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Könyvtár, értéktár – A Komárom-

Esztergom megyei XLIV. Könyvtári 

Hét szakmai nyitó programjáról 

Feketsné Kisvarga Anita 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

október 5-én - hagyományaihoz híven -, szakmai 

konferenciával nyitotta meg a XLIV. Könyvtári 

Hetet Komárom-Esztergom megyében. A 

szakmai nap ezúttal a könyvtárak és a helyi 

értékek kapcsolatáról és a könyvtárak értéktár-

bizottságokban történő szerepvállalásáról szólt. 

A konferencián elsőként dr. Voit Pál, a megyei 

könyvtár igazgatója köszöntötte a vendégeket. 

Nyitó beszédében beszámolt arról, hogy az idei 

Könyvtári Héten 213 program 87 helyszínen, 60 

településen valósul meg megyeszerte. Az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség által életre 

hívott 10. Országos Könyvtári Napok 2015-ös 

programsorozatának érdekes színfoltja lesz az 

országosan 150 kistelepülésen elinduló könyvtár-

mozi, mely akcióhoz megyénkből három 

település csatlakozott. 

dr. Kancz Csaba kormánymegbízott beszédében 

fontosnak tartotta kiemelni a könyvtárak azon 

specialitását, hogy tevékenységükben egyszerre 

valósul meg a közösségfejlesztés filozófiája és az 

olvasáskultúra terjesztése, valamint az olvasás-

népszerűsítés.  

Guba Zoltán András, a Földművelésügyi 

Minisztérium Hungarikum Főosztályának 

vezetője a nemzeti értékpiramissal ismertette 

meg a hallgatóságot. Előadásában arról számolt 

be, milyen testületek és szervezetek dolgoznak 

azon, hogy a legkisebb települések kulturális, 

építészeti, népművészeti hagyományokon 

alapuló értékeitől a nemzeti értékekig minden 

megőrzésre szánt kincs rögzítésre és 

propagálásra kerüljön. Választ kaphattunk arra a 

kérdésre is, hogyan kerülnek be helyi értékek a 

nemzeti értéktárba, és hogyan alakul, bővül a 

külhoni értéktár. A jövőben módszertani 

kézikönyv is fogja segíteni az értéktár-

bizottságok munkáját – tudtuk meg az előadótól. 

 

Dr Kancz Csaba, Guba Zoltán András, Popovics György  

és dr. Voit Pál. Fotó: Török Csaba 

Popovics György, a Komárom-Esztergom 

Megyei Közgyűlés és egyben a Megyei Értéktár 

Bizottság elnöke előadásában elsőként a 

könyvtárak helyi értéktár-bizottságokban történő 

munkájának fontosságára hívta fel a figyelmet. 

Mindemellett kiemelte, hogy a könyvtárak 

olvasás - és írásösztönző szerepe is 

nagymértékben hozzájárul a nemzeti identitás 

megőrzéséhez. Előadásában hallhattunk a 

Megyei Értéktár Bizottság megalakulásának és 

működésének körülményeiről. Megyeszerte 

hetvenhat település közül harmincötben 

működnek, tizenötben pedig alakulóban vannak 

a települési értéktár-bizottságok. A tapasztalatok 
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fényében Popovics György arra hívta fel a 

figyelmet, hogy nem szabad elfeledkeznünk a 

hazánkban élő nemzetiségek értékeinek számba 

vételéről sem. Figyelemmel kell kísérni továbbá 

azokat az új kezdeményezéseket is, melyek 

annak ellenére képviselhetnek megőrzendő 

értékeket, hogy nincs hosszú időre visszatekintő 

múltjuk. Végezetül a jelen lévő 

polgármestereken keresztül üzente a 

kistelepüléseknek, hogy a települési értéktár-

bizottságokban biztosítsanak helyet a 

könyvtárosoknak is. 

Dr. Veress Zoltán főjegyzői titkárságvezető, a 

Megyei Értéktár Bizottság titkára szabatos 

kifejtését adta mindazoknak a fogalmaknak, 

melyek a nemzeti értékek rendszerével, a megyei 

és a települési értéktárakkal és bizottságokkal 

kapcsolatosak. Megismertette a hallgatósággal 

azokat a jogi kereteket és gyakorlati lépéseket, 

melyek között az értékek gyűjtése és a 

gyűjtemény nyilvánossá tétele megvalósulhat.  

Hornyák-Pálmai Éva a Nemzeti Művelődési 

Intézet Komárom-Esztergom Megyei Irodája 

képviseletében azokról a jó gyakorlatokról, 

módszerekről számolt be, melyekkel a már 

meglévő helyi értéktárak közkinccsé tehetők, 

népszerűsíthetők. A legnagyobb országos 

rendezvény, ahol a települések és a megyék 

bemutatkozhatnak, a Magyar Értékek Napja, 

melyet kétévente rendez meg a Nemzeti 

Művelődési Intézet. 

 

Zselinszky Lászlóné. Fotó: Török Csaba 

Zselinszky Lászlóné, a Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete Hungarikum Munkabizottságának 

elnöke azt a több évre visszatekintő munkát 

ismertette, melynek révén a könyvtárak aktív és 

együttműködő szereplőivé váltak az értéktár 

bizottságoknak. A könyvtárak gyűjteményei, a 

könyvtárosok felkészültsége, szemléletmódja 

kiaknázandó forrást jelenthetnek a nemzeti 

értékek megőrzését célzó munkában. 

Ugyanakkor a könyvtárak számára is előnyökkel 

járhat a szerepvállalás: forrásbevonást, 

presztízsemelkedést, az értékteremtő képesség 

szélesebb körű elismerését vonhatja maga után.  

Erdősné Csík Katalin, a bajnai Könyvtári, 

Információs és Közösségi Hely vezetője a 

könyvtár bemutatása mellett arról beszélt, hogy a 

falvak sokszor csak akkor szembesülnek saját 

értékeikkel, amikor számba kell azokat venni. 

Így történt ez Bajnán is, de ma már nemcsak 

számon tartják, hanem a helyi lakosság mellett a 

szélesebb nyilvánosság felé is örömmel 

propagálják Bajna történelmi, építészeti és 

néprajzi kulturkincseit.  

Közülük is kiemelkedő szerepet szánnak a 

Sándor-Metternich Kastélynak. A tervekbe 

Pallagi Tibor, Bajna polgármestere avatta be a 

hallgatóságot. A Forster Gyula Nemzeti 

Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 

Központ az épületegyüttes felújítását fogja 

koordinálni a közeli jövőben. A kastély és a 

körülötte elterülő park olyan turisztikai 

látványosság lesz, mely valószínűsíthetően az 

egész megyére hatással lesz. A rekonstrukció 

után az épületegyüttes nemcsak kulturális 

rendezvényeknek, lovas kalandparknak fog 

helyszínéül szolgálni, de a tervek szerint a helyi 

könyvtár is ott találná meg méltó környezetét. 

Polgármester úr minden jelen lévőt meghívott a - 

remélhetőleg egy-két éven belül megújuló – 

kastélyba. 

Dr. Horváth Géza, a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár helytörténész-könyvtárosa 

górcső alá vette a Komárom-Esztergom Megyei 

Értéktárba bekerült értékeket, és konkrét 

ajánlásokat fogalmazott meg az egyes értékekről 

szóló, azok értékké nyilvánítását alátámasztó 

irodalmak és bibliográfiák felhasználására. 



Rámutatott arra, hogy a megyei könyvtár gazdag 

helyismereti gyűjteménye nagy segítséget 

jelenthet az értéktár bizottságoknak, sőt, 

önmagában is helye lenne a megyei értéktárban. 

A gazdag szakmai napot dr. Voit Pál szavai 

zárták. A megyei könyvtár igazgatója felhívta a 

figyelmet arra az egyedülálló kezdeményezésre, 

amelyet 6 település között videokonferencia 

üzemmódban terveznek megvalósítani a 

Könyvtári Héten helyismereti vetélkedő 

formájában, a települési és megyei értékekre 

koncentrálva. (Részletek a ’Mi újság a KSZR 

háza táján’ rovat cikkei között.) A program 

végén lehetőség nyílt a művelődési szakemberek 

kötetlen beszélgetésére is. 

 

Könyves Vasárnap a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár Központi 

Könyvtárában 

Kissné Anda Klára 

2015. október 11-én a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár Fő téri központjában egész 

napos akciókkal, változatos programokkal várták 

azokat, akik úgy döntöttek, a könyvtárat is 

beiktatják vasárnapi programjukba.  

Bár az eső kitartóan esett egész nap – talán 

éppen ezért –, a tavalyinál nagyobb érdeklődés 

övezte az elsősorban gyerekeket és családokat 

megszólító eseményeket. Már a bejáratnál könyv 

cserebere fogadta az érkezőket. Aki hozott, az 

vihetett is, válogatva a polcokon elhelyezett 

választékból (53 fő). Egy óra hosszat ingyen 

internetezhettek és használhattak számítógépet 

azok, akik ezen a napon éltek a lehetőséggel (11 

fő). Az ingyenes beiratkozási akciót 

háromszázhúszan használták ki a Központi 

Könyvtárban, és még százhárom fő iratkozott be 

azonos feltételekkel a fiókkönyvtárakban október 

12–13-án, köztük a 18–55 év közöttiek aránya 

volt jelentős. Könyves Vasárnapon volt az utolsó 

lehetőség késedelmi díj nélkül visszahozni a 

lejárt határidejű dokumentumokat, hiszen ezzel 

véget ért a megbocsátás hete. Összesen 

kettőszázhuszonnyolc főnek jelentett ez kisebb-

nagyobb pénztárcakímélő megoldást húsz 

forinttól a harmincnyolcezer forintig.  

Egész nap tartott az ingyenes arcfestés. Évek óta 

hagyományos programpontja ez a Könyves 

Vasárnapnak. Ezúttal is Nagyné Boldog Katalin 

varázsolt a gyerekpofikból kisoroszlánt, vámpírt, 

pillangót, a nagyobbacskákra pedig hennát. 

Reggel 9-kor még volt ideje néhány 

könyvtároson bemelegíteni, de aztán sem a 

gyerekek, sem szüleik nem hagytak sok időt a 

pihenésre. Hiába akartak kedvezni a szervezők 

idén azzal, hogy 16 órakor zárják a programnak 

ezt a részét, nem fogyott el a sor most sem 17 óra 

előtt. Olyannyira kitartóak voltak a gyerekek, 

hogy még a pár méterrel odébb zajló zenés 

műsorra sem ültek oda, nehogy egy gyerek is 

megelőzze őket a sorban. És valljuk be őszintén, 

látva az izgalmat, a várakozás örömét és aztán a 

felszabadult boldogságot a festék alatt, 

értelmetlennek tűnt ebbe a folyamatba 

beavatkozni, mikor az Acoustic Light Blue a 

könyvtár minden szegletében – de talán még az 

utcán is – jókedvre derítette hallgatóságát. De ne 

szaladjunk ennyire előre… 

Miközben az arcfestés lassacskán beindult, 

Varga Gáborné kötötte le a kiscsoportnyi gyerek 

(14 fő) és közel ugyanannyi szülő, nagyszülő 

figyelmét. A már nyugdíjas éveit töltő 

óvodapedagógus sem először járt a könyvtárban. 

