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Kistelepülések programkavalkádja a 
könyvtári héten 
 
Mikolasek Zsófia 

 

Ebben az évben a kistelepüléseket is intenzíven 
bevontuk a könyvári hét rendezvénysorozatába. 
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kereteit 
meghatározó EMMI rendelet szerint a települési 
könyvtárakban évente legalább 4 rendezvényt 
kell szervezni. A Megyei Ellátási és Módszertani 
Osztály kezdeményezésére úgy láttuk jónak, ha a 
négy rendezvényből egy a könyvtári héten 
valósul meg. Az eredmény igencsak látványos 
lett, a kistelepülési könyvtárosok aktivitása 
szintén. Így ezen a kiemelt héten 46 településen 
67 rendezvény bonyolódott le. Lássuk ezeket 
számokban! 
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A diagramokból kitűnik, hogy idén a 
legnépszerűbb, legpreferáltabb programok a 3-14 
éves korosztály számára szerveződtek. 

A KSZR könyvtárakban a résztvevők száma 
2206 fő volt, ami az összes megyei részvevők 34 
%-a. Ez azért különösen szép szám, mert a 
lakosságot tekintve kistelepüléseinken a megye 
lakosságának mintegy 25 %-a él csak. 

Eredményes volt ez a hét, nagy-nagy köszönet 
érte a kistelepülések könyvtárosainak. 

Célközönség szerint
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(E témát mutatja be részletesebben és képekkel 
illusztrálva dr. Voit Pál prezentációja, amelyet a 
könyvtári hét kecskeméti záró konferenciáján  
adott elő. Pdf-es verzió: 
www.jamk.hu//letoltesek/files/VP_Kecskemet_20141020.pdf ) 

Selfie pályázat községi könyvtárak 
olvasóinak 

 
Mikolasek Zsófia 

2014 nyarán a JAMK Megyei Ellátási és 
Módszertani Osztálya egy pályázatot hirdetett a 
megyei ellátásban részesülő községi könyvtárak 
tagjai számára Selfie a kedvenc könyvemmel 



címmel. 42 érvényes pályázat érkezett be az 
októberi határidőig. Az első helyezett 
nyereménye egy tablet, a második és harmadik 
helyezést elért pályázók könyvjutalomban 
részesülnek. Az ajándékokat a szerencsés 
pályázók az őszi szünetben vehetik át. 

 

 

I. helyezés: Tamási Judit (Súr) 

 

II. helyezés: Somogyi Lilla (Kesztölc) 

 

III. helyezés: Varga Botond (Gyermely) ért el. 

Találkozzunk a könyvtárban! – 
Összefoglaló a JAMK könyvtári heti 
rendezvényeiről 

Petényi Erzsébet 

A 43. Komárom-Esztergom megyei Könyvtári 
Hét rendezvénysorozata ebben az évben is 
csatlakozott az Országos Könyvtári Napok 
rendezvényeihez. 

Már a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
meghívójából is jól látható, hogy nem csak 
Tatabányán, hanem az egész megyében gazdag 
és változatos programokkal készültünk. 

Könyvtárunk az NKA 3508/01170 azonosítójú 
pályázatán nyert támogatásból október 6-19 
között számos programot szervezett Tatabányán 
és szerte a megyében. Az események a megye 
városain kívül a kistelepüléseken is zajlottak 
ezekben a napokban. A megyei könyvtári 
ellátórendszer központjaként a könyvtár fontos 
feladatának tartja a kistelepülések könyvekkel és 
egyéb könyvtári dokumentumokkal való ellátását 
és ezen kívül programok szervezését is. 

Október első heteiben a megye 49 településén 
közel száznegyven programmal várták a 
könyvtárak az olvasókat. 

2014. október 6. - ODR konferencia 

Tatabányán a megyei könyvtárban október 6-án 
szakmai programmal kezdődött az események 
sora. A már hagyományos Országos 
Dokumentumellátó Rendszer konferenciáját 14. 
alkalommal rendeztük meg. Az ország ODR 
tagkönyvtárainak több mint száz könyvtárosa jött 
el és hallgatta meg a színvonalas előadásokat a 
rendszer jelenével, jövőjével kapcsolatban, majd 
délután, a számítógépek mellett, a gyakorlati 
problémák megbeszélésére is sor került. 
Elfogadta a meghívást előadóként dr. Cseri 
Miklós kultúrpolitikáért felelős helyettes 
államtitkár és Schmidt Csaba, Tatabánya 
polgármestere mellett dr. Koltay Klára a 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtárának főigazgató helyettese és dr. 



Kenyéri Katalin, az EMMI közigazgatási 
tanácsadója is. (Részletek Pap Zsuzsanna 
cikkében e számban) 

2014. október 6. - Könyvbemutató 

Délután került sor a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár 2014-es évkönyvének 
bemutatójára is. A könyvtár évkönyve kétévente 
jelenik meg. A munkatársak tanulmányai az 
aktuális időszak könyvtári történéseit, változásait 
dolgozzák fel. Fontos számunkra, hogy a 
könyvtár falain kívüli helyismereti vonatkozású 
tanulmányoknak is helyet adjunk az évkönyvek 
lapjain. Az idei év aktualitását a holokauszt 
évfordulója adta, a meghívott szerzők írásai e 
téma köré fűzhetők. (A kötetet e számunkban 
részletesen bemutatja dr. Horváth Géza a 
Helyismeret, honismeret rovatban.) 

2014. október 13.   
A 43. Komárom-Esztergom megyei Könyvtári 
Hét nyitó konferenciája 

A megyei könyvtár következő programja október 
13-án zajlott. Ekkor a megyében dolgozó 
kollégákat várta a könyvtár. A városi és községi 
könyvtárakból több mint nyolcvan könyvtáros 
hallgatta végig az „Okos könyvtár” – tudás, új 
tudás, új tudástechnikák című program 
előadásait. A rendezvényt dr. Kancz Csaba 
kormánymegbízott nyitotta meg. Bevezető 
gondolatait a megyei könyvtár munkatársainak 
előadásai követték. Mikolasek Zsófia a digitális 
kompetenciafejlesztést segítő Komárom-
Esztergom megyei programokról számolt be. 
Vitéz Veronika az országban elsőként a JAMK-
ban bevezetett androidos katalógusalkalmazás 
kistelepülésekre történő kiterjesztéséről tartott 
előadást. Török Csaba az e-könyv szolgáltatások 
bevezetésének előkészületi munkáiról beszélt. 
Dr. Voit Pál a nemzetiségi könyvtári ellátás egy 
éves tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. 

