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Könyvtármozi nyílt Bajnán 

Erdősné Csík Katalin 

2016. április 11-én ünnepélyes keretek között 

átadásra került Komárom-Esztergom megye első 

Könyvtármozija. Az átadón Pallagi Tibor 

polgármester idézte vissza a folyamat 

mérföldköveit, amely a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtárral közös, sikeres és egymást 

támogató együttműködés gyümölcse lett. 

Dr. Voit Pál, a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár igazgatója az új könyvtári 

szolgáltatásban rejlő lehetőségek mellett a 

Könyvtármozi működésének feltételeit, 

folyamatát is ismertette. A Könyvtármoziban a 

NAVA filmgyűjteményéből választható filmeket 

fognak vetíteni egy falra rögzített, nagy 

képernyős tévén keresztül. 

Popovics György, a Komárom-Esztergom megyei 

közgyűlés elnöke beszédében visszaidézte 

emlékeit régi filmklubok hangulatáról. 

Hangsúlyozta a közösségteremtő lehetőséget. 

Reményét fejezte ki, hogy a könyvtármozi ezt a 

szerepet is életre kelti Bajnán. 

Az ünnepélyes átadó záró mozzanataként − 

melyen néhány gondolat erejéig a magyar 

költészet napjáról is megemlékeztek − Mikolasek 

Zsófia, a JAMK Megyei Ellátási és Módszertani 

Osztályának vezetője a Bíborcsiga című magyar 

animációs film vetítését vezette fel. A 2011-ben 

készült kisfilm hangulatában, kép- és 

zenevilágában tette az Könyvtármozi átadását 

teljes élménnyé. A filmben Kiss Miklós 

festményei, Tóth-Pócs Roland grafikái és Tóth-

Pócs Judit nemez textúrái tűnnek fel különféle 

három dimenziós terekben. Ízelítő a kisfilmből: 

https://www.youtube.com/watch?v=qGXD8jujsyM  

A rendezvény kiemelkedő szerepét hangsúlyozta, 

hogy a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

munkatársai, a Komárom-Esztergom megyei 

közgyűlés elnöke és alelnöke mellett a bajnai 

községi és intézményvezetők, önkormányzati 

képviselők, pedagógusok és az egyházi 

felekezetek képviselői is részt vettek az átadást 

követő állófogadáson. Itt már a távlati tervek 

egyeztetése is teret kapott kötetlen beszélgetés 

keretében.  

Reményeink és célkitűzéseink szerint a minden 

korosztály számára elérhető új könyvtári 

szolgáltatás a filmvetítések, a beszélgetések, 

közös együttlétek által egy újabb színfolttal 

gazdagíthatják Bajna kulturális és közösségi 

életét.  

 

Pallagi Tibor polgármester megnyitja a rendezvényt.  

Fotó: Török Csaba 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu
https://www.youtube.com/watch?v=qGXD8jujsyM


 

 

Hadak villáma − Történelmi 

vetélkedő Leányváron 

Mikolasek Zsófia 

A Leányvári Községi Könyvtár előtt április 14-én 

a megye távoli részeiről is érkezett, izgatott és 

ünneplőbe öltözött diákok gyülekeztek. A lelkes  

leányvári könyvtáros, Pócsföldi Gáborné és a 

település iskolájának pedagógusai 

kezdeményezték egy olyan történelmi vetélkedő 

megszervezését és lebonyolítását, ami a megye 

összes kistelepülésén élő felsőtagozatos tanulóját 

érdekelhette. 

 

Elmélyült munkában a csapatok.  