A Mesesarok című előadása – vagy inkább 

interaktív foglalkozása – ezúttal sem okozott 

csalódást azoknak, akik hallgatták. A zömében 

2–6 éves gyerkőcök a széket alig érték fel, ott a 

szülők ültek. A kicsik temperamentumtól 

függően a szülők ölében, vagy az első széksorok 

előtt heverő színes párnákon kucorogtak a 

bevezető mondatokig. Varga Gáborné gyorsan 

feledtette velük, hogy hol vannak. A végtelenül 

egyszerű történet arról szólt, hogy valakinek a 

keresésére indultak. A mesebeli árkon–bokron 



keresztül éppen ugrálva vagy nagyokat lépdelve, 

a repülőt, a természet, az eső és az állatok 

hangjait utánozva észrevétlen a mese szereplőivé 

váltak. Szinte minden gyerek megnyilvánult. 

Volt, aki még hozzá is tett, a szülők és 

nagyszülők pedig vagy velük együtt 

„szerepeltek” vagy csendes nyugalomban 

figyelték a gyermek rezdüléseit és élvezték, hogy 

most más mesél.  

Nagy Edit segített a Mesesarok képi világának 

megidézésben. Kisgyermekkorban oly fontos a 

mesevilág, más bőrébe bújva érezni, átélni, 

elképzelni valamit a szocializáció része. És mi 

állhatna még közelebb a gyerekekhez, mint a 

természet. A mese során vándorlók a zöld, 

virágos réten kis manókként egy mesekönyvre 

csodálkozhattak rá végül. A színes paraván 

mögött bárkiből manó válhatott – ki is 

használták, fotózkodtak. 

 

Amint a mese véget ért az olvasótér közepén, 

máris átrendeződött a terep. A helyismereti öböl 

várta a játszani mindig kész gyerekeket vagy 

éppen a gyermeklelkű felnőtteket. Horváth 

Zoltán, a 2011-ben indult Esztergomi Társasjáték 

Klub vezetője egy nagy táska játékkal érkezett. 

Játék a könyvtárban: vidám társasjátékok… 

címmel a legváltozatosabb és a legkülönbözőbb 

tábla-, kártya- és korongjátékokat hozta magával. 

Mivel a program egyeztetése során a családi 

jelleg volt hangsúlyos, az óvodástól a felnőtt 

korosztályig bő volt a választék. Volt, aki 

asztalnál foglalt helyet, volt, aki a szőnyegen a 

színes párnák közé ült társaival. Egy apukán 

szinte át kellett lépni, miközben olvasói kérést 

elégített ki a könyvtáros, ám észre sem vette, 

miközben két gyermekével társasozott. A két óra 

hossza alatt közel negyvenen „szálltak be” 

hosszabb-rövidebb időre a játszmákba. Nem csak 

családtagok, különböző családokból érkezők is 

tudtak együtt nevetni, versengeni. Horváth 

Zoltán mindenkit örömmel invitált és 

készségesen vezette be a játékosokat egy-egy 

különleges, rendhagyó játékformába. 

A társasjáték még véget sem ért, máris 

megérkezett Buóczné Miklán Erzsébet rendőr 

őrnagy és segítője, hogy néhány érdekességet és 

hasznos tudnivalót kínáljon az érdeklődőknek. 

Kitűnő példája volt ez a könyvtári héten már 

másodízben megnyilvánuló együttműködésnek a 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-

főkapitányság részéről. Nagy itt a forgalom! 

címmel majd egy órán keresztül egymást 

követték azok a tíz-tíz perces oktatófilmek, 

amelyek lakossági tájékoztatásként olyan 

helyzetekre hívták fel a figyelmet, amelyek akár 

az utcán, akár otthonunkban, vagy nyilvános 

helyen adódhatnak. Volt szó hamis hatósági 

igazolvánnyal becsengetőkről, besurranókról, a 

strandon történő lopásokról, olyan helyzetekről, 

amelyekben naivitásunk, figyelmetlenségünk 

alkalmat kínál megkárosításunkra. Többeknek 

kellett volna végignézni, mint ahányan végül 

látták. Mentségükre legyen mondva, hogy az egy 

időben zajló történések elterelték a figyelmet. 

Rendőrnőnk hatalmas puzzlekockákat hozott 

magával, amelyekből közlekedési táblákat 

lehetett kirakni. A játékszőnyegen mindig 

rakosgatta őket valaki. A totyogósok csak azért, 

mert érdekes és színes volt, az óvodások szülői 

segítséggel, a tizenévesek pedig már okosan 

ültek, térdeltek le a kockák mellé. Aki ügyes 

volt, láthatósági mellényt kapott ajándékba. Volt, 

aki aztán a rendőrségi színezőkkel 

barátságkarkötőt is szerzett mellé. A legnagyobb 

kihívást azonban az jelentette, hogy a polcok 

közé lerakott bóják között ki tud a 

legügyesebben végiglépdelni a 

részegszemüvegben. Bizony, nem volt egyszerű! 

Hiába, hogy csak egy szemüveget kellett 

felvenni, az érzékeket olyannyira becsapta, hogy 

az egyenes sem volt egyenes. Még a magukat 

próbára tevő apukák és anyukák is nehezen 



lavíroztak vele a rövid akadálypályán. Még a 

látvány is mókás volt! Közel hatvan fő próbálta 

ki magát hol itt, hol ott a rendőrnő társaságában. 

A délután már az alkotások és a zene jegyében 

telt. A megyei könyvtár gyermekkönyvtárosai, 

Erősné Suller Ildikó és Zantleitnerné Szebenyi 

Zsuzsanna iskolai közösségi szolgálatosok 

segítségével családi szöszmötölőt tartottak. 

Szebbnél szebb süni, virág és egyéb mű született 

ott, ahol nem sokkal ezelőtt még társasoztak. 

Akinek nem volt elég a só-liszt gyurma, színes 

papír, olló és ragasztó, az magvakat is 

felhasználhatott az alkotásához. Így pótolták a 

gyerekek például a süntüskéket tökmaggal vagy 

a pattogatott kukorica szemeivel. Önállóan vagy 

szülői segítséggel, de mindenki elmélyülten 

dolgozott. Szinte kevésnek bizonyult a hely, az 

érdeklődés várakozáson felüli volt a több mint 

hetven résztvevővel – persze a „lányok” erre 

számítottak, felkészültek, kitartott az alapanyag. 

 

Csak a zenekarvezető, Kőrösi Gábor vette kissé 

zokon, hogy míg az Acoustic Light Blue 

játszott, kevesebb gyereket, összesen csak 

harminc főt tudtak bevonni a Zenés délutánba. 

Ám, ahogy már említésre került, nem volt a 

könyvtárnak olyan szeglete, ahol az ütemes zene 

nem idézett volna kellemes emlékeket a 

felnőttekben, vagy ne derítette volna jobb kedvre 

a gyerekeket. Micimackóval kezdték a sort, de 

izzott a galagonya, Gábor énekelt Morzsáról, a 

kutyájáról, és számos más állatról, évszakról, 

hangulatokról. Volt vidám és szomorú ének, egy 

egész órán át szórakoztatva mindenkit akarva-

akaratlan. Még aki a zenét hangosnak is találta, 

és emiatt nem jött közelebb, még az is dúdolta az 

ismerős Halász Judit, Gryllus Vilmos, Varró 

Dani és saját szerzésű dalokat. Akit a hangerő 

nem zavart, és bátrabb volt, az a trió tagjai előtt 

pörgött, táncolt, tipegett vagy tapsolt. Csak jó 

szívvel ajánlhatók a zenészek minden családi 

vagy gyermekprogramra, zenés vagy irodalmi 

jellegű rendezvényre. (Nekünk Varró Dani 

megzenésített vereseivel ajánlották 

figyelmünkbe őket – megérte!)  

Tagadhatatlanul a délutáni programok aratták a 

nagyobb sikert. Aki gyermekével az egyik vagy 

a másik előadóra várt, vagy csak az időt akarta 

eltölteni, és nagynak találta a zsivajt a 

gyermekkönyvtárban, az a felnőtt olvasótérben 

berendezett mesespolc előtt pihenhetett meg. 

Néhányan mesét olvastak gyermekeiknek, 

unokáiknak a kihelyezett mesekönyvekből. 

Színezhettek és rajzolhattak a kikészített 

eszközökkel. Néhányan a szőnyegre kuporodva a 

plüssállatokkal játszottak. A 

gyermekkönyvtárosok gondosan, előre 

kiválogatták azokat az állatfigurákat, amelyek a 

polcokon található könyvekben is szerepeltek. A 

gyermekkönyvtárnak adományozott figurák 

között Süsü, a Kockásfülű Nyúl, egy 

katicabogár, Némó, a bohóchal, Mazsola, 

számtalan mackó és egyéb mesehős megtalálható 

már. És nincs jobb, mint könyves környezetben 

játszani! Szoktassuk hozzá a gyerekeket! 

Sokat köszönhet a könyvtár azoknak az iskolai 

közösségi szolgálatos diákoknak, akik 

szabadidejüket nem sajnálva jöttek segíteni ezen 

a napon. Néhányan nyitástól majdnem zárásig 

járták a könyvtár környékét, hogy felhívják a 

figyelmet a Könyves Vasárnapra, a könyvtár 

akcióira. Rendületlenül osztogatták az Országos 

Könyvtári Napok szórólapjait és könyvjelzőit, 

valamint a megyei könyvtár tájékoztatóit. 

Előzetesen válogatott idézeteket vittek 

magukkal, amelyekből választva, a megszólított 

és arra hajlandó járókelők felolvastak egyet-

egyet pluszjutalomért. A visszajelzések szerint 

többen így értesülve jöttek be a könyvtárba. 

A diákok azonban nem csak az utcán, hanem a 

falak között is sokat segítettek. Az olvasói terek 

átrendezésében, a játékok és programok 



felügyeletében, az olvasók tájékoztatásában az 

aktuális és állandó könyvtári rendezvényekről. 

Különösen rátermett diák kellett ahhoz a 

tájékoztató-információs pulthoz, amelyre a 

megyei könyvtár prospektusai és szórólapjai 

mellé az Országos Könyvtári Napokon a 

tematika szerint megszólított szervezetek, 

intézmények is elhelyezhették sajátjaikat. A 

megyei könyvtár felajánlására, hogy helyet kínál 

a lakossági tájékoztatást szolgáló kiadványok, 

szóróanyagok kihelyezésére, elsőként 

jelentkezett a Vakok és Gyengénlátók 

Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete. Rajta 

kívül a Komárom-Esztergom Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a NAV 

Komárom-Esztergom Megyei Adóigazgatása, a 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-

főkapitányság bocsátotta rendelkezésre a 

tájékoztatóit, a Tatabányai Megyei Jogú Város 

Levéltára pedig egy ingyenes kiadványát. 

A pultnál ügyelő diák szintén idézetek 

felolvasására kérte a frissen érkezetteket vagy a 

kölcsönző pult előtt várakozókat. Arról nem 

készült statisztika, hogy hányan álltak kötélnek, 

de egy óra alatt egy doboz ceruza elfogyott a 

jutalmazásra.  

A Könyves Vasárnappal ismét lezárult egy 

alapos előkészítést igénylő, feszített tempóban, 

de összefogott programsorozat az országban és a 

megyében, Tatabányán és a településeken. Célja 

és haszna nem megkérdőjelezhető. Elfáradtunk? 

Igen, mert kevesen vagyunk. Megérte? Igen, 

mert sokakhoz eljutott a hírünk, akik még nem 

ismertek vagy már lemondtak rólunk. Na és több 

lett az olvasónk! Tíz évvel ezelőtt úgy indult: 

összefogás a társadalomért. Most egyre inkább 

összefogás a könyvtárakért. Hát szusszanjunk 

egyet, fújjuk ki magunkat, és folytassuk, hogy 

legyen miért!  