2013. október 13. -  
Egyesületi program a könyvtárosi életpálya-
modellről 

A délutáni órákban is sokan maradtak, hiszen 
izgalmas témát jártak körül a MKE Komárom-

Esztergom megyei Szervezetének meghívására 
érkezett vendégek: a könyvtáros életpálya-
modellről hallhattunk eszmecserét. Az első 
előadó dr. Horváth Sándor Domonkos az 
egyesület állásfoglalását osztotta meg a jelen 
lévőkkel. Ezt követően a már kidolgozott 
pedagógus életpálya-modellről Turzáné Papp 
Erika, a tatabányai Szent Margit Általános Iskola 
igazgatója beszélt. Fehér Miklós az MKE 
főtitkára egy felmérés ismertetésével adott 
adalékokat a leendő modellel kapcsolatos 
elvárásokhoz. Dr. Kührner Éva az MKE 
munkabizottságának tagja Nyíregyházáról 
érkezett. Korábban a felsőoktatásban is 
dolgozott, ezért az ott szerzett tapasztalatait is 
igyekszik felhasználni a munkabizottságban, 
melynek feladatait és szempontjait ismertette, 
kérdéseket is intézve a hallgatósághoz. (Kissné 
Anda Klára az Egyesületi rovatban részletesen 
beszámol az eseményről ebben a számban.) 

2014. október 18.  
Fókuszban az infokommunikáció – 
ismeretterjesztő előadások 

Ez a program a JAMK Népház Úti 
Fiókkönyvtárában került megrendezésre. Szilassi 
Andrea szervezésében a NetNagyi klub 
rendezvényeinek sorába illeszkedő előadások a 
Békés Megyei Könyvtárral közösen, online 
kapcsolódás segítségével zajlottak. Dr. Voit 
Pál, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
és Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár 
igazgatója köszöntő szavai után Vincze Andrea, a 
Békés Megyei Könyvtár könyvtárosa a senior 
közösségek internetes tevékenységéről, dr. 
Varjas Róbert, a Széchenyi István Egyetem 
docense a digitális forradalomról, Vitéz 
Veronika, a JAMK könyvtárosa a 
nyelvtechnológiai alkalmazásokról, Szilassi 
Andrea, a JAMK könyvtárosa az internet élet- és 
gondolkodásformáló szerepéről, Csonkáné 
Huszár Anita, a Komárom-Esztergom megyei 
Rendőr-főkapitányság alezredese a 
kiberbűnözésről, Boldog Ferenc, a Fellner Jakab 
Szakközépiskola pedagógusa a Windows 8-ról 
tartott előadást. (További részletek Szilassi 
Andrea cikkében e rovatban, ebben a  számban.) 



2014. október 19. - Könyves vasárnap 

A könyves vasárnapot nyolcadik éve rendezik 
meg országszerte ugyanazon a napon. 
Könyvtárunkban is évről-évre programokkal és 
kedvezményekkel várjuk régi és új olvasóinkat. 
Igazi családi könyves vasárnapot terveztünk. A 
gyerekek közül a legapróbbak is, a nagyobbak is, 
és szüleik, nagyszüleik is találtak nekik való 
elfoglaltságot. 

A kedvezmények ebben az évben változatosak 
voltak: a könyvtárba beiratkozók negyed éves 
ingyenes tagságot válthattak. Egy órás ingyenes 
internethasználatot biztosítottunk. Azon 
olvasóink számára pedig, akik ezen a napon 
hozták vissza lejárt határidejű 
dokumentumainkat, elengedtük a késedelmi 
díjat. 

Aki a délelőtt folyamán a Népházba látogatott a 
Jászai játszó programjaira, az a Népház úti 
Fiókkönyvtárba is betérhetett, hasonló 
kedvezményeket kapott a rendkívüli nyitvatartási 
időben az ottani fiókkönyvtárban. 

Programjainkat mindig igyekszünk úgy 
összeállítani ezen a rendkívüli napon, hogy a 
családok minden tagja kellemes kikapcsolódást 
találjon nálunk. Ez a nap elsősorban nem az 
olvasásról szól, inkább az emberek becsalogatása 
a fő cél. Szeretnénk elérni, hogy minél többen 
járjanak könyvtárba, hogy szívesen jöjjenek a 
könyvtárba, lássák, hogy a könyvtár egy nyitott 
intézmény, amelyben a hagyományos 
kölcsönzésen és helyben olvasáson kívül számos 
más, érdekes lehetőség rejlik. A könyvtárba 
rendszeresen járó olvasóknak pedig 
meglepetésekkel szeretnénk kedveskedni. A 
könyvtár egész területén folyamatosan és 
egymást váltva mozgalmas programok várták 
vendégeinket. 

Több évre visszanyúló kapcsolataink vannak 
tatabányai oktatási intézményekkel, ahonnan 
szívesen jönnek óvónők, kisgyermeknevelők 
hozzánk mesemondásra, bábozásra. A 
Mesesarokban a legkisebb korosztály számára 
kialakított helyen 10 órakor a Tatabányai 

Egyesített Bölcsődék Székhelyintézménye 
dolgozói, Tóth Miklósné, Ági néni és Lakatosné 
Németh Teri néni meséltek az apróságoknak. 11 
órakor a Rumli Bábcsoport „A kóró és a 
kismadár” című mesét adta elő. Jó kapcsolatunk 
van Nagyné Boldog Katalinnal, aki csodálatos 
arcfestéseivel bűvöli el a gyerekeket. 

Szegvári Ildikó műsora a kicsiket és a 
nagyobbakat is vonzza, a szülők és nagyszülők is 
szívesen táncra perdültek vele. 

A Hétpróbás játékbolttal is gyümölcsöző az 
együttműködésünk. Szívet melengető volt látni, 
hogy a könyvtár közepére állított asztalok mellett 
együtt játszik apa és fia, nagymama az 
unokájával a fejlesztő játékokkal. 

Gyermekkönyvtárosaink kreativitását és 
sokszínűségét dicséri, hogy rendszeresek 
könyvtárunkban azok a kézműves foglalkozások, 
amiket ők saját maguk tartanak. A könyves 
vasárnapon is sokan éltek a lehetőséggel és 
csatlakoztak a családi szöszmötöléshez Erősné 
Suller Ildikó vezetésével. 

Grafológusunk, Sziráki Éva az érdeklődők 
kézírásából jellemet olvasott. A szintén a 
Gyermekkönyvtárban dolgozó Zantleitnerné 
Szebenyi Zsuzsa dietetikus tanácsadással várta az 
érdeklődőket. 