Fotó: Török Csaba 

A verseny kétfordulós volt, az 1440-1526 közé 

eső időszakot dolgozta fel. Az első fordulóban 

beküldött pályamunkák alapján juthatott be 10 

lelkes csapat a döntőbe. A döntő nagyon jól 

szervezett, reprezentatív versenynek bizonyult. A 

kérdések alaposak és átfogóak voltak, persze volt 

köztük bonyolultabb és egyszerűbb, játékosabb és 

izzasztóbb is. Számomra a legkedvesebb az 

Acivity volt, ahol olyasmiket kellett elmutogatnia 

a gyerekeknek, mint pl. déli harangszó, Hunyadi 

László lefejezése, stb. A gyerekek 4 órán 

keresztül feszültek egymásnak, végül 

megszületett az eredmény:  

I. helyezett: a Szomori Kézdy-Vásárhelyi Imre 

Általános Iskola csapata 

II. helyezett:  a Tarjáni Német Nemzetiségű 

Általános Iskola csapata 

III. helyezett: a Tokodaltárói Gárdonyi Géza 

Általános Iskola csapata 

Minden résztvevő és minden felkészítő 

pedagógus a megyei könyvtár által felajánlott 

értékes könyvcsomagban részesült. Gratulálunk 

mindenkinek, reméljük, a leányvári szervezők 

lelkesedése kitart még jó pár évig! 

További képek az eseményről: 

http://www.kemkszr.hu/galeria/index.php?/category/576 

 

 

A nyertesek átveszik megérdemelt jutalmukat. 

Fotó: Török Csaba 

 

http://www.kemkszr.hu/galeria/index.php?/category/576


 

Egy óra Varró Dániellel 

Bene Nikolett 

A Bakonysárkányban megrendezett versmondó 

délutánra ellátogatott Varró Dániel József Attila-

díjas magyar költő. 12 évesen kezdte költői 

pályáját. Elmondása szerint két fő oka volt annak, 

hogy elkezdett írni. Elsőként a testvéri 

féltékenységet említette. Van egy nővére, aki 

ügyesen tudott verselni, rímeket faragni és ő, mint 

fiatalabb testvér, féltékeny volt rá.  Második 

okként az iskolás éveket említette. Arany János és 

Petőfi Sándor elbeszélő költeményeit 

megismerve íródott meg a Nyuszika. Ez az 

elbeszélő költemény költői pályájának indító 

kötete. Ezután következett a Nyuszika szerelme 

és a Nyuszika estéje.   

 

Hogy honnan jön az ihlet? „Sunyi dolog az ihlet!” 

– mondta a költő. Mindig váratlan időben jön, pl. 

álomban, vizsgaidőszakban, fürdés közben. 

Mikor első gyermeke megszületett, amikor 

legelőször a kezében tartotta őt és elkezdett sírni 

a pici −  mint újdonsült apuka, nem tudta, hogy 

mit is kellene csinálnia, hogy megnyugtassa a 

gyereket. Ekkor hirtelen eszébe jutott Ady Endre: 

Párizsban járt az ősz című költeménye, melyet 

elmondott gyorsan. Ezzel sikerült megnyugtatni 

gyermekét. Ezután kezdett el mondókákat írni. 

Pl.: Altató Apukáknak, amelyet Arany János: 

Altató című művének mintájára készítette. 

 

Első kötete, a Bögre azúr 1999-ben, 21 éves 

korában jelent meg. Második könyve, a Túl a 

Maszat-hegyen – verses meseregény, amely 

2003-ban látott napvilágot. Harmadik kötete, a 

Szívdesszert 2007 decemberében került a 

könyvesboltok polcaira. Negyedik kötete az 

Akinek a lába hatos − Korszerű mondókák 

kisbabáknak címmel jelent meg 2010-ben. Ennek 

folytatása az Akinek a foga kijött (2011). 2012-

ben megjelent az Agócs Írisz által illusztrált Nem, 

nem, hanem című könyve is. 

 

Sokan kíváncsiak voltak a Maszat-hegy költőjére.  

