
így vagyunk ezzel mi, könyvtári dolgozók is. 
Lezárult egy év, és elkészítjük az éves 
statisztikát, összegzést készítünk a megtett, 
elvégzett és az elmaradt feladatokról is. Látjuk a 
számokat és a számok mögött a munkát, a 
fáradozást, a sok izgalmat, hogy vajon sikeres 
lesz-e egy-egy rendezvény, vajon a beiratkozott 
olvasóinkat meg tudjuk-c tartani, ki tudjuk-e 
elégíteni az olvasói igényeiket, meddig bírja még 
a jó öreg nyomtató, számítógép a „kiképzést". 
Meg tudunk-e felelni a szakmai kihívásoknak? 
Nos, akkor nézzük a számokat: 2012-ben 957, 
2013-ban 965 felnőtt olvasó iratkozott be. A 
helyben használat 2012-ben 4688 fő, 2013-ban 
4747 fő. A kölcsönzések számát tekintve 2012-
ben 6174-et, 2013-ban 6982 darabot rögzített a 
gép. A kölcsönzött dokumentumok: 2012-ben 
21 655 db, 2013-ban 23 815 db. És mit is jelent 
ez? Míg a beiratkozottak számánál szinte 
minimális a növekedés, addig a helyben 
használat, a kölcsönzések és a kölcsönzött 
dokumentumok száma jelentősen megnőtt. 
Valószínűleg ennek az az oka, hogy az 
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állománygyarapításnál az olvasói igényekre 
nagyobb Figyelmet fordítottunk. A könyvtári 
rendezvényeket tekintve 2013-ban 24 alkalom 
volt, amelyeken összesen 1768-an vettek részt. 
Egy kis „lemaradást" észleltünk a 
könyvtárhasználati órák iránti érdeklődés terén. 
így ebben az évben a középiskolákkal, illetve a 
tanárokkal szorosabb együttműködést kell 
kialakítanunk. Esztergom földrajzi fekvéséből 
adódóan könyvtárunk a szlovákiai magyarok 
számára jól megközelíthető, főleg az 
egyetemisták és főiskolások keresnek 
szakirodalmat szakdolgozatuk megírásához. 

Az olvasást cs a könyvtárat népszerűsítő 
rendezvények, gondolok itt az országos és az 
adott könyvtár által szervezett programokra, 

Könyvtári beszélgetéseink -
megjelentek DVD-ken! 

BÜ vIlM 

Az elmúlt kilenc évben számos vendége volt a 
Könyvtári beszélgetések című rendezvény
sorozatunknak, amelyet Bánhidi Vajk 
közreműködésével valósítottunk meg. Ezek nagy 
részéről felvétel is készüli 
- 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. 

nagyban hozzájárulnak a könyvtárhasználat 
növekedéséhez. Nálunk is nagy sikere van a 
nyugdíjas korosztály körében az internet
felhasználó képzésnek. Az elmúlt évben 40 fő 
ismerkedhetett meg az internet világával és 
annak hasznosságával. A tavalyi év 
újdonságának számít, mivel októbertől 
kéthetenkénti rendszerességgel a leánynevelő 
intézetből egy 4-6 fős csoport látogatja 
könyvtárunkat, akiknek bibhoterápiás 
foglalkozást tartunk. Változás még a tavalyi évet 
illetően, hogy hat év elteltével októbertől ismét 
lehetősége van az olvasóknak szombaton 9.00-
12.00-ig a könyvtár szolgáltatásait igénybe 
venni. Természetesen sohasem lehetünk teljesen 
elégedettek, továbbra is kihívások és 
megoldandó feladatok várnak ránk a jövőben. 