 

 

A fotókat Erősné Suller Ildikó, Magaláné Kovács Andrea, Török Csaba készítette. Montázs: Szilassi Andrea 



Fókuszban az ismeretszerzés és a 
tanulás lehetőségei számítógép és 
mobil eszközök bevonásával  
 
Szilassi Andrea 

2015. október 10-én hatodszor került sor a 

JAMK Népház Úti Fiókkönyvtárában 

informatikai előadássorozatunkra az Országos 

Könyvtári Napok keretében, reményeink szerint 

vonzó lehetőségek és tartalmak felmutatásával. 

Az élethosszig tartó tanulás életkortól 

függetlenül olyan fontos tevékenység lehetne 

minden állampolgár számára, amelyből egyén és 

társadalom egyaránt profitálna. 

Hagyományainkhoz híven idén is gondoltunk az 

internetes biztonsággal kapcsolatos aktuális 

tudnivalók megosztására, amelyre mindig nagy 

az érdeklődés. Az előadások egységesen 30 

percesek voltak. Óránként szünetet tartottunk, 

melynek során vendégül láttuk a program 

résztvevőit. Az előzetesen regisztráltak közül 29 

fő jött el, és a hat előadáson összesen 154 fő vett 

részt. Korosztályi szempontból idén kevésbé volt 

heterogén a vendégek összetétele a korábbi 

évekhez képest. Kevés kivétellel az 50 feletti 

korosztály képviseltette magát. Korábbi 

tapasztalatainknak megfelelően ezúttal is 

érkeztek vendégek városunk határain kívülről 

Tata, Tardos, Szomód, Szárliget, Komárom, 

Budapest és Kiskunmajsa településekről.  

 

A fotókat Szilassi Andrea és Kulcsár István készítette 

Vári Barbara előadó Digitális társadalom – 

társadalmi felelősségvállalás: Az 

eMagyarország Centrum ismeretterjesztő 

tevékenysége címmel tartott előadást. 

Bevezetőjében utalt az eMagyarország program 

létrejöttének előzményeire, az Európai Unió 

eEurope elnevezésű projektjére, amelybe hazánk 

2003-ban kapcsolódott be. Röviden bemutatta az 

eMagyarország Centrum társadalmi 

felelősségvállalásának színtereit: a honlapot, a 

hírlevelet és az eMagyarország pontok hálózatát, 

amelyben összefogják az e-tanácsadók szakmai 

tevékenységét. Kiemelte legfontosabb 

missziójukat, a digitális írástudás terjesztését. 

Ma még közel 3,5 millió állampolgár, a felnőtt 

lakosság több mint 40 %-a a digitális szakadékon 

innen található. Ezek az emberek számos 

lehetőségtől, esélytől zárják el magukat.  

 

Elmondta, hogy pályázatok útján is segítik a 

kiemelt célok megvalósulását. Ilyen projekt volt 

legutóbb a 2014-ben véget ért „Tudásod a jövőd” 

TÁMOP 2.1.2 jelű pályázat, és közeleg egy 

GINOP jelű pályázat a digitális kompetenciák 

fejlesztése érdekében. Az eMagyarország 

Centrum honlapját 2014-ben két 

tartalomszolgáltatásért járó díjjal is elismerték.  

E webhelyen és a Facebookon keresztül nap, 

mint nap megjelentetnek olyan friss híreket, 

amelyek fontos, hasznos vagy érdekes 

információforrást jelentenek kezdő 

internezőknek és netpolgároknak egyaránt. Vári 

Barbara válogatja és szerkeszti ezeket a híreket. 

A cikkek rovatonként csoportosítva 

megtalálhatók a honlapon. Ajánljuk 

mindenkinek böngészésre! Prezentációja: 

http://www.jamk.hu/sites/default/files/digitalis-feladatvallalas.pdf  

Vitéz Veronika Idegennyelv-tanulás hatékonyan 

és könnyedén technikai támogatással című 

előadásával következett. Meglepő bevezetésében 

Coco Chanel tanácsai szellemében fogalmazta 

meg azt, milyen javaslatai vannak a 

http://www.jamk.hu/sites/default/files/digitalis-felelossegvallalas.pdf


nyelvtanulást komolyan vevő emberek számára. 

Néhány ezek közül: az idegen nyelvet tanulni 

vágyó szelektáljon bátran a tekintetben, hogy 

milyen témával foglalkozzon. Csak azt tanulja, 

ami érdekli, minden egyéb témát ugorjon át 

nyugodtan! Beszélt arról is, hogy nincs mindenki 

számára optimális tanulási módszer, hiszen mi 

emberek is különbözőek vagyunk. 

Mindannyiunknak ki kell tapasztalnia, melyik 

módszer a működőképes számunkra.  

 

Vitéz Veronika azokra is gondolt tanácsaival, 

akik már évek óta nem tudják letenni a hőn 

áhított nyelvvizsgát. Sikertelenség esetén 

gyökeresen változtatni kell a tanulási 

módszereken! Előadása során bejátszotta dr. 

Bagdy Emőke gondolatait videofelvételről, 

amelyben a pszichológia professzor a hatékony 

nyelvtanulás titkairól beszél. Az online 

nyelvtanuló webhelyek közül előadónk 

bemutatta és ajánlotta a DuoLingo, a 

50Languages, az 5percangol és a 

demo.tanulokartyak oldalakat. Kiemelte, hogy 

sok mobiltelefonra és tabletre letölthető, 

nyelvtanulást segítő alkalmazás van. 

Előadásának prezentációja megtekinthető itt: 

https://prezi.com/nrfaduo_ihkf/vitez-veronika/ 

Szünet után e sorok írója következett a 

Harvard? Berkeley? - Nem elérhetetlen!  

Online szabadegyetemek ingyenes kurzusai és 

a TED ismeretterjesztő előadásai című 

előadással. Célom volt, hogy tekintsük át együtt, 

milyen alternatív megoldások léteznek alacsony 

költséggel és rugalmas időbeosztással végezhető 

tanulásra. Szándékom volt még megmutatni 

olyan webhelyeket, applikációkat, tanulási 

formákat, amelyek számítógépen, tableten, 

okostelefonon keresztül is működnek, és akár 

még eredményesebbek is lehetnek. Mivel a 

felnőttkori, iskolarendszeren kívüli tanulás 

igénye sajnos nem jellemző a hazai 

társadalomra, ezért bevezetésként több motiváló 

érv is elhangzott. Ezután a TED webhelyének és 

applikációjának népszerűsítése következett. E 

szervezet küldetése a terjesztésre méltó ötletek 

szétsugárzása széles e világban, 100 nyelven 

keresztül. Van iskolai oktatást szolgáló oldala is, 

ahol animációs filmeket készítenek önkéntes 

tanárok bizonyos tudnivalók könnyebb 

megértetése érdekében. 1984-től mostanáig több 

mint 2000 előadás vált elérhetővé és letölthetővé 

videók formájában, számtalan témakörben. Az 

angol nyelvű előadások jelentős részét magyar 

szinkronfelirattal kiegészítve is megnézhetjük, 

vagy akár szöveges átiratban is elolvashatjuk 

anyanyelvünkön, esetleg egyéb nyelveken, 

nyelvtanulás gyanánt. Az előadás a nyílt, online 

szabadegyetemek bemutatásával folytatódott. 

Nagyszerű dolog, hogy felvételi nélkül, földrajzi 

távolságtól és anyagi körülményektől függetlenül 

tanulhatunk a világ neves egyetemein ingyen, 

válogatva több száz kurzus kínálatából. 

Elhangzott az is, mitől más egy MOOCs típusú 

képzés, szemben a hazai gyakorlattal. Úgy 

gondolom, sikerült újabb rajongókat szerezni a 

TED-nek ezen a napon. Az online 

szabadegyetemek követőinek gyarapítása már 

nehezebb dió az adott közönségből. De sikert 

jelenthet az is, ha a hallottakat a vendégek 

továbbadják ismeretségi köreikben. Ha később 

akadnak majd olyanok közöttük, akik ilyen 

tanulmányokkal képesek lesznek jövőjüknek új 

irányt szabni. Prezentáció 

http://www.jamk.hu/sites/default/files/Harvard-Berkeley2015.10.10.pdf  

 

https://prezi.com/nrfaduo_ihkf/vitez-veronika/
http://www.jamk.hu/sites/default/files/Harvard-Berkeley2015.10.10.pdf


Czeczon Lászlóné egészen más jellegű témával 

érkezett. A foltvarrástól az indián fonatig  

Kézimunka, kreatív ötletek megvalósítása 

online források felhasználásával címen tartott 

előadást. Bevezetőjében utalt arra, hogy az 

önmegvalósítás igénye ősidők óta jellemző az 

emberiségre. A különböző korokban eltérő 

módon és formában, változó anyagokat 

felhasználva készültek a szebbnél szebb, eredeti 

kézműves alkotások. Beszélt a kreativitás 

jelentőségéről is. Mint tudjuk, ötlet ötletet szül. 

Az internet nyilvánossága ezért számtalan tippet 

adhat a kézimunka-kedvelő embereknek is.  

Közismert és hasznos webhely a Pinterest, 

amelyből okostelefonra, tabletre is készült 

letölthető alkalmazás.  

 

Czeczon Lászlóné előadásában kiemelt és 

ismertetett néhány kézműves technikát. A 30 

perc korlátait figyelembe véve 

megismerkedhettünk valamelyest a patchwork, a 

scrapbook, az indián csomózás és az üvegfestés 

technikájával, továbbá három képszerkesztő 

programot is ajánlott a figyelmünkbe. A 

Photoscape és a Photo Filtre már valamelyest 

ismert volt a résztvevők előtt, hiszen ezek 

közkedvelt szoftverek a számítógépezők 

körében. A Cewe fotókönyv-szerkesztő program 

használata szintén ingyenes, bár a nyomtatás 

költségét állnia kell annak, aki egy remek, 

személyre szabott ajándékot szeretne készíteni 

szeretteinek e szoftver segítségével. Czeczon 

Lászlóné prezentációja:  

http://www.jamk.hu/sites/default/files/Czeczon-Kati.pdf  

Utolsó két előadásunk az internetezés veszélyei 

és célzott biztonsága jegyében telt. Boldog 

Ferenc a Fókuszban …sorozat mindegyikén 

részt vett 2009 óta. Gondolatait, tanácsait mindig 

nagy érdeklődéssel hallgatta a közönség.  

Kérésünkre ezúttal az Erőszakos reklámok, 

trójai programok, böngészőmódosító és 

adatlopó kártevők című témakörből készült. A 

téma fontosságát az adja, hogy már jó ideje nem 

elegendő a tűzfal – vírus- és kémprogramok 

elleni védelem számítógépeinken. Ugyanis egyre 

körmönfontabb módon csalják lépre a gyanútlan 

felhasználókat internetezés közben, gyakran a 

letöltések során. Az internetes pluginok egy 

része ártalmatlan, de nem mind az!  A 

böngészőbe beépülő bővítmények, eszköztárak 

és keresőmotorok információt gyűjtenek a 

felhasználó szokásairól, érdeklődéséről. Ennek 

eredményeképp számtalan reklámmal, lassuló 

letöltési idővel és egyéb kellemetlenségekkel, 

furcsaságokkal találkozhat az óvatlan 

felhasználó. Ezek a félrevezető, letöltésre 

buzdító hivatkozások az online filmek és játékok 

portáljain, a közösségi oldalakon, linkfarmokon 

és jó néhány olyan webhelyen megtalálhatók, 

ahol tömeges a látogatottság. Beleütközhetünk 

olyan hamis felhívásokba is, amelyekben számos 

kártevő jelenlétét jelzik számunkra 

számítógépeinken, mobil eszközeinken 

(vizsgálat nélkül!), majd felajánlják ezek 

eltávolítását. Aki hitelt ad e kijelentésnek, és 

elindítja a szkennelést, maga ad felhatalmazást 

az ártalmas szoftver letelepülésére. A 

megtévesztő alkalmazások közé tartoznak még a 

sebesség- és letöltés-gyorsítást hirdető 

programok jelentős része, a magukat PC-

karbantartónak álcázó alkalmazások, valamint 

sokféle videó- és zenelejátszó program.  