A cserebere polcot is felállítottuk, „egyet hoz, 
egyet visz” szlogennel arra buzdítottuk 
olvasóinkat, hogy megunt köteteiket tegyék le a 
polcra és válasszanak maguknak egy számukra 
érdekes másik könyvet. 

Újdonság volt a „Boldogságsarok” amely nagy 
sikert aratott. Az Öko-sarokban külön polcra 
helyezett könyvválogatást kínáltunk a pozitív 
gondolkodás, életfilozófia, a boldogság 
témakörében. 

A modern eszközök a könyvtárban is 
megjelennek. Sokan már nem papírra 
jegyzetelnek tollal, vagy fénymásoltatnak, 
hanem az okostelefonjukat használják. 
Olvasóink könyves vasárnapi okostelefonnal 



készített selfie-jeit honlapunkra feltöltve, 
helyben bemutattuk. 

A Könyvtári monopoly nevű játékunk igazi 
csemege volt a családok számára. Könnyedén, 
játékosan ismerkedhettek a könyvtárral a 
feladatok megoldása közben. De nem csak a 
játékos fejtörés és a könyvtár megismerése volt a 
cél, hanem ajándékok szerzése is. A helyes 
megoldásokért kapott JAMK tallérokért 
ajándékokat vásárolhattak, az ajándékboltban 
mindenki kedvére válogathatott. 

A nap végeztével az Aranyalma páros zenés 
műsorát hallgathattuk meg. 

A könyvtárba látogató emberek egyöntetű 
véleménye, hogy „jó ez a könyves vasárnap”. A 
sok résztvevő és a vidám, mosolygó arcok is 
bizonyítják, érdemes megszervezni a rendkívüli 
napot.  

Köszönet illeti a Nemzeti Kulturális Alap 
Közgyűjtemények Kollégiumát is, amely a 
színvonalas programokhoz forrásokat biztosított 
az intézmények számára. 

 

 

 

Könyves Vasárnap a JAMK Fő téri könyvtárában 

Fotók: Török Csaba. Montázs: Szilassi Andrea 



Új és tervezett fejlesztések az ODR 
szolgáltatásban 

Pap Zsuzsanna 

2014-ben a Komárom-Esztergom Megyei 
Könyvtári Hét kezdő programjaként október 6-
án tartottuk meg a XIV. ODR konferenciát „Új 
és tervezett elektronikus lehetőségek az ODR 
szolgáltatásban” címmel. 

Dr. Voit Pál igazgató úr megnyitója után 
Schmidt Csaba, Tatabánya Megye Jogú Város 
polgármestere is köszöntötte a résztvevőket. 
Kiemelte, hogy az internet jelentősebb kihívást 
jelent a könyvtárak számára. Hiszen régebben, 
ha információra volt szükségük az olvasóknak, 
először a könyvtárakat keresték fel. Ma első 
lépésként az interneten próbálkoznak az olvasók, 
ahol nagy veszélyt jelentenek az ellenőrizetlen 
információk. A cél az, hogy elsődleges 
információforrásnak újra a könyvtárakat 
tekintsék az olvasók. A Tatabánya 2020 
programban pedig célként tűzték ki a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár 
tudásközponttá való alakulását. 

Ebben az évben Dr. Cseri Miklós 
kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár úr 
is elfogadta felkérésünket, aki előadásának elején 
Ady Endre: Október 6-a című verséből való 
részlettel emlékezett meg a nemzeti gyásznapról. 
Előadásában a kulturális politika könyvtári céljairól 
beszélt, valamint összefoglalta a legfontosabb 
stratégiai irányokat.  

 

Dr. Cseri Miklós. Fotó: Török Csaba. 

Dr. Kenyéri Katalin, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma közigazgatási tanácsadója az 
ODR elektronikus dokumentumszolgáltatása 
című előadásában az elektronikus szolgáltatások 
jogi területéről beszélt, amelyben jelentős 
változások történtek és történnek napjainkban. A 
kulturális intézmények előtt nagyon fontos 
kérdés, hogy az elektronizációt hogyan is 
alkalmazzák gyakorlatban a szolgáltatások 
területén. A könyvtári terület nagyon jól áll ezen 
az úton, sőt inkább előrehalad különös tekintettel 
az ODR jóvoltából. 

 

Dr. Kenyéri Katalin. Fotó: Török Csaba. 

A második előadásban dr. Koltay Klára, a 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtára főigazgató-helyettese összefoglalta a 
MOKKA-ODR katalógus feladatait, 
szolgáltatásait és ismertette, hogy milyen új 
feladatok várhatók a rendszerben. Előadásának 
bevezetőjeként Bánkeszi Katalin, a Könyvtári 
Intézet igazgatójának MOKKA-ODR katalógus – 
régi és új szerepben címmel összefoglalt sorait 
olvasta fel. Bánkeszi Katalin bevezetője után a 
résztvevők megismerhették a központi 
szolgáltatások rendszerében bekövetkező 
változásokat, és az ezekből adódó bővülő 
szolgáltatásokat. 

A délelőtt utolsó előadásában Dávid Boglárka, a 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár osztályvezető-helyettese az ODR 
olvasói funkcióról számolt be a résztvevőknek. 
Ez egy régóta várt funkció, amely lehetővé teszi 
az olvasók számára, hogy közvetlenül indítsanak 
kérést az anyakönyvtáruk számára, így teljessé 
válik az ODR funkcionalitás. 



A közös ebéd elfogyasztását követően ismét 
lehetőség nyílt néhány hozzászólás és kérdés 
megvitatására, majd ezután Dávid Boglárka 
gyakorlati bemutatót tartott az olvasói 
funkciókról Új MOKKA-ODR szolgáltatások 
áttekintése számítógép mellett címmel. 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
megvalósult XIV. Országos ODR konferenciára 
az előző évekhez hasonlóan több mint 120 
kolléga és intézményvezető érkezett az ország 
minden tájáról.  

Az előadásokról készült videofelvételek 
megtekinthetők a Videotorium oldalán 
http://videotorium.hu/hu/search/all?q=XIV.+odr+konferencia Az 
előadásokról készült részletesebb összefoglalás a 
Könyvtári Levelező/Lap folyóiratban olvasható. 

 

 

Dávid Boglárka előadása és prezentációja a 

Videotóriumból 

 

 

Koltay Klára előadása és prezentációja a 

Videotóriumból 

 

Fókuszban az infókommunikáció – 
ismeretterjesztő előadások 30 
percben 

Szilassi Andrea 

2014. október 18-án ötödször került sor 
informatikai ismeretterjesztő előadás-
sorozatunkra az Országos Könyvtári Napok 
keretében. Az idei esemény azonban többféle 
szempontból is rendhagyó módon alakult. Az 
önkormányzati választásokban érintett 
könyvtárak érdekében változott az Országos 
Könyvtári Napok időpontja. Ezzel a csúszással 
felborult előzetes megállapodásunk 6-ból 3 
előadóval.  