Fotó: Bene Nikolett

http://s01.static.libri.hu/cover/56/9/1081046_5.jpg


 

Költészet napja Dunaalmáson 

Mikolasek Zsófia 

Régi vesszőparipám, hogy a költészet napjára ne 

(csak) szavalóversennyel emlékezzünk, hanem 

találjunk ki másféle formát a vers, a rím, a ritmus, 

a költői képek ünneplésére. A dunaalmási 

könyvtárban idén ez sikerült. Április 15-én, 16 

órától a településen élők rendhagyó módon 

ünnepelték meg a költészet napját.  

Az eseményt megelőzően egy közös felhívásban 

Baj és Dunaalmás vállalkozó szellemű polgárait 

"versmásító" versenyre hívták fel. A résztvevők 

(általános iskolástól nyugdíjasig) többek között 

Csokonai Vitéz Mihály, József Attila és Arany 

János egy-egy verse alapján írták meg saját 

verzióikat, és a helyszínen előadták azokat. 

Minden versenyző a megyei könyvár által 

felajánlott jutalomkönyvvel térhetett haza. 

 

 

Ivanics Lászlóné Bajról érkezett. József Attila helyébe 

képzelve magát megírta a Születésnapomra című verset 

úgy, mintha az a mai korban íródna.  

Fotó: Török Csaba 

További képek az eseményről: 

http://www.kemkszr.hu/galeria/index.php?/category/578 

 

Betekintés az erre az alkalomra írt 

költeményekbe: 

(Csokonay után szabadon)  

Bélai Emese - Szűcs Laura: A Reményhez 

 

Idegekkel játszó 

Festett tünemény, 

bombázónak látszó 

szőke nőszemély. 

Ki pénz nélkül már 

boldogtalan, 

s mint táskáival villog 

untalan. 

 

Rúzsos száddal mit kecsegtetsz? 

Mért kacsintasz felém? 

Parfümöt mért szórsz még most is elém? 

Csak maradj magadnak! Bíztatóm valál, 

hittem szép szádnak, mégis megcsalál. 

Házam cipőkkel végig ültetéd, 

csörgő ékszerekkel magad éltetéd. 

Rám ezer gyémánttal szórtad a tavaszt, 

Chanel parfümmel fűszerezted azt. 

 

Pénzeim, értékeim minden reggel, 

mint a fürge méh, 

repkedtek a páncélból kifelé. 

Egy híját esmértem aranyimnak még, 

Gyémánt szívét kértem, 

s megadá a pénzt. 

Jajj, de sminkjei elfogytanak, 

Gyémántjaim, aranyaim felszívódtanak. 

Tavaszom, vígságom téli búra vált, 

régi jó világom méltatlanra szállt. 

Óh! Csak értékeim hagytad volna,  

csak azokat nekem, 

Most nem hajolna gyászos énekem. 

Karja közt a gyémántokat elfelejteném, 

a gyöngykoszorúkat nem irigyleném. 

Bájoló lágy trillák, tarka ékszerek, szemfényvesztés, 

pőder, sminkek - Isten véletek! 

http://www.kemkszr.hu/galeria/index.php?/category/578
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(Arany János után szabadon)  

Horváth Dominik - Dégen Adél:  

A walesi bárdok 

Edward király, laza király 

léptet új stoplisán. 

Hadd látom, úgymond, mennyit ér 

a katari tartomány. 

Van-e jó foci,  

vagy csak fizetésük sok? 

Használt-e a bevételük  

az átigazolási piacon? 

S a közönség, a tomboló közönség 

oly boldog-e rajt, 

mint akarom, s mint a labda,  

melyet hálóba hajt. 

Katar valóban ligád 

legszebb gyémántja. Xavit, 

Messit, Ronaldot, ki focizni tud, 

s a jó csapatokat mind ismeri. 

A közönség, a tomboló közönség 

úgy meglepődik a gólon, mint én. 

Krisztián úgy bevarrta, mint 

Dzsudzsák a románok ellen. 

Edward király laza király, 

léptet új stoplisán. 