 

Fontos azt is hangsúlyozni, hogy az 

okostelefonok sincsenek biztonságban a 

http://www.jamk.hu/sites/default/files/Czeczon-Kati.pdf


rosszindulatú törekvésektől, adatlopásoktól, ezért 

mindenkinek tanácsos a folyamatos informálódás 

és az óvatosság. Boldog Ferenc prezentációja: 

http://www.jamk.hu/sites/default/files/eroszakos_kiegeszitok.pdf  

Végezetül Török Csaba következett Egy 

rendszergazda tanácsai a biztonságos 

internetezés érdekében című előadásával. 46 

oldalas prezentációjából csak néhány gondolatot 

tudunk felvillantani. Török Csaba összefoglalta, 

hogy milyen típusú veszélyforrások leselkednek 

a számítógépezőkre és a különféle mobil 

eszközöket intenzíven használókra. Ebben az 

egészségügyi kockázatokról is szó esett. 

Foglalkozott az életmódot átformáló viselkedési 

problémákkal, amelyek az emberi kapcsolatokat 

is veszélyeztetik. A túlzott eszközhasználat 

sokaknál függőséghez vezet, és ez még elvonási 

tüneteket is okozhat, ha az érintett nélkülözni 

kénytelen kedvenc foglalatosságát.  

 

Szűkebb szakterületére rátérve hallottunk a 

szükséges teendőkről, hogy gépeink hogyan ne 

fertőződjenek meg vírusokkal és egyéb 

kártevőkkel. Felhívta a figyelmet az elektronikus 

levelezés során kapott sokféle küldeményre. 

Javasolta, hogy csak a megbízható feladótól 

érkezett email mellékleteket nyissuk meg, és 

csak az ettől a körtől érkező linkeket nyissuk 

meg. Beszélt az adatbiztonságról, és ezzel 

összefüggésben a vezeték nélküli és a 

rádióhullámon történő fájlátvitel kockázatairól. 

Részletes tanácsokat adott a jelenlévőknek a 

legáltalánosabb helyzetekre vonatkozóan. Török 

Csaba prezentációja:   

http://www.jamk.hu/sites/default/files/Biztonsagban-az-

interneten.pdf  

A fotókat Szilassi Andrea és Kulcsár István készítette 

Az internet veszélyei – előadás a 

Népház Úti Fiókkönyvtárban 

Pulai Violetta 

Az internet veszélyeiről tartott előadást október 

7-én a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

Népház Úti Fiókjában Bakonyi Katalin, a 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-

főkapitányság munkatársa. Az adott témában 

már több fórum volt korábban is, de ez egy olyan 

terület, amelyről nem lehet eleget beszélni. 

A szép számú érdeklődő bevonásával tartott 

interaktív előadást egy szlovák civil szervezet 

Sheeplive projektjének animációs filmje 

színesítette. A gyermekek és az ifjúság 

biztonságára fókuszálva, kihangsúlyozta az 

internet, a mobiltelefon és az új technológiák 

használatából eredő kockázatokat. A 

gyereksorozat "Bundácska nélkül" című filmje 

ötletes, játékos formában, kisjuhokkal 

megszemélyesítve mutatta meg, hogy milyen az, 

amikor a világhálóra feltett fényképek és videók 

új életre kelnek. 

A további filmek, melynek címei önmagukért 

beszéltek - "Ne táncolj a farkassal, Titkolt barát, 

A fehér juh"- ugyancsak érzékeny témákat 

boncolgattak. 

A könyvtár és a rendőrség tervezett, hosszú távú 

együttműködése keretében, várhatóan az 

előadások folytatódnak a jövőben. 

 

Bakonyi Katalin. Fotó: Kissné Anda Klára

http://www.jamk.hu/sites/default/files/eroszakos_kiegeszitok.pdf
http://www.jamk.hu/sites/default/files/Biztonsagban-az-interneten.pdf
http://www.jamk.hu/sites/default/files/Biztonsagban-az-interneten.pdf


Októberi kiállítások a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtárban 

Nagy Edit 

Az Országos Könyvtári Napok idejére 

igyekeztünk két különleges kiállítást 

megrendezni. Az egyik érdekessége, hogy 

fővárosi kollégánk kedvenc időtöltése – utazásai 

- során készült fotóiból mutat be néhányat. A 

másiké szomorú rendkívüliség: a 

mozgáskorlátozottsága miatt szájjal festő Prima-

díjas művész kiállítása. 

 

„Utazni jó!” címmel október 5-31-ig látogatható 

kiállítás került megrendezésre Benczekovits 

Beatrix fotóiból a tatabányai József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár Fő téri Könyvtár-

Képtárában. Az Országos Mezőgazdasági 

Könyvtár és Dokumentációs Központ (új nevén: 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár) 

nyugalmazott főigazgató-helyettese, az 

Agrárkönyvtári Hírvilág főszerkesztője 

bemutatkozásában írja, hogy szabadidejében 

szenvedélyesen szeret fotózni. Könyvtárunk 

meghívásának eleget téve rendeztük meg első 

önálló kiállítását. Ez alkalomból készített 

számunkra egy 21 db fotóból álló válogatást. 

Népház Úti Fiókkönyvtárunkban − a korábbi 

városi könyvtárban − 2009 óta rendezünk 

folyamatosan kiállításokat. A havonta, 

kéthavonta cserélődő képek által éves szinten 

akár 6-8 kiállítót is megismerhetünk. Helyi, 

megyei és az ország távolabbi pontjáról is 

érkeznek bemutatkozni vágyó alkotók, amellyel 

célunk részben a könyvtár népszerűsítése, 

másrészt az, hogy a művészet iránt 

érdeklődőknek témában és technikában is 

változatos kínálattal kedvezzünk. Volt már itt 

pasztell, akvarell és akrilfestményekből álló 

kiállítás, természetfotó és kézimunkatárlat is, de 

néhány alkalommal sor került különböző 

alkotócsoportok bemutatására is. 

Az idei Országos Könyvtári Napok egyik 

programjaként október 8-án a tatai Prima-díjas 

szájjal festő művész, Szabó Szonja alkotásaiból 

nyitottunk kiállítást. A falakról 32 darab, 

tengernyi pontból álló alkotása néz le ránk. 

Rendkívül üde festményein többnyire virágok, 

lepkék a főszereplők, de hangulatos tájképekkel 

is találkozhatunk. Tovább nézelődve régi képes 

levelezőlapokat idéző derűs figurákat is 

felfedezhetünk. Különleges, néha humoros 

munkái finom lelkű festőművészre utalnak. A 

megnyitón a könyvtár részéről Ifj. Gyüszi László 

igazgatóhelyettes köszöntötte a közel 40 főnyi 

látogatót. A megnyitóbeszédet Szigetvári 

Krisztina grafikus-iparművész, művésztanár 

tartotta, aki Szonját gyermekkora óta ismeri és 

azóta is tanítja. A programot a Galla-völgyi 

Kamarazenekar hegedűjátéka tette hangulatossá. 

Szabó Szonja munkáit 2015. október 30-ig 

csodálhatják meg a látogatók a könyvtár nyitva 

tartási idejében. 

 

Szabó Szonja kiállításának megnyitója. Fotók: Nagy Edit



Lássuk, miből élünk! − Az egészséges 

táplálkozásról gyermekeknek 

Fink Noémi 

2015. október 8-án a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár Újvárosi Fiókkönyvtárában, a 

Könyvtári Hét alkalmából gyermekeknek 

szerveztünk előadást az egészséges 

táplálkozásról. Vidám, a témához kapcsolódó 

dekorációval is készültünk erre a napra, Brokkoli 

és társai, az ismert plüss zöldség-és 

gyümölcsfigurák díszítették a polcainkat. 

 

Zantleitnerné Szebenyi Zsuzsanna 

A Kodály Zoltán Általános iskola 5. évfolyama 

az első két tanítási órában, két csoportban 

hallgathatta meg Zantleitnerné Szebenyi 

Zsuzsanna dietetikus és könyvtáros érdekes, 

játékos prezentációját. Fontosnak tartotta 

kiemelni a mértékletes, egyensúlyra törekvő 

étkezés és a megfelelő folyadékfogyasztás 

fontosságát. A komoly témát néhol mulatságos, 

de azért elgondolkodtató ábrákkal illusztrálta. A 

gyerekek élvezték az előadást, a játékos 

feladatokat, zárásképp meg is vendégeltük őket 

különböző egészséges nassolnivalóval. Volt az 

asztalon dió, mogyoró, gyümölcsök, szeletelt 

répa, karalábé, sajtchips, zabpehelyből és 

egészséges édesítőszerrel készült sütemények és 

még sok más. A programunk sikeres volt, az 

iskolások érdeklődve tették fel kérdéseiket, 

mondták el észrevételeiket. A rágcsálnivalók 

különös sikert arattak. 

 

A fotókat Sári Aliz Imola készítette 

Ablak egymásra 

Tarjánné Tihanyi Tímea 

2015. október 8-án, a könyvtári hét 

programsorozatának keretében a TJ ESZI 

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti 

Központ Csobogó Gyermek és Ifjúsági Klubja 

mutatkozott be a Bánhidai Fiókkönyvtárban. 

Előadásuk címe: „Ablak egymásra”, mely 

találóan kifejezi azt a kezdeményezést, hogy 

bemutatkozásukkal szeretnének utat nyitni a 

fogyatékkal élő és egészséges emberek között. 

A közönséget dr. Voit Pál, a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár igazgatója 

köszöntötte, majd Sopotnikné Percze Beáta, a 

klub vezetője üdvözölte a megjelenteket. 

Tiszteletbeli vendégünk volt Mecsei Ilona, a 

Tatabányai Járási Egyesítetett Szociális 

Intézmények igazgatója, valamint Volent Virág a 

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti 

Központ intézményvezetője. 

 

Sopotnikné Percze Beáta, Volent Virág, Mecsei Ilona. 

Fotó: Nagy Ádám 



Sopotnikné Percze Beáta egy rövid történeti 

ismertetővel kezdte a klub bemutatását. 

Elmesélte, hogy közösségük 2003 óta működik a 

Gyermekjóléti Központban, mint integrált 

gyermek, ifjúsági és családi klub, ahol az ép és 

fogyatékkal élő gyermekek együtt játszanak, 

alkotnak, beszélgetnek, kirándulnak. A klubhoz 

szülők is csatlakoztak, akik tanácsaikkal segítik a 

közösség tevékenységét. 

A program második felében, a jelenlévő 

klubtagok bemutatását követően Beáta a 

közönség közreműködését kérte egy közös 

alkotás létrehozásához. A fiatalok egyenként 

lehetőséget kaptak arra, hogy ötleteiket egy 

táblára felvázolhassák, majd megkérjenek valakit 

a közönség soraiból, hogy folytassa, egészítse ki 

rajzaikat. A teremben elhelyezett fehér táblára 

először csak egyszerű vonalak kerültek, melyek 

fokozatosan életre keltek, színesedtek, míg végül 

egy madarakkal, virágokkal, mesefigurákkal teli 

világ tekintett a közönség felé. A résztvevők 

egyre nagyobb lelkesedéssel vettek részt a közös 

feladatban, mely örömteli végeredményt 

szolgáltatott. 