A változások nyomán a kezdeti koncepciót 
részben megtartva (ePolgár született. 
Visszatekintés a kezdetektől napjainkig) 
visszatértünk korábbi jó hagyományainkhoz és 
közkedvelt előadóinkhoz (aktuális témák a 
világháló és a számítástechnika világából). Az 
infókommunikáció kiemelt szerepe pedig nem az 
előadások témájában nyilvánult meg, hanem a 
technikai lebonyolításban. Így került sor 
internetes közvetítésre Békéscsaba és Tatabánya 
között, amely Vincze Andrea ötlete volt. 
Elfoglaltsága miatt javasolta az online 
közvetítést a Google által működtetett Hangouts 
videokonferencia szolgáltatással, amely 9 
szereplő között lehetséges egyidejűleg. Mint 
minden online közvetítés, ennek sikere is 
túlnyomórészt a technikai adottságokon múlik: 
(internetkapcsolat sávszélessége, jó minőségű 
mikrofon - mikroportos az ideális -, nagy 
felbontású kamera.)  

A tatabányai helyszínen két kamerát alkalmazott 
Török Csaba rendszerinformatikus, hogy 
egyfelől biztosítsa az élő közvetítésnek 
megfelelően a mozgóképátvitelt, másrészt 
rögzíteni is tudja jó minőségben az elhangzott 
előadásokat. A videófelvételek elérhetőek 
lesznek itt: http://www.jamk.hu/?q=hu/node/3639 

A két helyszínen összesen 53 vendég gyűlt össze 
az öt órán át tartó program előadásaira. A 
rendezvényen óránként, két félórás előadás után 



húsz perces szünetet tartottunk annak érdekében, 
hogy lehetőséget adjunk a később érkezőknek is 
zavarás nélkül csatlakozni a vendégekhez. 

Az előadások közti szünetekben élénk társalgás 
folyt a vendégek között. A szellemi táplálék 
mellett kávéról, ásványvízről, süteményekről és 
szendvicsekről is gondoskodtunk. A kínálnivaló 
jelentős része a NetNagyi klub tagjainak 
köszönhetően valósult meg. Ezúttal is 
köszönthettünk távolról érkezett érdeklődőket 
Szomód, Tata, Szárliget, Dunaalmás, Komárom, 
Budapest, Ajka településekről. 

 

A tatabányai közönség. A jobb oldali kivetítőn a 

békéscsabai helyszín, előtérben Rakonczás Szilviával. 

Fotók és montázs: Szilassi Andrea 

 

Elsőként dr. Voit Pál tatabányai igazgató, majd 
Rakonczás Szilvia békéscsabai igazgató 
köszöntötte saját és egymás vendégeit. A Békés 
Megyei Könyvtáron belül működő internetklub 
vezetője Vincze Andrea informatikus könyvtáros. 
Felkérésével kettős célunk volt. Egyfelől 
fontosnak tartottuk megismertetni kollégáinkkal 
klubja egyes tagjainak a helytörténeti feltárásban 
játszott aktív szerepét, illetve népszerűsíteni 
kívántuk a BékésWiki ötletét, bemutatni 
megvalósulásának, működésének tapasztalatait.  

Másfelől újabb szervezeti kapcsolatot kívántunk 
megalapozni Budapest, Ajka és Pécs után 
Békéscsaba és a tatabányai NetNagyi klub között 
is. Előadásának címe: Senior közösségek és az 
internet. Szerepük, tevékenységük a 
könyvtárban. 

 

Vincze Andrea előadása közben a békéscsabai 

helyszínen. Fotó: Nagy Levente. Előadása: 

http://prezi.com/lfhoqcra4qm5/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

Szünet után dr. Varjasi Norbert következett, aki, 
a győri Széchenyi István egyetem docense. 
Előadása tudományos alapossággal, ugyanakkor 
közérthetően vázolta fel az információ-
technológiai forradalom fejlődését a kezdetektől 
napjainkig a főbb eseményekre koncentrálva. 
Előadásában kitért a környezetbarát technikai 
megoldásokra is, így például láthattunk egy 
kurblival működtethető laptopot is. Előadásának 
címe: A digitális forradalom kora - A zenélő 
kvarcóráktól a zsebben hordható mobil 
irodáig. Prezentációja megtekinthető itt: 
www.jamk.hu//letoltesek/files/Varjasi_Norbert_2014_Tatabanyai_konyvtari_het_eloadas.pdf 

 

XO-1  - A kurblis laptop 2 km hatósugarú antennával  

(One Laptop Per Child Project)  Forrás: 

http://aneyewitness.wordpress.com/category/networking/  

 

 

dr. Varjasi Norbert. Fotó: Szilassi Andrea 



Ezután Vitéz Veronika következett, aki a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár informatikus 
könyvtárosa. A Science Fiction-ből a 
mindennapokba - nyelvtechnológiai és egyéb 
alkalmazások címen tartott előadást. A 
nyelvtechnológia a természetes nyelvű szövegek 
számítógépes feldolgozásával foglalkozik, 
továbbá azon dolgozik, hogy képes legyen 
előállítani mesterséges úton emberi hangokat. 
Hallhattunk a fordítóprogram működéséről, 
néhány felolvasó szoftverről, a 
mindennapjainkban oly népszerű GPS hangos 
útbaigazításáról, a gyógyszervonalról, továbbá a 
beszédfelismerő telefonos tudakozóról. 
Előadásának prezentációja: 

http://prezi.com/vy734rphopbm/a-science-fictionbol-a-

mindennapokba-nyelvtechnologiai-

alk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  

 

Vitéz Veronika. Fotó: Török Csaba 

Szünet után e sorok írója vette át a szót az 
ePolgárrá váltunk – az internet élet- és 
gondolkodásformáló következményei című 
előadással. Ennek során három gondolatkört 
jártunk be: 1. Hogyan gabalyodtunk bele a 
világhálóba? 2. Kifejezések, amelyekkel az IT 
világ hatására gazdagodott a nyelvünk. 3. Mi 
változott az életünkben, gondolkodásunkban, 
szokásainkban, viselkedésünk ennek hatására? 
Mindhárom témakör felfűzhető egyetlen szálra, 
az ePolgárrá válás helyenként objektív, máskor 
meg szubjektív nézőpontú történetére, 
eseményeire, jelenségeire. Az előadás 
prezentációja: 
www.jamk.hu//letoltesek/files/Szilassi_A_20141018.pdf 

 

Szilassi Andrea. Fotó: Török Csaba 

Ezután Csonkáné Huszár Anita, a Komárom-
Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 
alezredese következett A világháló árnyékos 
oldala - Kiberbűnözés című előadásával.  
Terítékre került a játékfüggőség különféle 
ártalmaival, és a különféle interneten jelentkező 
csalások. Az adathalászat napjainkban oly széles 
körű, hogy már külön kategóriákban tartják 
számon őket: phishing, vishing, smishing, 
pharming, whaling. Hallhattunk még 
kalózkodásokról, hacker támadásokról, az 
elektronikus zaklatásról, valamint a 
gyermekpornográfia veszélyhelyzeteiről. Az 
előadó részletesen foglalkozott a megelőzés 
módjaival is.   