Meglátta, mégis sokat ér 

a Katari tartomány. 

 

 

Kecskeméti József tanár és könyvtáros is benevezett a 

versenybe. Angol-magyar keveréknyelven adta elő József 

Attila: Tedd a kezed című versét.  

Fotó: Török Csaba 

Digitális kompetenciafejlesztés a 

kistelepüléseken 

Szilassi Andrea 

2016-ban ismét útnak indítottuk az IKT 

képzéseket megyeszerte a kistelepülési 

könyvtárakban és központi könyvtárunkban. A 

könyvtárosok felmérték a helyben megmutatkozó 

igényeket, majd jelezték a Megyei Ellátási és 

Módszertani Osztály felé.  

Ennek alapján 24 Komárom-Esztergom megyei 

településen szervezünk számítógépes tanfolyamot 

és infokommunikációs technológia használatára 

vonatkozó előadást az év során. Készítettünk egy 

Digitális Kompetencia-Fejlesztés Menetrendet. 

Ezt a naptárt a honlapon keresztül közzétettük 

annak érdekében, hogy az érintett könyvtárosok 

és oktatók láthassák, mikor foglalt, avagy szabad 

a naptárban egy-egy oktató, illetve a KSZR 

laptopjai. Az igények kevésbé előadásokra, mint 

inkább kezdő tanfolyamokra mutatkoztak. Az 

előadásokat gyakran diákok számára kérik a 

szervezők, zömmel okostelefon használatára, 

kockázataira vonatkozólag. De elhangoznak majd 

hasznos tanácsok a biztonságos internetezés és az 

online idegennyelvtanulás témakörében is.  

A számítógépes tanfolyamok megvalósítása 9 

órában nagy kihívás, igen nagy próbatétel elé állít 

oktatót, hallgatót egyaránt. Milyen témakörökre 

szűkítsük az óriási ismeretanyagot? Milyen 

gyakorlati feladatokat adjunk, hogy sikerélmény, 

fejlődés is legyen? És természetesen nem 

maradhat el az ismeretek rendszerbe szervezett 

átadása sem. Logisztikai megfontolásokból a 

tanfolyamokat három, egymást követő napra 

tesszük. Hiszen a laptopokat ki kell szállítani, a 

technikát, a WIFI-t be kell üzemelni, és ez úgy 

optimális, ha három napig egyben marad – minél 

rövidebb időt töltve az adott helyszíneken. 

Csakhogy az oktatás hatékonyságát nem segíti 

kezdő felhasználóknál, ha ilyen rövid időre 

koncentrálódik a képzés, ha nem lehet házi 

feladatot adni az estébe nyúló befejezés után, s ha 

nem derül ki számukra otthon mindjárt, hogy mi 

az, amit önállóan már nem tudnak megcsinálni. 

http://www.kemkszr.hu/node/357


Azért tegyük hozzá ehhez azt is, hogy a 

résztvevőknek ez a képzés teljesen ingyenes. 

Februárban indult a programsorozat Bajnán, ahol 

Hudoba Gyula alpolgármester tartott 

számítógépes tanfolyamot kezdők számára. 

Tomasovszky Edit Héregen és Tarjánban folytatta 

az alapok ismertetését a jelentkezőknek. Bokodon 

dr. Sáriné Szabó Éva, Neszmélyen Kiss Marianna 

vezette a képzéseket. Szilassi Andrea eddig 

Dadon, Bajon és Tatabányán tartott oktatást és 

előadásokat. Májusban Gyermelyen és Bajóton 

lesznek tanfolyamok, Szomoron és Tatabányán 

előadás. A DKF menetrend később is folytatódik: 

Török Csaba, valamint Kókai-Szabó Hedvig 

szintén bekapcsolódik előadóként ill. oktatóként, 

és a többiek is részt vesznek még a 

programsorozat további lebonyolításában. 

 

 

 

 