 

Illusztráció a Csobogó Klub kiállításából. 

Fotó: Nagy Ádám 

A meghitt, családias hangulatú rendezvény után 

díszvendégünk, Bereznai Csaba alpolgármester 

nyitotta meg a Csobogó Klub alkotásaiból 

összeállított kiállítást. A közönség 

megcsodálhatta a lepedőnyi méretű festett 

vásznakat, színes álarcokat, és a plasztikus 

hatású, montázs technikával előállított képeket, 

melyek mindenki keze munkáját megörökítették, 

még ha csak egy ecsetvonás erejéig is. Az 

alkotások mellett a klub életét megörökítő 

fényképek is kiállításra kerültek, melyek által a 

közönség betekintést nyerhetett sokszínű 

foglalkozásaikba, kirándulásaikba, közös nyári 

táborozásaikba. Könyvtárunk ajándékcsomaggal 

köszönte meg a Csobogó Klub tagjainak 

részvételét, remélve, hogy bemutatkozásuk a 

jövőben új utakat teremt egymás megismerésére, 

közös alkotások létrehozására. 

A komáromi tűzrendőrség története 

- kiállítás 

Sóvágó Zsoltné 

2015. október 7-én 10 órakor nyílt meg 

Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárában „A 

komáromi tűzrendőrség története” című időszaki 

kiállítás, melynek anyagát a komáromi Klapka 

György Múzeum bocsátotta rendelkezésünkre. 

 

Fotó: Sári Aliz Imola 

A kiállítás a XLIV. Komárom-Esztergom 

Megyei Könyvtári Hét keretében került 

megrendezésre. Beszédet mondott Dr. Voit Pál 

igazgató (József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár, Tatabánya), Számadó Emese igazgató 

(Klapka György Múzeum, Komárom), Dr. B. 

Stenge Csaba igazgató (Tatabánya Megyei Jogú 

Város Levéltár).  A tárlat régi dokumentumok, 

fényképek és tárgyak alapján mutatja be a 

komáromi tűzoltók és a tűzoltóság elmúlt 140 

évét. A nem mindennapi relikviákat tűzoltó 

családok és Komárom városának tűzoltósága 



ajánlotta fel. A kiállítási teret Tatabányán a 

könyvtár dolgozói rendezték be. 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozás Kovács Éva vezetésével. 

Fotó: Sári Aliz Imola 

A kiállításhoz kapcsolódóan foglalkozásokat is 

tartottunk. Az iskolás csoportok 

megismerkedhettek a kiállított tárgyakkal, majd 

tűzzel kapcsolatos feladatokat oldottak meg, 

énekeket, gyermekjátékokat tanultak a 

levéltárban. Végezetül egy kézműves 

foglalkozás keretében a gyerekek tűzoltóautót 

készítettek papírból, amelyet aztán haza is 

vihettek. A foglalkozások a József Attila Megyei 

és Városi Könyvtár Felsőgallai 

Fiókkönyvtárában zajlottak Kovács Éva 

múzeumpedagógus vezetésével. A kiállítás 

november 6-ig látogatható. 

Móra Ferenc mesevetélkedő 

Adorján Mária 

A JAMK Kertvárosi Fiókkönyvtára szeptember 

elején mesevetélkedőt hirdetett a kertvárosi 

iskolák számára Móra Ferenc meséiből. A 

vetélkedőre alsó tagozatos gyerekek 

jelentkezhettek, három fős csapatokban. 

Harmadik, negyedik osztályos gyerekek jöttek a 

versenyre. A vetélkedő első fordulójában egy 

feladatlapot kellett kitölteni Móra Ferenc 

életéről, és elkészíteni egy rajzot a csapat 

nevéről. Ezt a feladatot szeptember 17-ig kellett 

megoldani. A megoldott feladatok alapján a 

döntőbe hat csapat került, név szerint: a 

„Háromfejű sárkány”, az „Aranyszőrű 

bárányok”, az „Elvarázsolt könyv”, „A három 

testőr ”, „A három tündér” és „A zengő ABC” 

csapata. A ”kemény küzdelmet” hozó 

vetélkedőre a Bányász Művelődési Otthonban 

került sor október 9-én. A gyerekeknek hat 

játékos feladatban kellet bizonyítani tudásukat. 

Voltak köztük feladatlapon kérdések a megadott 

mesékből, mozaikkép-összerakó feladat, 

villámkérdések, asszociációs játék. Szerencsére 

készültünk egy plusz feladattal holtverseny 

esetére, mert később kiderült, hogy szükség van 

rá. Szigorú zsűrink, Fink Noémi és Tarjánné 

Tihanyi Tímea végig szorgalmasan értékelte a 

megoldásokat, fényképészünk, Nagy Ádám pedig 

képeket készített, amelyeket elküldünk az 

iskolák e-mail címére. A vetélkedő végén, amíg 

a zsűri mindent kijavított, gyorsan megbeszéltük 

a gyerekekkel a helyes megoldásokat. Ekkor 

derült ki, hogy az „Elvarázsolt könyv” és „A 

zengő ABC” csapata egyforma pontszámmal, 

egyaránt esélyes a harmadik helyre. Ők újabb 

feladatot kaptak, amelyet a Kölcsey Ferenc 

Általános Iskolából érkezett „Elvarázsolt könyv” 

csapata oldott meg jobban, így ők lettek a 

harmadikok. A versenyt „A három testőr” 

csapata nyerte a Kőrösi Csoma Általános 

Iskolából, a második helyezett „A három tündér” 

csapata lett a Kölcsey Ferenc Általános 

Iskolából. Érdekességképpen megemlíthető, 

hogy egy tiszta fiúcsapat nyert, míg a második 

helyezett csapatban csak lányok szerepeltek. A 

zsűriből Tarjánné Tihanyi Tímea röviden 

értékelte a versenyt, és kihirdette az eredményt. 

A gyerekek emléklapot kaptak és 

könyvjutalomban részesültek. A vetélkedő jó 

hangulatban lezajlott.  

 

A győztes „Három testőr”. Fotó: Nagy Ádám 



Megyei körkép 
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita 

fekets.anita@jamk.hu  

34/513-677 

V. évfolyam 10. szám   

2015. október  

Hunyadi 10 

Petrozsényi Eszter 

Nem tévedés: tíz kötetre tervezi a népszerű 

regényfolyamot szerzője, Bán Mór. Az Országos 

Könyvtári Napok vendégeként, 2015.október 9-

én járt a tatai Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtárban a szerző, aki fordulatosan, 

szellemesen mesélt a történelmi regényhez 

szükséges anyaggyűjtésről, az írás nehézségeiről 

és szépségeiről. Soha nem gondolt arra, hogy 

történelmi regény születik egyszer a tolla alól, 

ám újságíróként beleütközött abba a furcsa 

jelenségbe, hogy míg az idegen országok 

történelmét számtalan könyv és film örökíti meg, 

addig az eseményekben és hősiességben 

igencsak bővelkedő magyar történelmet kevés 

könyv, televízió-, vagy filmsorozat dolgozza fel. 

A mai időkben alig születik történelmi regény. 

Ezt a hiányt próbálta pótolni Bán Mór, mikor 

Corvin János életéről kezdett anyagot gyűjteni. 

Az anyaggyűjtés folyamán ébredt rá, hogy 

Corvin János életét apja, Mátyás király története 

nélkül értelmetlen taglalni. Ekkor Mátyás király 

életének kutatásába fogott. Az „igazságos 

Mátyás király” életútja viszont nem értelmezhető 

a törökverő apa, Hunyadi János sorsának, 

küzdelmeinek és diadalainak ismerete nélkül. Így 

fogott hozzá a Hunyadi regények írásához. 

Közben számos olyan részletre bukkant, amelyek 

szinte teljesen ismeretlenek az átlagember 

számára. Végül kényszerítette magát, hogy 

lezárja a gyűjtés folyamatát, mert kockáztatta, 

hogy a részletekbe merülve, eltér a fő 

szándékától, az írástól. 

Akkor még álmában sem gondolta, hogy 

ekkorára duzzad a regényfolyam, ilyen sikere 

lesz majd az olvasók körében, és azt sem, hogy 

egyes darabjai ennyi utánnyomást érnek meg. 

Jelenleg a tízedik kiadásnál tart a sorozat első 

kötete! Örömmel várjuk valamennyien a 

folytatást és remélhetőleg nem tart soká, amíg 

Mátyás és Corvin János életét is 

megismerhetjük. Mindannyiunk nevében 

termékeny alkotó éveket és fáradhatatlan 

munkabírást kívánunk a népszerű szerzőnek. 

 

Bán Mór. Fotó: Makuvek Nóra 

Biblioterápiás előadás Bartos Évával 

Makuvek Nóra 

Az Országos Könyvtári Napok keretében 

szervezte meg biblioterápiát népszerűsítő 

rendezvényét a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár október 8-án. Dr. Bartos Éva, az 

OSZK Könyvtári Intézetének nyugalmazott 

igazgatója rövid előadást tartott a témáról, 

melyet beszélgetés követett.  

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


A biblioterápia fogalma több, különféle módszert 

takar. Nem fejezhetjük ki egyetlen magyar 

szóval, ugyanis lehet olvasásterápia, 

irodalomterápia, illetve kifejezetten egy műfajra 

koncentráló vers- vagy meseterápia is. 

Kezdetben kimondottan segítő céllal alkalmazták 

korlátozott körülmények között élő embereknél, 

kórházakban és börtönökben. Ma már számos 

más területen is megtaláljuk, mint a pszichiátria 

vagy a pedagógia. Magyarországon húsz éve 

honosodott meg a módszer, melyben fontos 

szerepe volt Bartos Évának is.  

 

Bartos Éva egy korábbi, tatai előadásán.  

Fotó: Goldschmidt Éva 

A szakemberek képzése is szóba került, és 

világossá vált, hogy egy kicsit minden 

könyvtáros biblioterapeuta, amikor személyre 

szabottan ajánl könyveket. A rendkívül aktív, 

érdeklődő közönség és Bartos Éva között hosszú 

eszmecsere alakult ki. Olvasással kapcsolatos 

személyes beszámolók, érdekes vélemények 

hangzottak el. Kiderült, hogy az irodalom senkit 

nem hagy hidegen, és felcsillant a remény egy 

olvasókör létrehozására is. 

 

Bartos Éva. Fotó: Kollár Katalin 

Olvassunk együtt a könyvtárban! 

Dollmayer Bea 

 

Újra eljött az ősz, és vele együtt az Országos 

Könyvtári Napok. Immár hagyománnyá vált, 

hogy a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban 

működő kereken 5 éves Kézimunka Klub 

kiállítással kedveskedik a látogatóknak.  

Idén a téma az olvasás volt, amelynek szerves 

része a különféle kiegészítők. A leggyakrabban 

használtak a könyvjelzők, de emellett fontos 

szerepet kapnak az egyedi könyvborítók, 

szemüvegtartók is. A Nemzeti Kulturális Alap 

és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 

támogatásával lehetővé vált, hogy a kiállított 

könyvjelzők között versenyt hirdessünk. Ennek 

keretében maguk az olvasók szavazhattak 2015. 

október 5. és 9. között a könyvtárban, hogy mely 

művek tetszettek a legjobban. A leadott 

értékeléseket a könyvtárosok összesítették, s 

ennek alapján 2015. október 10-én ünnepélyes 

díjátadót szerveztek a gyermekkönyvtárban.  