Előadásának prezentációja: 
http://www.jamk.hu//letoltesek/files/Csonkane_HA_Kiberbunozes.pdf  

 

 

 

Csonkáné Huszár Anita.  

Fotó: Török Csaba 



 

Boldog Ferenc. Fotó: Szilassi Andrea 

Befejezésként Boldog Ferenc rendszer-
informatikus, pedagógus zárta az előadások sorát 
Windows XP után Windows 8. – 
Különbségek, fontos tudnivalók címmel. Az 
apropót a Microsoft nagy horderejű döntése 
szolgáltatta, amelynek értelmében megszűnt a 
terméktámogatás a 13 éves operációs 
rendszerhez. Sokakat késztetett ez számítógépük 
operációs rendszerének megváltoztatására. 
Vannak, akik a megszokott gépükön, másoknak 
meg új beszerzéssel érkezett Windows 8 a 
mindennapjaikba sok fejtörést és talányt okozva. 
Nekik szántuk Boldog Ferenc jól felépített és 
látványos előadását. Ráadásként videóról 
megismerhettük a jövő nyáron megjelenő 
Windows 10 operációs rendszer sajátosságait is.  

Előadásának prezentációja: 
www.jamk.hu//letoltesek/files/WindowsXP_utan_Windows8.pdf  

 

Olvasóklub a romantika jegyében 

Nagy Edit 

 

Október 6-án egy 
internetes közösség által 
készített lista vázlatos 
ismertetésével kezdtük a 
klubdélutánt. 2010-ben 
egy hölgy, a romantikus 

regények iránt rajongó Sz. Angelika, saját 
blogján keresztül a hasonló érdeklődésűek 
közreműködésével végzett egy felmérést. 

Ranglistát készített, amely 30 – a 
megkérdezettek által legjobbnak ítélt – 
romantikus regényből állt. Ennek eredményeként 
az öt legtöbbször szereplő szerző: J. R. Ward, 
Susan Elizabeth Phillips,  

Julie Garwood, Nora Roberts és Amanda Quick 
volt. Nyilván ahány felmérés, annyiféle 
eredményre juthatnánk, így egyáltalán nem 
lepődtem meg, amikor kiderült, hogy ez a 
sorrend nem egyezik klubtagjaink ízlésével. 
Természetesen az is elképzelhető, hogy a 
felmérésben részt vevők nem ugyanazt a 
korosztályt képviselték, mint az „Olvasólámpa” 
tagjai, akik elmondták, hogy ők inkább a 
klasszikusokat részesítik előnyben. Ezek után 
meghallgattuk Stendhal: A pármai kolostor című 
regénye, Zola: Mouret abbé vétke, Dumas Monte 
Christo grófjának ismertetését, felmerült 
Kosáryné Réz Lola és Cronin neve is. Volt, aki 
Gárdonyi: A kékszemű Dávidkáné című művét 
ajánlotta figyelmünkbe. Megint más a 
napjainkban népszerű és filmvászonról is 
ismerős Szerelmünk lapjai című Nicholas 
Sparks-regényről mesélt. Nem maradhatott ki 
Austen regénye, a Büszkeség és balítélet sem. Itt 
is röviden összehasonlítottuk a művet a belőle 
készült filmmel.  

Egymás élménybeszámolóira reagálva végül 
családias hangulatú beszélgetés alakult ki. Szó 
esett az olvasási szokásokról is, fiatalok és 
idősek ízlése közötti különbségről. Legközelebbi 
találkozónkat november 3-ra tervezzük, amikor a 
fantasy, illetve a sci-fi világába utazunk, 
valamint elkezdjük összeállítani a következő évi 
programtervezetet. 

 

Az októberi olvasóklub vendégei. Fotó: Török Csaba 



Együtt és Egyedül a Caminón -  
Tóth Zsóka előadóművész  
élménybeszámolója 

Teljesen megtelt a könyvtár olvasótere a 
szeptember havi öko-esték rendezvénysorozat 
előadásán, hiszen Tóth Zsóka nemcsak ismert 
személyisége városunknak, hanem sokan 
kedvelik őt, sokakkal jó barátságban is van. Most 
előadóművészi profiljától eltérve egy személyes 
úti kalauzolásra vállalkozott. Már néhány év 
eltelt azóta, amikor végig zarándokolta a 
Caminót, a „Csillagok Útját” de azok az 
élmények, tapasztalatok és emberi értékek, 
melyeket az út kínált neki, a sok esemény, ami a 
zarándoklás során megtörtént vele, egy életre 
szóló lenyomatot hagyott benne. Ezeket az 
élményeket osztotta meg hallgatóságával. 

 

Tóth Zsóka. Fotó: Török Csaba 

Ahány zarándok, annyi Camino, tartja a mondás, 
de mi is kell ahhoz, hogy valaki nekivágjon egy 
ekkora útnak? A legfontosabb a lelki 
felkészültség, bátorság, elhatározás, erő. Túllépni 
a félelmeken és elvárásokon, elfogadni, hogy 
minden ott és akkor adja magát. A Caminóra a 
világ minden tájáról érkeznek zarándokok, 
vannak, akiket vallásos áhítat fűt, vannak, akik 
fizikai erőpróbának, kihívásnak tekintik, vannak 
olyanok is akik valamiféle megtisztulást 
keresnek és ezzel a késztetéssel indulnak el a 
francia indulási ponttól, Saint Jean Pied de 
Porttól, hogy elérkezzenek Santiago de 

Compostelláig majd kijussanak a „világvégre”, 
Finisterreig. 

A zarándoklat lényege abban rejlik, hogy 
egyedül kell végigjárni az utat, békességben és 
harmóniában a világgal, megszabadulva a 
gondoktól, problémáktól. Azonban soha sem 
vagyunk egyedül, mert együtt vagyunk a 
természet ezer csodájával, mert előttünk is és 
utánunk is sokan járnak az úton. 