Vendégeink voltak: 

Balázs Géza, Balczó András, Becr Miklós, 

Benedek Miklós, Bod Péter Ákos, Böszörményi 

Zoltán, Czakó Gábor, Csáky Pál, Cseh Tamás, 

Csernik Szende, Csókay András, Dörner György, 

Endrei Judit, Eröss Zsolt, Gauri Shankar Gupla, 

Koltay Gábor, Komis 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 - Pctrozsényi Eszter, 

Ráday Mihály, Rakonczay Gábor, Reviczky 

Gábor, Romsics Ignác, Sasvári Sándor, Scháffer 

Erzsébet, Sebő Ferenc, Soma, Süveges Gergő, 

Szabó István, Szalay Károly, Székely János, 

Szirmai S. Károly - Nagyfalusi Tibor - Balázs 

Tibor, Szörényi Levente, Tamás Menyhért -

Rafael Csaba, Tari Annamária, Tarr Mari, 

Tolcsvay Béla, Tolvaly Ferenc, Utassy Józsefné, 

Vathy Zsuzsa, Vércse Miklős-Horváth Gábor, 

Zacher Gábor 
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Kezdőlap Felnőtt Olvasóterem Gyermek Elérhetőség 

„Fociológia" a könyvtárban 
TAKÁCS TÍMEA 

Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi 
Könyvtárban idén is kezdetét vette az ,,lgy írnak 
Ok..." sorozat. Nagy érdeklődés kísérte a 
„Fociológia" című előadást, melyet Kun 
Ferencz, az országos Rákóczi Szövetség 
alapító tagja tartott. A foci világát rendkívül jól 
ismerő előadó a labdarúgó egyesületek 
létrejöttéről, azok pénzügyi és politikai 
hátteréről, a nemzetközi porondon elismert 
csapatokról tett említést összeállításában. 
Rámutatott a futball és a kultúrtörténet, földrajz, 
történelem valamint a gazdaság összefüggéseire. 

iCS ím a v 
ntia&i 

m 
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Vendége, Bánki „Dodó" József, a Ferencváros 
egykori olimpiai válogatott labdarúgója, a Digi 
Sport TV szakkommentátora a mai magyar 
futball problémáiról, valamint az FTC körül 
kialakult jelenlegi helyzetről beszéli. 

A rendezvény zárásaként Varga János, 
Oroszlány város díszpolgára - egykori 
Oroszlányi Bányász labdarúgó - egy-egy 
bányászkorsót adományozott a két előadónak, 
míg Takács Tímea, a rendező intézmény 
igazgatója az idén 60 éves Oroszlány városának 
ajándékcsomagját adta át a vendégeknek. 

A fotókat Takács Tímea bocsátotta 
rendelkezésre. 
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Sikeres testvérpályázat 

Eredményesen pályázott az oroszlányi Gárdonyi 
Géza Városi Könyvtár a budapesti Kölcsey 
Alapítvány által kiírt Testvérkönyvtári 
Pályázaton. A projektnek köszönhetően - a 
maximálisan elnyerhető - 100.000,-Ft értékben 
ifjúsági és gyermek, valamint pedagógiai 
szakkönyvek gazdagítják ezentúl az ungvári 
10.sz. Dayka Gábor Középiskola könyvtárát. 

Ezen túlmenően az oroszlányi bibliotéka 
leválogatott könyvállományából 200 db magyar 
szerző magyar művéből Összeállított 
könyvadományt is biztosított a kárpátaljai 
oktatási intézmény számára. 

A könyvek Bácskai József ungvári főkonzul 
támogatásával kerültek kiszállításra. 
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Januári rendezvények a komáromi 
Jókai Mór Városi Könyvtárban 

RIGLÁNÉ BERCZEU MÁRIA 

A 2014-es év bővelkedik kiemelkedő, országos 

jelentőségű évfordulókban. Könyvtárunk az 

egész év folyamán igyekszik kapcsolódni 

ezekhez rendezvényeivel. Nagy örömünkre 

szolgál, hogy ebben segítőtársakra is találtunk az 

Endresz csoport nevű civil szervezet vezetői 

részéről. Közös rendezvényeink, januári 

programjaink a TI. világháború kitörésének 75. 

évfordulója köré szerveződtek. 

2014. január 6-án hétfőn egy rendkívül izgalmas, 

^ M ugyanakkor kevéssé ismert 

^ történelmi eseményről, a 

Magyar Királyi Honvéd 

Légierő és a Szlovák Légierő 

k | első harci tapasztalatairól 

[ # , | Dr. B. Stenge Csaba, a 

Tatabányai Városi Levéltár igazgatója tartott 

előadást Tűzkeresztség címmel. 