Reméljük, hogy másoknak is kedvük támad 

alkotni, így jövőre még többen mutathatják meg 

ügyességüket a könyvtárba betérőknek. A 

kiállítás 2015. november 6-ig ingyenesen 

megtekinthető a felnőtt könyvtárban. 

  

 
  

Likó Józsefné és Pálházi Ferencné díjazottak  
Dollmayer Beával. Fotó: Süveg Erzsébet 



Együtt örültünk olvasóinkkal 

Dományi Zsuzsanna 

Tavaly indította útjára a tatai Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár az Öröm könyvek – 

örömkönnyek elnevezésű programot. Mivel már 

ekkor is lelkesen fogadták a könyvbarátok az 

ötletet, 2015-ben is meghirdettük a könyvajánló 

írására buzdító pályázatunkat.  

A beadási határidőig napról napra, egyre több és 

több könyvajánló érkezett a könyvtár e-mail 

címére. Alsó tagozatos kisgyermektől kezdve, a 

fiatal felnőtteken, a középkorúakon át egészen a 

hetven fölöttiekig minden korosztály 

képviseltette magát a programon. Olvasóink 

azokat a szívüknek kedves könyveket mutatták 

be írásukban, melyeket a közelmúltban olvastak, 

és érzelmeket váltottak ki belőlük, ezáltal 

másnak is felhívnák rá a figyelmét. 

 

A nyertes pályázók. Fotó: Kollár Katalin 

Ifjúsági regény, krimi, könnyed kikapcsolódást 

ígérő olvasmány éppúgy szerepelt a kedvencek 

közt, mint komoly hadtörténeti munka. 

Sokszínűség jellemezte a stílust is, mivel a 

könyvajánlók közt akadt csetlő-botló gyerek 

fogalmazvány, költői képekben gazdag, 

megfontolt recenzió és szívet facsaró önvallomás 

is. Így nemcsak az olvasók, de mi, könyvtárosok 

is átéltük az érzelmeket.  

Az Országos Könyvtári Napok egyik családias 

eseménye volt e program eredményhirdetése, 

melyre közel harmincan jöttek el. Minden 

könyvajánló olvasható lesz a könyvtár honlapján. 

A Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából könyv 

ajándékban részesültek a nyertes pályázók. 

Valamennyi díjazottnak személyre szabottan 

vásároltunk jutalmat, így a rendezvény nevéhez 

híven nagy volt az ÖRÖM. Bízunk benne, hogy 

a könyvbarátok továbbra is megörvendeztetnek 

bennünket változatos könyvismertetőjükkel.  

Könyvtrailer pályázat a tatai 

könyvtárban 

S.N. 

Írott, szöveges könyvajánlókat eddig is 

rendszeresen olvashattak honlapunkon a 

látogatók. Ezeket olvasóink és a könyvtárosok 

írják a másokkal való megosztásra érdemes 

olvasmányélményeikről. 

Újításként szerettük volna, ha a néhány éve 

létező filmes könyvajánló, ismertebb nevén 

könyvtrailer formájában hívják fel a figyelmet az 

olvasók kedvenc olvasmányaikra. Főként a 

fiatalabb olvasók. Akik nagyon jól ismerik a 

mozielőzetes (trailer) műfaját és a legmodernebb 

számítógépes programokat, eszközöket, 

módszereket is.  Akik saját szórakozásukra akár 

digitális kamerával, akár okos telefonnal 

egyébként is gyakran készítenek kis filmeket, 

home movie-kat. Miért ne tehetnék ezt ama 

nemes céllal, hogy egy nagyon jó könyvhöz 

készítenek filmelőzetes-szerű ajánlót mások 

számára? Ezért májusban könyvtrailer-pályázatot 

hirdetett könyvtárunk.  

Mi, könyvtárosok is készítettünk közös, játékos 

munkával egy  filmes könyvelőzetest, egy igazi, 

kedves, kis amatőr filmet „A titokzatos 

gyíkzenekar története” című remek ifjúsági 

regényhez, mintegy biztató mintaképpen, hogy 

aki látja, azt gondolja: „Ilyet mi is tudunk 

csinálni,…sőt sokkal jobbat is.” És voltak, akik 

csináltak sokkal jobbat! A pályázat 

eredményhirdetésére az Országos Könyvtári 

Napok keretén belül 2015. október 9-én került 

sor. A győztes filmes könyvajánló George 

Orwell 1984 című könyvéhez készült. Két 

középiskolás fiú: Garamvölgyi Dávid és Trnka 

Norbert írta, rendezte, fényképezte, vágta a 

filmet. A szereplők pedig a barátaik voltak. 



Ugyanis élőszereplős filmet forgattak! Igazi 

csapatmunkával hozták létre a nagyon igényes, 

tömör, jelképekkel dolgozó, hangulatfestő, 

valóban kíváncsiságot ébresztő könyvtrailert, 

melyet meg is tekinthet a nagyközönség a 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár honlapján, 

rögtön a főoldalon. (http://www.mzsvktata.hu) 

Különösen érdemes megnézniük azoknak a 

középiskolásoknak, akiknek az ajánlott 

olvasmányok listájában megtalálható Orwell 

1984-e, mert ezt a filmes könyvajánlót saját 

kortársaik készítették a könyv elolvasásának 

hatására, önként, saját választásukból, saját 

kedvükre. Ez már önmagában a regény mellett 

szól, de hátha a könyvtrailerbe is beleszeretnek, 

és legközelebb már ők ajánlanak egy másik 

könyvet ilyen alakban…

A pályázat győztes alkotása: 

Garamvölgyi Dávid és Trnka Norbert filmes 

könyvajánlója 

 

A videó megtekinthető a www.mzsvk.hu  honlapon és a 

YouTube csatornán itt: 

https://www.youtube.com/watch?v=5sHxX-2n0L8

 

 „…virág volt a vers…” Versmondó 

verseny 50 év felettieknek a 

könyvtárban 

Kovátsné Várady Eszter 

2009. október 10-ére, a XXXVIII. Megyei 

Könyvtári Hét alkalmából az esztergomi városi 

könyvtár különleges rendezvényt hirdetett meg. 

Különleges, amennyiben egy bizonyos 

korosztályt érintett, mégpedig (az egyik 

résztvevő nevezte így) az „elfelejtett 

korosztályt”: 50 és 70 év közötti amatőrök 

számára írtunk ki versmondó versenyt. „…virág 

volt a vers…” ezt a címet adtuk az alkalomnak 

József Attila nyomán. Minden kapcsolatunkat, 

ismeretségünket megmozgattuk, hogy a felhívás 

minél több helyre eljusson, nem csak 

megyénkben, a régióban, hanem szerte az 

országban, még a határokon is túl. Hiszen a 

megjelölt korhatáron túl semmi más feltétele 

nem volt a jelentkezésnek, mint három magyar 

verscím, amelyet le kellett adni. A zsűri a 

helyszínen választotta ki, melyiket akarja hallani 

ezek közül. És így ment ez az elkövetkező hat 

esztendőben; a „…a virág volt a vers…” idén 

hét esztendős, ami egy rendezvény életében szép 

kornak számít. Ebben az évben is a Megyei 

Könyvtári Hét alkalmából rendeztük meg, 

szintén október 10-én. Tradíciót teremtettünk hét 

évvel ezelőtt, és örülök, hogy a megcélzott 

korosztály, a könyvek, a versek szeretete 

folyamatosan képes életben tartani és 

hagyománnyá nemesíteni ezt az alkalmat. 

Idén már nem állapítottunk meg felső korhatárt. 

Harmincnégyen jelentkeztek, s volt köztük egy 

91. életévében lévő hölgy is. Nem egyszer 

gondoltam úgy az évek szervezései során, hogy 

ez a korosztály, a „nagy generáció” valóban 

mellőzöttnek érzi magát, tán ezért is jelentkeztek 

minden évben szép számmal a hívó szóra. 

Megmutatni, hogy még vannak, itt vannak, 

értékeket őriznek, melyekre büszkék, tovább is 

tudják adni azokat. Elgondolkodtatott az is, 

hogy,  - bár a kiírás 50 felettieknek szól - , a 

„mezőny” tulajdonképpen hatvan év felett 

kezdődött. Egyetlen ötven éves jelentkező volt – 

a többi mind jó évtizeddel korosabb. Ez a kor 

szerinti megoszlás a korábbi évekre is jellemző. 

A verset szerető, a versélményt szívesen 

megosztó olvasók száma sajnos csökken, és 

http://www.mzsvktata.hu/
http://www.mzsvk.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=5sHxX-2n0L8


kevés az utánpótlás. A legaktívabbak a hatvan és 

hetven év közöttiek. Nem kell ahhoz 

olvasásszociológusnak lenni, hogy lássuk a 

tendenciát. Megpróbáltam elképzelni egy ilyen 

versmondó versenyt mondjuk harminc év múlva, 

amikor a mostani húsz évesek lesznek ötven 

esztendősek. Nem sikerült... 

Idén is az ország számos pontjáról (Pécs, 

Kistelek, Bugac, Tata, Budapest, 

Szentkozmadombja, stb.), valamint a Felvidékről 

(Érsekkéty, Köbölkút, Párkány) érkeztek a 

jelentkezők – ez utóbbiaknak külön örültünk. 

Évekbe telt, amíg a felvidéki magyarokat a 

rendezvényhez „szelídítettük”. Valami különös 

szeméremből sokáig nem akartak egy hazai 

versmondó versenyen kiállni. Az utóbbi két év 

egyik díjazottja viszont Érsekkétyről érkezett! 

Ebben az évben Dinnyés József zeneszerző, 

előadóművész még szebbé és méltóbbá tette az 

alkalmat. A „daltulajdonos” művész néhány hete 

keresett meg azzal, hogy találkozott 

felhívásunkkal, és nagyon szívesen színesítené a 

versenyt néhány énekelt verssel – így tehát 

valamennyiünk örömére az ő fellépése nyitotta 7. 

nemzetközi versmondó versenyünket. 

 

Dinnyés József énekel. Fotó: Nyári Andrea 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 

több alkalommal támogatta 

kezdeményezésünket. Idén Steindl Balázs, a 

megyei közgyűlés alelnöke érkezett egy 

különdíjjal, amit alelnök úr személyesen adott át 

Révész Erzsébet 64 éves szentkozmadombjai 

versenyzőnknek. A rendezvényt Meszes Balázs, 

az esztergomi Idegenforgalmi és Kulturális 

Bizottság elnöke nyitotta meg megható, szép 

szavakkal, elismeréssel adózva az intézmény 

immár tradícióvá vált kezdeményezésének. 

 

A győztes a világtalan Ézsiás László. Fotó: Nyári Andrea 

A zsűri elnöke a hagyománynak megfelelően 

Bács Ferenc Kossuth-díjas színművész volt, aki 

az első pillanattól, ahogy felkértem, szívügyének 

tartotta ezt a rendezvényt. 2009-ben, a 

versmondó első alkalmán záró szavaiban 

megjegyezte: nem tud arról, hogy bárhol lenne 

ilyen kezdeményezés, nem hogy 

Magyarországon, de Európában sem. 

Természetesen idén is ő adta át a díjazottak 

jutalmát: az első díjat Ézsiás László 68 éves 

versenyzőnk kapta, a másodikat Torma Mária 

67 éves résztvevőnk érdemelte ki, a harmadikat 

pedig Mach András 72 éves versmondónk. 