Az induláskor egy irodában regisztrálják a 
zarándokokat, és egy fésűskagylót kell 
választaniuk. A fésűskagylónak is meg van a 
maga legendája, története. Annak idején, amikor 
Szent Jakab holttestét hazaszállították, útközben 
rablók támadták meg a menetet és a kísérők a 
holttesttel a tengerbe menekültek. A csodás 
megmeneküléskor azt tapasztalták, hogy egy 
fésűskagyló tapadt a koporsóra, így azt égi jelnek 
vették. Ezért vált a jelképévé ennek a 
zarándokútnak a kagyló, amelynek segítségével 
felismerik a zarándokokat.  

Az április végi indulás talán azért ajánlott, mert 
akkor még nincsenek sokan, bár a Pireneusokban 
tavasz végén még hűvös, esős, ködös az idő és 
nem mindegy, hogy milyen cipő vagy ruha van 
rajtunk, kerül csomagunkba. Az utat jelek, 
jelzések mutatják, segítenek eligazodni. Ezeket 
javarészt a zarándokok építették kövekből, de 
vannak hivatalos jelzések is. Eltévedni szinte 
lehetetlen. Az út egy része már korábban is 
ismert kereskedelmi és közlekedési útvonal volt, 
jártak ezen a mórok is. A rómaiak Via 
Aquitaniának nevezték és aranyat szállítottak 
rajta. Az a szokás, hogy minden zarándok hoz 
magával otthonról egy kavicsot, követ, melybe 
belegondolja a megoldatlan problémáit, gondjait. 
Az út első szakaszán található Cruz de Ferronál, 
a Vaskeresztnél lerakja a kavicsot, ezzel 
jelképesen azt a lelki terhet is, amit eddigi 
életében cipelt, de már szeretne szabadulni tőle. 

Az egész út saját magunkról és a természetről 
szól. Összeolvadás, összekapcsolódás a 
természettel, hiszen épített környezet alig 
található az út során.  



 

A közönség érdeklődve figyelte Tóth Zsóka előadását. 

Fotó: Török Csaba 

Mindenki a saját ritmusa szerint tervezi az út 
megtételét. A szállások 15-40 kilométeres 
távolságban érhetők el. Többféle szállás létezik: 
kormányzati, turista, egyházi, magán, egyesületi. 
Van fizetős és van ingyenes is, de mindenhol 
illik adományt adni. Komfortosak, 3-5-féle 
menüt is kínálnak a legtöbbje koedukált. A 
szálláshelyek regisztrálnak minden megfáradt 
vándort. Segítik őket, elismeréssel vannak a 
zarándokok iránt. A szállásokon sokféle 
emberrel lehet találkozni. Bár mindenki elmerül 
a saját gondolatába, mégis ha kell, segítik 
egymást, biztató szóval, gyógyszerrel, jó 
tanáccsal. Legtöbben egyedül teszik meg az utat, 
de vannak itt családok kisgyermekekkel, barátok, 
szervezett csoportok. Maguk a spanyolok az út 
utolsó 100 kilométerénél kapcsolódnak be a 
zarándoklatba. Van, aki kismotorral, kerékpárral 
járja végig és volt egy vak ember is, aki 
kísérettel ugyan, de megtette ezt a távolságot. 

Compostellában, a katedrális előtti téren 
gyülekeznek, pihennek meg az út teljesítői. 
Nagyon sok az ismerős arc, és szinte el sem 
hiszik, vagy akkor döbbenek rá, hogy 
megérkeztek. Az esti szertartásokon a 
katedrálisban felolvassák azt, hogy hányféle 
nemzet zarándokai érkeztek meg aznap. Sokan 
vállalják azt, hogy innen kigyalogolnak az óceán 
partjára Finisterráig, ahol a hagyományok szerint 
elégetik a zarándokúton viselt cipőket, 
bakancsokat. 

Mit jelent tehát az embernek ez az út? Azt hogy 
nincs lehetetlen és hihetetlen erőforrással, és 
erőtartalékkal rendelkezünk, amire eddig nem is 

gondoltunk, hogy képesek vagyunk rá. 
Felfedezhetjük saját magunk határait. 
Rájöhetünk arra is, hogy mennyi felesleges 
dolgot cipelünk lelkünkben. A félelem és a 
bosszúság az apró hétköznapi problémák 
elillannak rólunk, mert nyitottan, szeretettel 
fordulunk magunkhoz, másokhoz és a 
természethez. Másrészt képesek lehetünk 
megválni a gondjainktól, begyógyulhatnak a 
sebeink, és ezzel a bizonysággal az életünk 
következő időszakát sokkal könnyebben élhetjük 
meg. 

Lelki (derű)–gyakorlat a házasságról 
- Levente Péter és Döbrentey Ildikó a 
megyei könyvtárban 

Feketsné Kisvarga Anita 

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
Tatabányai Szervezete és a József Attila Megyei 
és Városi Könyvtár közös meghívására Levente 
Péter színész, rendező, tanár és Döbrentey Ildikó 
író tartott előadást 2014. szeptember 29-én a 
megyei könyvtárban. A közvetlen hangvételű 
előadás témája a házasság volt.  

Az előadópáros nyílt őszinteséggel beszélt arról, 
hogyan találtak egymásra, milyen nehézségeket 
okozott számukra az egymáshoz csiszolódás, 
egymáshoz érés folyamata, és hogyan viselték el 
felelősségteljes szeretetben azokat a csapásokat, 
melyek az alatt a 47 év alatt érték őket, amióta 
házasok. 

 

Levente Péter és Döbrentey Ildikó. Fotó: Török Csaba 



Levente Péter önvallomása szerint akkor vált 
felnőtté, amikor első gyermeke meghalt. 
Ráébredt, hogy a Pokol és a Mennyország nem a 
halál után kezdődik, hanem itt a Földön. Az 
életünk alatt megtett úton járjuk be a 
Mennyország és a Pokol bugyrait, miközben 
folyamatos önreflexióval és Istennel való 
beszélgetéssel formálódhatunk igényes, dönteni 
tudó, érett emberré, aki felelős önmagáért és 
embertársaiért. A választás, hogy ezt az utat 
követjük-e vagy pedig más értékrendszer mentén 
szervezzük életünket, már a magunk felelőssége, 
mert sem az állatok, sem a növények nem 
választhatnak, csak az embernek van szabad 
akarata. Döbrentey Ildikó arról beszélt, hogy 
mindketten komolyan vették a házassági 

esküjüket.  Hálás, mert férje nemcsak elviseli, 
hanem jobbnak látja őt annál, mint amit önmaga 
jóságáról gondol. Felolvasta a Házassági Áldás 
című imát, melyet 2008 februárjában a Házasság 
hete alkalmából írt. 