A rendezvénnyel Endresz György első magyar 

óceánrepülő születésének 121. évfordulójára 

emlékeztünk. 75 éve, 1939. január 1-tol 

működött Önálló fegyvernemként a Magyar 

Királyi Honvéd Légierő Dr. B. Stenge Csaba a 

Tatabánya Megyei Jogű Város Levéltárának 

igazgatója tartott érdekes, prezentációval, 

képekkel, térképekkel illusztrált előadást. Az 

előadó, hadtörténész, , pilóták életének sírjainak 

kutatója, a légierő történetének forrásaival 

foglalkozik. A HM Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum Hadtörténeti délutánok sorozat 

előadója. Tudományos és szakcikkei jelentek 

meg többek között a Honvédségi Szemle, a 

Katonaújság, a Hadtudományi Szemle, a 

Haditechnika, a Rubicon folyóiratok hasábjain, 

levéltári kiadványokban és a Magyar 

Repüléstörténeti Társaság Konferencia 

Közleményeiben. 

http://mk.hu


Második januári előadásunk 13-án, hétfőn került 

megrendezésre. Ezzel a doni katasztrófa 71. 

évfordulójára, a 2. Magyar Hadsereg 

kötelékében harcoló 6. komáromi 

könnyűhadosztályra, a 22. és az 52. komáromi 

gyalogezredre emlékeztünk. 

Előadónk Selmeczi István a Becsülettel élünk és 

halunk című könyv szerzője volt, aki nagybátyja 

világháborús naplóját kutatta fel, majd adta ki az 

ebből készült visszaemlékezést. Egy harcoló 

magyar katona sorsán keresztül hitelesen 

megismerhetjük a huszadik századi történelem 

egyik legviharosabb időszakát a második 

világháborút. 

A fotók forrása; www.imvk.hu 

http://www.jmvk.hu
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* -PILISMARÓT 

Heckenast^Gusztav Községi Könyvtar 

A Magyar Kultúra Napja 
Pilismaróton 

CSERNÁ TONI BERNADETT 

Községünk 2014. február 1-én emlékezett meg a 
magyar kultúra napjáról. Rendezvényünknek a 
Bozóky Mihály Általános Iskola adott helyet. 
Igaz, kicsit megkésve sikerült csak ünnepelnünk, 
de nagyon változatos és színvonalas 
produkciókkal készültek a helybeliek és 
környékbeliek egyaránt. Az elhangzottak között 
voltak Móra Ferenc, Örkény István, Kölcsey 
Ferenc, Darvas Szilárd és Lackfi János művek is. 
Kálmán Antal Atya furulyával érkezett, mint 
mindig, most is meglepetéssel készült. 
Rögtönzött egy kis vetélkedőt. Elkezdett játszani 
különböző dallamokat, és aki hamarabb jó 
választ adott, az kapott egy kis jutalmat. A 
nyugdíjas klub énekkara, az Őszikék, népdalokat 
énekelt, emellett meghallgathattuk még a Szent 

LÖHnc Énekkart és a Zöldkendő Énekkar 
Egyesület énekét is. De a zene ezzel még nem ért 
véget. Tehetséges fiataljaink megörvendeztettek 
minket hegedű, brácsa és klarinét játékukkal. 
Külön öröm számomra, hogy az egészen fiatal 
korosztály is kivette részét a megemlékezésből. 
Az iskola 3-os és 4-es tanulói közül néhányan 
örömmel jelentkeztek, amikor meghallották, 
hogy versekkel készülhetnének. Nem csak 
lelkesek, de nagyon ügyesek is voltak a 
gyerekek! Egy felsős leányzó jóvoltából pedig 
egy népmesét is hallhattunk. A rendezvény 
végén, mindenki arcán az átszellemültség 
látszott. Volt egy hölgy, aki már jelezte is, hogy 
jövőre mindenképp szeretne részt venni az 
ünnepi műsorban. Nagyszerű művekkel, és 
nagyszerű emberekkel találkozhattunk ismét. Jó 
lenne, ha beköltözne az ott érzett kultúra iránti 
szeretet és vágy a mindennapjainkba, s tudnánk 
időt és energiát szentelni rá. 
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