Mindhárman budapesti lakosok. A zsűri 

különdíját pedig Kiss László 61 éves 

esztergomi lakos kapta. Különdíjat adott át a 

zsűri tagja, Zágorec-Csuka Judit költőnő is saját 

dedikált műveiből Bohák Anikó 50 éves 

érsekkétyi versenyzőnek. További jutalmak is 

gazdára találtak: a zsűri Jobák Mária 91 éves (!) 

budapesti, Hernádi László Mihály 71 éves 

pécsi, és Pugner Ferenc 69 éves dorogi 

versmondókat tartotta érdemesnek a 

Szentgyörgymezei Olvasókör által felajánlott 

ajándékokra. 

A könyvtár minden esztendőben gondot fordított 

arra, hogy senki se menjen el üres kézzel, hisz a 

résztvevők esetenként fárasztó utazást vállalva 

érkeztek az alkalomra hozzánk. Lelkesedésük, 

elkötelezettségük a versek, a magyar költészet 

iránt őszinte elismerést érdemel. Mindannyian 

kaptak egy emléklapot és egy szerény könyv-

ajándékot. Őszinte köszönetet érdemelt 



természetesen Bács Ferenc, a zsűri örökös 

elnöke, és tagjai: Durzák Anna, tanár, 

előadóművész, Pásztó András, az esztergomi 

temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és 

Kollégium tanára és amatőrszínpadának vezetője 

és Zágorec-Csuka Judit költő, könyvtáros is, 

valamint a rendezvény háziasszonya, Kemenczki 

Edina, a Kék Duna Rádió volt munkatársa. 

 

Csoportkép a versenyzőkről. Fotó: Nyári Andrea 

És, annak ellenére, hogy az alkalom minden 

esetben az NKA támogatásával kerül 

megrendezésre, sosem felejtkezünk el a minket 

kezdetektől önzetlenül és lelkesen segítő 

esztergomi kisvállalkozókról sem, akiknek neve 

igazgatóasszony zárómondataiban hálával került 

megemlítésre. 

Végezetül had idézzem a hetedik évfordulóhoz 

egy ismerősöm néhány gondolatát:  

„Költészet? Vers? Líra?– mosolyogni, nevetni való 

fogalmak manapság. A vers ma korszerűtlen. 

Nem kifizetődő. Verset írni: ostobaság. Verset 

olvasni: szentimentális szépelgés. A versek 

szeretete nem laktat jól. Nem lesz olcsóbb tőle a 

kenyér és a benzin, vagy kövérebb a 

bankszámlánk. A versek nem adnak eligazítást a 

mindennapi élet kemény elvárásai között. Nem 

tud velük mit kezdeni a piacgazdaság. Nem 

tudomány, nem fegyver, nem törvény. Csak egy 

ember lírai kitárulkozása. A szó művészete. 

Semmi több. 

Illetve talán mégis. A vers a történelem folyamán 

olykor világokat változtatott meg. Gondoljunk 

csak a Marseillaise-re. Vagy Petőfi Nemzeti 

dalára. Börtönlakók, hadifoglyok, Don partján 

harcolt, s még élő öreg katonák a 

megmondhatói: hány és hány embert mentett 

meg a teljes testi-lelki összeomlástól, 

öngyilkosságtól, megőrüléstől egyetlen vers, vagy 

annak akárcsak néhány sora. De eltekintve a 

szélsőséges élethelyzetektől, mindig szükségünk 

volt, van és lesz a szív hangjaira. A vers: 

legmélyebb emberségünk. Soha ne legyen olyan 

kor, amely csak az üzletet tartja szem előtt, 

csupán a haszon az egyedüli mozgatója!” 

Köztünk élnek: Varga Dezső 

restaurátor 

Csombor Erzsébet 

A Helischer József Városi Könyvtár nagy sikerű 

Köztünk élnek című sorozatának 2015. október 

19-én Varga Dezső restaurátor volt a vendége. 

Az est moderátora Sinkó Gyula volt. 

 

Varga Dezső. Fotó: Nyári Andrea 

A jó hangulatú beszélgetésen Varga Dezső 

pályafutásának kezdetéről mesélve 

megemlékezett a családjáról is. Kisújszálláson 

értelmiségi család hatodik gyermekeként látta 

meg a napvilágot. A szülei és testvérei is 

pedagógusok voltak. Nem csoda hát, hogy a jól 

rajzoló fiát az apa a rajztanári pálya felé 

irányította. Két évet végzett el a Képzőművészeti 

Főiskolán, amikor megszüntették a tanárképzést. 

Ezután festő osztályban folytatta a tanulmányait 

bár álmaiban nem szerepelt a festőművész pálya. 

Negyedéves volt, amikor átment barátjával 

együtt a pár évvel korábban elindított restaurátor 

szakra. 1953-ban kapta meg a diplomáját, és a 



Szépművészeti Múzeumban azonnal 

alkalmazták. Amikor az esztergomi Keresztény 

Múzeum restaurátort keresett, főnökei őt 

ajánlották. A Keresztény Múzeumban 1955-ben 

foglalta el az állást. A fiatal restaurátor komoly 

kihívással nézett szembe. A restaurátor műhelyt 

neki kellett létrehoznia, amire 5000 Ft-ot kapott. 

Igaz, akkor ez nagy pénzt jelentett. A fából 

készült műtárgyak, berendezési tárgyak súlyosan 

el voltak szuvasodva. Évekig küzdött, amíg 

erőfeszítéseit siker koronázta és az elszuvasodott 

táblaképek, és más fából készült tárgyak 

megszabadultak a farontó rovaroktól. 

A Keresztény Múzeum őrzi az első ismert 

magyar táblaképek egyikét, Báti mesternek a 

XV. században festett táblaképét, amelynek 

helyreállítása Varga Dezső első restaurátori 

munkája volt. Szakmai munkájának már ekkor 

híre ment, amit három hónapos olaszországi 

ösztöndíjjal honoráltak. Olyan híres városokat 

látogatott meg, mint Firenze, Nápoly, Róma. 

Rómában szabad bejárást kapott a Központi 

Restaurátor Műhelybe, ahol kiállították Duccio: 

Maesta című alkotását, amelynek restaurálása 

épphogy befejeződött. A munka mérföldkő volt a 

restaurálás történetében, és nagy hatást gyakorolt 

a fiatal magyar restaurátorra is. Az új módszerrel 

fogott hozzá itthon, a korábban csak hosszú időn 

át nézegetett, pusztuló táblakép 

helyreállításának. 1969-ben meghívták a 

Képzőművészeti Főiskolára. Bár bevallása 

szerint nem szeretett tanítani, de fontosnak 

tartotta, hogy átadja a fiataloknak a munkája 

során, illetve az olaszországi útján szerzett 

tapasztalatait, ezért az ajánlatot elfogadta. 1993-

ig volt a Restaurátor Intézet tanára. 

Tanítványainak sikere igazolja színvonalas 

oktatómunkáját.  

A hallgatóság ízelítőt kapott a restaurálás 

lényegéről. Az első a konzerválás, a második az 

eredetiség követése, azaz történetiségében 

elhelyezni a képet, a harmadik pedig az 

esztétika, ami azt jelenti, hogy mindig csak annyi 

munkát végezni a tárgyon, amennyit a 

helyreállítás megkíván. Varga Dezső mesélt 

kedvenc munkáiról – a Bodrogolaszi táblakép, és 

az egyik rendkívül hiányos, rossz állapotú, 

hatalmas Maulbertsch-festmény restaurálásáról. 

Tréfálkozva jegyezte meg, hogy munkáira két év 

garanciát vállal. Igaz hosszú pályafutása során 

mindössze egyszer fordult elő, hogy visszavitte 

egyik ügyfél a restaurált képet, kifogásolva, hogy 

az nagyon fénylik. Matt lakkal azonban egy-

kettőre megoldódott a probléma, és végül 

elégedetten távozott ez a megrendelő is. 

Hatvan évvel ezelőtt kezdett dolgozni. Még 

manapság is bejár a múzeumba. Ha megkeresik 

őt, akár kisebb munkákat is szívesen vállal.  

 

Fotó: Nyári Andrea 

A 87 éves Varga Dezső lenyűgözte a szép számú 

hallgatóságot. Derűs, anekdotákkal tűzdelt, 

személyes vallomása egy szerény ember igen 

gazdag életpályájáról szólt, amelyet számos 

díjjal ismertek el kortársai. Számára talán a 

legkedvesebb közülük a Boldog Özséb-díj, 

amelyet a város önkormányzata „Esztergom 

hitéletéért” végzett munkájáért ítélt oda. Varga 

Dezső, mint megjegyezte, kálvinista. A másik a 

„Professzor Emeritus” cím, amelyet 2008-ban 

magas színvonalú oktatómunkájáért és az 

utánpótlás nevelésében nyújtott kiemelkedő 

teljesítményéért kapott. 

Végül kedves szavakkal emlékezett meg 

munkatársnőjéről, a mindenki által szeretett, a 

látogató csoportokat kitűnően kalauzoló 

Váradyné Éva néniről, aki Várady Eszter 

igazgatónő édesanyja.  

Kedves Varga Dezső – köszönjük! 



Megyei körkép 
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita 

fekets.anita@jamk.hu  

34/513-677 

V. évfolyam 10. szám   

2015. október  

Csiffáry Gabriella könyvbemutatója 

Dorogon 

Kovács Lajos 

A cím az író-szerkesztő, de a megjelent szép 

számú közönség számára is egyszerre az öröm és 

a fájdalom pillanatának dokumentálása. Csiffáry 

Gabriella a dorogi születésű, tragikusan korán 

elveszített férj, Csiffáry Tamás házastársa és 

munkatársa volt, munkásságuk számos közös 

vonásával együtt két szuverén kutató és alkotó 

életművet teremtve a magyar művelődéstörténet 

gazdag könyvtára számára. Ebben a városban  

jelenlétük a folyamatos és kölcsönös odafigyelés 

állandóságát teremtette meg, ahová mindig 

érdeklődéssel vártuk őket, s ők a hazatérés 

izgalmával és örömével érkeztek. 

 

Csiffáry Gabriella. Fotó: Szabó-Berghauer Zoltán 

Ez a megújult, nevet változtató Gáthy Zoltán 

Városi Könyvtárban most sem volt másképp. A 

könyvtárosheti rendezvényt nyitó személyes 

hangnemet felváltotta az írói-szerkesztői ars 

poeticának, a kutatások összegzésének tudatosan 

felépített, nagy ívű előadása. Csiffáry Gabriella 

olyan könyvsorozatok gazdája, amelyeknek hús-

vér emberek a főszereplői. Tematikus 

gyűjtéseiben jól ismert, vagy annak hitt 

magyarjaink – művészek, tudósok, sportolók, 

politikusok – rejtőzködőbb, vagy éppen 

szándékosan elrejtett arcvonásait, lelki 

rezdüléseit tárta-tárja fel tiszteletet érdemlő 

következetességgel, hitelességgel. Ez a 

magatartás ugyanúgy kiválthatja a „független” 

olvasó, de a megbolygatott utódok (családtagok, 

barátok, kortársak) csodálkozó meglepődését, 

elnéző mosolyát, netán ingerült indulatait is. 

Számolnia kell a szembenézés, a váratlan 

„lelepleződés” átrajzoló erejének minden 

hatásával. Ugyanakkor el kell fogadtatnia a 

kutatói szándék egyetlen érvényes fokmérőjét: 

korrekt tényeivel az arcvonások teljességét 

kívánja szolgálni, amely teljességhez ugyanúgy 

hozzátartozik az emberi nagyság, mint az 

esendőség, a tévedés, a vesztes állapot joga.  