Befejezésül Levente Péter átnyújtott a 
hallgatóságnak egy képzeletbeli orvosságot arra 
az esetre, ha mégis összetűzésre kerülne sor a 
házastársak között – mert erre még a legjobb 
házasságban is sor kerülhet: a „megsértődés – 
bosszú – gyűlölet” romboló hármasa helyett 
inkább a „megbántódás – megbeszélés – 
megbocsátás” fázisait kövessék a házastársak, s 
ekkor a békés, boldog együttélést bármikor újra 
lehet kezdeni. 

 

 

 

A művészházaspár kitárulkozása, javaslatai nagy hatással voltak a közönségre.   

Fotó: Török Csaba 
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Egy konzervatív úr a baloldali 
zarándokok között 

Sinkó Ildikó 

Magyary Zoltán 1935-ös szovjetunióbeli útjáról 
szóló könyvbemutatóra invitáltuk olvasóinkat 
október 15-én, a könyvtári hét keretében. A 
szerző, dr. Babus Antal az MTA kézirattárának 
osztályvezetője, irodalomtörténész, Fülep Lajos 
és Németh László életművének kutatása a fő 
területe. 

Joggal vetődött fel a kérdés: hogyan irányult 
figyelme Magyary Zoltánra, aki a közigazgatás 
területén tevékenykedett leginkább? Mint sok 
könyv, történet születésében, itt is szerepet 
játszott a véletlen. A szerző 2003-ban véletlenül 
bukkant rá az Oroszországi Föderáció Állami 
Levéltárában Magyary 1935-ös útjával 
kapcsolatos dokumentumokra, s mivel 
tapasztalta, hogy egyes dokumentumok eltűnnek, 
vagy újra titkossá válnak – kézzel lemásolta a 
mintegy 100 oldalnyi anyagot. 

Amikor 2013-ban az Oroszországi Föderáció 
Külügyminisztériumának Külpolitikai 
Levéltárában hét újabb Magyary dokumentum 
vált Seres Attila jóvoltából elérhetővé, már elég 
anyag állt rendelkezésre a könyv megírásához. 

„Manapság minden út Moszkvába vezet.” 
(Lincoln Steffens, 1936.) 

Az 1930-as években több nyugati és észak-
amerikai baloldali értelmiségi gondolkodott 

hasonlóan, divat volt Moszkvába utazni. A 
„zarándokok” aztán kaptak egy gondosan 
megtervezett és kivitelezett forgatókönyvet, 
amitől tilos volt eltérni, s ami értelemszerűen 
pozitív benyomást keltett. 

Magyary, mint közigazgatással behatóan 
foglalkozó szakember rendszeresen előadott 
nemzetközi közigazgatás-tudományos 
kongresszusokon. Őt kérték fel az 1936-os varsói 
kongresszus fő előadójának. Lelkiismeretes 
ember révén alaposan felkészült, s az amerikai, 
angliai tanulmányai után tanulmányozta a 
Harmadik Birodalom, ill. a fasiszta Olaszország 
közigazgatását is. Mindezek után meggyőződése 
volt, hogy nem juthat elvi megállapításokra, ha 
nem terjeszti ki helyszíni tanulmányait a 
Szovjetunióra is.  Ilyen előzmények után érkezett 
feleségével, Techert Margittal együtt 1935. 
szeptember 1-én Moszkvába. 

A könyv ennek az útnak hiteles levéltári 
forrásokon alapuló kordokumentuma. 

 

Babus Antal 



Élő múltunk – családi ereklyék 
kiállítás 
 
Dollmayer Bea  

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban 
immár 4. éve működő Kézimunka Klub újabb 
kiállítással örvendeztette meg a látogatókat az 
Országos Könyvtári Napok alkalmából. Az idei 
téma a családban különböző generációk által 
készített munkák és értékek volt, szemléltetve, 
hogy nem csak az „idősek kiváltsága” a 
kézimunkázás.  

A bemutató két részre vált: egyik a családon 
belüli műveket tárja a közönség elé, a másik 
pedig egy állandó kiállítás Tata nevezetességeit 
megörökítő alkotásokból. Utóbbiakat a klub 
tagjai készítették el különböző technikákkal: 
selyemfestés, 3D képkészítés, szoborformázás, 
keresztszemes hímzés, vert csipkézés.  

E komoly munkák alkotóit a Nemzeti Kulturális 
Alap és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
ajándékokkal is támogatta, amelyet a kiállítás 
megnyitóján 2014. október 14-én vehettek át a 
megjelentek. A bemutatott tárgyak ingyen 
megtekinthetőek 2014. október 14. és november 
15-e között. 

 

 

Nézelődők a kiállításon 

Maratoni felolvasás a tatai 
könyvtárban 
 
Dollmayer Bea  

2014. október 17-én a tatai Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár az Országos Könyvtári Napok 
keretében maratoni felolvasást szervezett a 
Magyary Zoltán Művelődési Ház aulájában. A 
délután 13-kor kezdődő 4 órán át tartó 
rendezvényen a felolvasók maguk által választott 
történeteket, regényrészleteket olvastak fel 10 
perces váltásokban.  

A program célja az olvasás népszerűsítése volt, 
azáltal, hogy szemléltessék milyen sokrétű 
irodalom áll a könyvtár olvasóinak 
rendelkezésére. A jelenlévők ízelítőt hallhattak 
Márai Sándor, Lázár Ervin, Rideg Sándor, Berg 

Judit, Mark Twain, Schäffer Erzsébet, 

Vörösmarty Mihály, Bruno Ferrero és még 
mások műveiből.  

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap és az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség 
támogatásával valósult meg. A program részét 
képezte egy egyedi megemlékezés is: Pribojszky 

Mátyás tatai lakosú citeraművész és író mindenki 
nagy szomorúságára aznap hajnalban hunyt el, 
ezért a könyvtárosok a művész saját tollából 
származó önéletrajzával indították a felolvasást. 

 

 

Dollmayer Bea szervező és Sinkó Ildikó igazgató is a 

felolvasók sorában volt.  

 



Mozgásban gazdag élet, gerinces 
tartás 
 
Goldschmidt Éva 
 

Rochlitz Ildikó gyógytornász tartott előadást 
2014. október 15-én a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtárban. A Gerinckímélő olvasás című 
rendezvényen egészséges felső tagozatos diákok 
éppúgy részt vettek, mint mozgásszervi 
panaszokkal küszködő idősebbek.  
Fontos, hogy gyógymódot találjunk bajainkra, de 
a megelőzés még hangsúlyosabb, és ezt bizony 
nem lehet elég korán elkezdeni. 
Előadónk egészen csecsemőkorig vezette vissza 
az emberi gerinc központi szerepét, hiszen a 
kisbaba az által, hogy megemeli a fejét, mászik, 
már elkezdi erősíteni hátizmait. A háti 
görbületünk az ülés kialakulásával kezdődik, a 
járással, állással pedig az ágyéki homorulat 
mutatkozik meg.  

 

Rochlitz Ildikó 

Probléma, hogy a kisgyermek már akkor ül, ami 
előtt még bármi mozgásformát megtanult volna. 
Az óvodás korú gyermekek nagy részének 
hanyag a tartása, de az ő korukban még igen 
hatékonyan kezelhető izomerősítéssel.  

Ma az előrehajlásos testtartás a domináns, 
gondoljunk csak a főzésre, mosogatásra, az 
iskolapadban ülve az írásra… Régen nem 
véletlenül ültek a gyermekek hátratett kezekkel a 
padban.  

Az olvasást ajánlott hason fekve végeznünk, de 
kiemelendő, hogy a fejtartás is meghatározza a 
hát helyzetét, és ez vonatkozik az állásra, járásra, 
ülésre is. Fontos tudnunk, hogy a szimmetrikus 
sportok - mint például az úszás - erősítik 
egyformán a hát mindkét oldalát. 

Amerikában működik egy találó elnevezésű 
mozgalom, az úgynevezett Mozgásgyógyszer 
Mozgalom. Az orvos receptre felírja a 
testmozgást. Ildikó a gyermekeknek különösen 
kihangsúlyozta ennek fontosságát, és kérte tőlük, 
hogy mindenképpen jegyezzék meg: a mozgás = 
gyógyszer. A diákok arra a kérdésre, hogy volt-e 
már valakinek közülük ortopédiai problémája - 
csak kevesen válaszoltak igennel. Reméljük, a 
későbbiekben sem lesz szükségük hasonló 
szakrendelés felkeresésére, mert az azt jelentené, 
hogy felismerték életükben a mozgás 
jelentőségét. 
 

Öröm könyvek – örömkönnyek 

Dományi Zsuzsanna 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár irodalmi 
pályázatot hirdetett Öröm könyvek – 
örömkönnyek címmel a 43. alkalommal 
megrendezett Országos Könyvtári Hét 
alkalmából. 

A könyvbarátok megosztották velünk írásukban 
különleges, emlékezetes olvasmányélményüket. 
Bemutatták kedvenc könyvüket, mely 
megnevettette őket, vagy könnyeket csalt a 
szemükbe. Bernhard Hagemann, Leonie Swam, 

Nicolas Sparks egy-egy regénye került így a 
középpontba, ezen kívül két olvasó Lesley 

Pearse és Schäffer Erzsébet könyveit ismertette.  

Az eredményhirdetést 2014. október 16-án, 17 
órakor tartottuk az olvasóteremben. A beküldők 
között akadtak régi könyvtártagok, és olyanok is, 
akik a felhívásra jelentkezvén nyertek könyvtári 
tagságot. A legjobb pályaműveket ugyanis éves 
tagsággal és havi audiovizuális tagsággal 
jutalmaztuk, amely DVD, CD kölcsönzését teszi 
lehetővé. Minden kedves könyvajánló oklevelet 



is kapott, illetve átvehetett egy „Találkozzunk a 
könyvtárban!” feliratú tollat. Ez volt tudniillik az 
idei Könyvtári Hét jelmondata. A nyertesek 
valamennyien eljöttek a díj átadóra. 
Mosolyogva, megilletődve vették át 
ajándékaikat.  

A Nemzeti Kulturális Alap, valamint az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség által 
támogatott olvasásnépszerűsítő program tehát 
sikerrel zárult. A könyvajánlókat viszont 
láthatják majd íróik és a könyvbarátok, mert 
honlapunk – www.mzsvktata.hu  – ajánló 
rovatában hónapról-hónapra megjelennek majd.  

     Jutalmazottak: 

 

• Héjj Antalné 

• Lezsovits Szilvia 

• Pallagi Zsuzsanna 

• Bodáné Csohán Viktória  

• Varga Istvánné 

 

 

 

Dományi Zsuzsanna átadja az emléklapokat.  

A fotókat a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár munkatársai készítették. 
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Könyvtári beszélgetések  

Rakonczay Gáborral 

Szűcs Katalin 

 „A világ és benne minden egyensúlyban van. 
Csakis annyit kaphatsz, amennyit beleteszel. Ha 
kíváncsi vagy, mennyit fektettél bele, elég 
összevetned álmaidat jelenlegi életeddel és 
annak összes körülményével. Ha most valaki 
kényelmetlenül érzi magát, már jó úton jár, 
hiszen a felismerés az első mérföldkő a célhoz 
vezető úton” (Rakonczay Gábor: Átkelés a 
végtelenen, Jaffa K. 2013. 8. p.) 

Szeptember 8-án könyvtárunk vendége volt 
Rakonczay Gábor, Guinness világrekorder 
óceáni evezős, az amerikai Év Kalandja Díj 
(2008) és a Magyar Formatervezési Díj (2007) 
tulajdonosa, négyszeres óceánátkelő magyar 
hajós. Rendszeresen tart előadásokat 
egyetemeken és felsővezetői képzéseken, eddig 5 
országban, több mint 30 ezer ember hallotta 
célmegvalósítással kapcsolatos előadásait. 

 

Rakonczay Gábor.  Fotó:  Nyári Andrea 

Horváth Péter és  

Juhász Gábor estje 

Szűcs Katalin 

Szeptember 29-én egy hangulatos rendezvényen 
vehettek részt az érdeklődők. Könyvtárunk 
vendége volt Horváth Péter József Attila-díjas 
magyar író, rendező, forgatókönyvíró, aki mesélt 
élményekben gazdag gyermekkoráról és beszélt 
pályafutásáról. A szerző felolvasott a 
Bogárvérrel és a Képíró című műveiből.  

Az estét színesítette Juhász Gábor AEGON-, 
Gramofon- és Artisjus-díjas jazz gitáros 
közreműködése. 

 

 

Horváth Péter és Juhász Gábor.  

Fotó: Nyári Andrea 

 
A rendezvény „Az olvasás és az irodalom 
népszerűsítése kortárs magyar irodalmárokkal és 
zenészekkel” című NKA pályázat támogatásával 
valósult meg. 