 

A nyílt levelek, végrendeletek, az önéletrajzok, a 

búcsúszavak ettől lesznek könyveiben 

megrendítőek, elgondolkodtatóak. Csiffáry 

Gabriella előadásában ugyanúgy megvív, 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


polémiába bocsátkozik mindazokkal, akik 

érintettségük okán nehezebben azonosulnak a 

kutató teljességhez törekvő ragaszkodásával. 

Ami teljesség persze ezután is töredékes lesz, 

talán ellentmondásosabb is, de becsületesen 

emberibbé rajzolhat fölénk magasodó 

héroszokat.  

Ez teszi gyűjteményeit érdekessé, izgalmassá, 

egyesek számára bosszantóvá, ellenszenvessé – 

vérmérsékletünk szerint. Ettől támadnak 

hiányérzeteink is: miért éppen ők nyolcvanan, 

százan? S hol vannak az általunk elvárt 

lelepleződések, felmentések, vétkek vagy 

bocsánatok? A kutató szenvedélye mellett itt 

tapintható ki a kutató szenvedésének, elveszített 

csatáinak (például közlésmegtagadások) sok 

kifehéredett foltja. Szembesülni kell a 

veszteségekkel – talán örökre, talán csak a 

türelemmel kivárt egyetértésig. 

E sorok írójaként is, a dorogi előadás közben is 

felidéztem magamban azt a Csiffáry Gabriellát, 

akivel egykor, a tatabányai Új Forrás folyóirat 

szerkesztőjeként közreműködve megidézhettük 

tanulmányaival, dokumentumközléseivel 

oroszországi hadifoglyok, ötvenhatos köznapi 

szereplők a múltnak mélységes kútjából 

kimentett leveleit, naplóit ugyanúgy, mint az 

egymással megbékélésükben is feleselő Kossuth 

és Görgey végrendeletét…  Legújabb könyve a 

főlevéltáros következetes – s tegyük hozzá: nem 

veszélytelen – makacsságának súlyos termése. A 

Szétrajzás – A híres magyar emigránsok 

kézikönyve a történelmünkben legtöbbször 

fölvetődő kérdést ismétli, visszhangozza 

bennünk: Mi a magyar? Kik vagyunk, miért ez a 

sok menekülve mentés, hányféle a mögöttes 

szándék, mennyi a pátosz és mennyi a hazugság? 

S van-e még egy ilyen sorsú nemzet? 

Kellenek az ilyen könyvek, az ilyen 

találkozások, kibeszélések és kibeszélők. És kell 

időt találnunk kutatásra is, olvasásra is, 

találkozásokra is. 

Egészségnap a dorogi könyvtárban 

Gurinné Pintér Gabriella 

 

A Könyvtári Hét időszakában egy egészségnap 

keretében testsúly, vérnyomás, koleszterin, 

vércukor és testzsír mérésére volt lehetőség. 

Ebben közreműködött az esztergomi Járási 

Hivatal Népegészségügyi Osztálya. A megkapott 

eredmények kiértékelése során tanácsokat 

hallhattunk a helyes táplálkozási szokásokról, 

intenzív mozgásformákról, sportolási 

lehetőségekről.  Az eseményen a Menta Biobolt 

közreműködésével egészséges ételek 

bemutatására is sor került. 

 

A fotókat Szabó-Berghauer Zoltán készítette.



Országos Könyvtári Napok 

Oroszlányon 

Szlezákné Molnár Katalin 

Az idén is csatlakozott az Országos Könyvtári 

Napok rendezvénysorozatához az OKSZIK1 

felnőtt- és gyermekkönyvtára. Számos program 

várta ezen a héten az érdeklődőket, író-olvasó 

talákozó, vetélkedő, verseny, foglalkozások, 

közös olvasás, zenei előadások színesíttték a 

városlakók mindennapjait. 

Október 5-én Kónya István lantművész, író várta 

az „Így írnak ők” sorozat iránt érdeklődőket. 

Lantkönyv – A lant vándorútja Európában 

című könyvének zenés bemutatóján számos 

érdeklődő jelenlétében a lantmuzsika kellemes 

hangját hallgatva ismerkedhettek meg az 

érdeklődök e különleges hangszer történetével, 

Európa kulturális életében betöltött szerepével. 

Október 7-én „Vigyázz magadra! Vigyázz 

másokra!” - Partnerségben a biztonságos életért 

címmel meghirdetett vetélkedőre került sor a 

város középiskolásainak közreműködésével, 

melyre négy fős csapatok jelentkeztek. A 

vetélkedőre a KEM Rendőr Főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztályának segítégével – 

elméleti szakmai tájékoztatás – készültek fel a 

fiatalok, akik komoly ismeretekről tettek 

tanúbizonyságot. A feladatlap foglalkozott a 

szenvedélybetegségek – alkohol, drog- és 

internetfüggőség problémájával, a lelki erededű 

gondok megoldásának útjával és a bűn, 

bűncselekménytípusok fogalmának 

megismerésével. A jó hangulatú verseny végén 

minden résztvevő könyvjutalomban  részesült. 

                                                           
1 A Gárdonyi Géza Városi Könyvtár neve 2015. július 

1-től Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtárra 

változott. (f.szerk.) 

Október 8-án Olvasó Staféta zajlott a 

gyermekkönyvtárban, ahol az együtt olvasás 

világába csöppenhettek a gyerekek. Meghívott 

vendégeink kedvenc gyermekkori meséikkel 

ismertették meg a résztvevőket, majd közös 

mesélésre, játékos beszélgetésre is sor került. A 

közel 3 órás programon számos ismert régi és új 

mese varázsolta el a gyerekeket, szerezve ezzel 

különleges pillanatokat mindenkinek. Köszönet 

érte Hidasi Judit írónőnek, Ürmös Lászlóné 

Terike néninek, Takács Tímea és Molnár Tímea 

könyvtárosoknak. 

Ugyanezen nap délutánján került sor a Sakk 

Szakkör szervezésében tartott Szimultán 

sakkversenyre. A „Sakkozz egy mesterrel!” 

nevet viselő versenyre ötödik alkalommal került 

sor, melyen az idén kihívóként Gledura 

Benjamin – korosztályos Európa Bajnok, 

Olimpiai Bajnok mester sakkozó játszott 

izgalmas meccseket a gyerekekkel. A tizenhat 

éves fiatalembert a sakksport iránt érdeklődők 

közel két órán keresztül próbálták legyőzni. Ez 

most nem sikerült, de a legügyesebb, 

legkeményebb ellenfelek oklevéllel, éremmel, 

ajándékcsommaggal, élményekkel gazdagodva 

térhettek haza. 

Október 9-én délelőtt a legkisebbeket várta a 

gyermekkönyvtár, ahol „Adj egy könyvet, adtál 

egy világot!” címmel rendhagyó baba-mama 

fogalkozáson vehettek részt az érdeklődők. 

Bababarát könyvtár kialakításának első 

találkozóján védőnői segédlettel számos kérdésre 

kaphattak választ az anyukák és ismerkedhettek 

a környezettel a kicsik. Sok-sok kérdés, tanács, 

kellemes hangulat, játék, zene jellemezte a 

délelőttöt. Köszönet érte Nagyné Csabai 

Annának és Takács Tímeának. 

Október 10-én délutáni órákban Gryllus Vilmos - 

„Énekelt versek” címmel tartott zenés 



programján számos érdeklődő jelenlétében 

népszerű és kevésbé ismert költők műveiből 

adott ízelítőt ezúttal a felnőtt korosztálynak. A 

közel egyórás program nagy tetszést aratott, 

elvarázsolva, megnevettetve és elgondolgodtatva 

szórakoztatva a jelenlévőket. 

Október 11-én Könyves Vasárnapra hívták a 

városlakókat. Rendkívüli nyitvatással, 

beíratkozási- és megbocsátási akcióval, 

könyvvásárral, kézműves foglalkozással várta a 

családokat és minden érdeklődőt a könyvtár 

dolgozói. A nap zárásaként a kora délutáni 

órákban Mészáros János Elek és vendége Nagy 

Anikó az Ungvári Filharmonkusok énekesének 

vidám műsora szórakoztatta a megjelenteket. 

A sokszínű programokkal sikerült minden 

korosztálynak kellemes, izgalmas és érdekes 

pillanatokat szerezni, népszerűsítve így a 

könyvárat s megmutatva annak sokrétűségét. 

Köszönjük kedves régi és új olvasóinknak, 

minden kedves vendégünknek az érdeklődést, 

támogatást.  

 

 

A képeket Takács Tímea bocsátotta rendelkezésünkre. 

 

Könyvtári heti rendezvényeink 

Deák Anikó 

 

Az Országos Könyvtári napokat 6 rendezvénnyel 

gazdagította a komáromi Jókai Mór Könyvtár. 

Programjainkon 218-an vettek részt, de napi 

látogatók is szép számban jöttek hozzánk. 

Igazgatónőnk, Rigláné Berczeli Mária a 

médiában is kihangsúlyozta a „közösségi tér” 

jelentőségét és azt, hogy ilyenkor más 

oldalunkról is bemutatkozhatunk. 

Színes témaválogatással szolgálhattunk, így ki- 

ki megtalálhatta az érdeklődésének megfelelőt. 

Pszichológia, vers, irodalmi érdekességek, 

történelem, vetélkedő gyerekeknek, helytörténeti 

értékeink kerültek napirendre. 

A hét T. Ágoston László, 18 kötetes regényíró - 

novellista könyvbemutatójával kezdődött. 

Szerzőként és Lenkey-rokonként az aradi 

vértanúkra emlékezve idézte fel Lenkey János 

honvéd tábornok és bátyja, Károly életútjának 

eseményeit. 

 

Rigláné Berczeli Mária bemutatja T. Ágoston Lászlót. 

Fotó: Turi Miklós 



Ágostonné Takács Erzsébet komáromi 

vonatkozású részeket, érdekes fordulatos 

jeleneteket olvasott föl a könyvből. 

Az országosan létrejövő értéktárak között elsők 

között alakult meg a komáromi. György 

Károlyné Rabi Lenke elnöktől minden fontos 

információt megtudhattunk a Komáromi 

Értéktárnál leltárba vett értékekről és arról, 

milyen módon javasolhatunk felvételre újabb 

kincseket. 

Számadó Emese, a Klapka György Múzeum 

igazgatója vetített, képes előadásban mutatta be 

az eddigi értékeket. 

Dvihallyné Oszuskó Sarolta helyi költő, 

könyvtárunkban gyűjtött munkáihoz anyagot. 

Költeményei híres asszonyokról, mondákról, 

várakról, szerelemről, érzelmekről, a 

természetről szólnak egyszerű, könnyen érthető 

nyelven. 31 év matematika tanítás után, 

nyugdíjas koréban kezdett el írni. Műveit 

pedagógiai attitűd szövi át.  

Aktívan részt vesz internetes és élő irodalmi-

baráti körökben, éppen ezért volt az is fontos, 

hogy időseknek nyújtson jó példát: Lehet bárhol, 

bármikor, bármivel megtalálni helyünket, 

boldogságunkat a világban. 

 

 

Mészáros Réka felolvas Dvihallyné Oszuskó Sarolta 

verseiből. Fotó: Turi Miklós 

Sudár Annamária előadóművész Szövegek 

vándorlása az irodalomban címmel olyan 

összeállítást hozott, ami a szövegek 

”újrahasznosítását”, többletjelentését közvetítette 

kortárs és klasszikus költőktől. Parafrázisok, 

költemény paródiák hangoztak el szuggesztív, 

dinamikus előadásmódban. 

 
Sudár Annamária. Fotó: Deák Anikó 

 

 

Az Országos Könyvtári Napok programjait a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 

 

 

 


