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2016. augusztus  

Nemzetiségi hét a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtárban 

Adorján Mária, Csabán Tibor, Ifj. 

Gyüszi László, Nagyné Elekes Réka, 

Sári Aliz Imola, Tarjánné Tihanyi Tímea 

beszámolói alapján szerkesztette és 

kiegészítette: Feketsné Kisvarga Anita 

Tavaly indította újára Közös bölcső címmel a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár azt a 

rendezvénysorozatát, melynek célja a tatabányai 

nemzetiségek múltjának, jelenének és 

hagyományainak megismertetése a helyi 

lakossággal. 2016-ban folytatódott a program A 

Föld, amely új hazát adott címmel. A könyvtár 

öt fiókja mellet idén először egy kistelepülési 

könyvtárba, Tardosra is eljutott a 

rendezvénysorozat szlovák nemzetiséget 

bemutató előadása. A változatos programokat 

felvonultató nemzetiségi hét sikerét bizonyítja, 

hogy több mint harmincan vettek részt rajta, 

különösen a kisiskolások köréből. Az alábbiakban 

az egy-egy helyszínen zajló eseményekről 

tudósítanak munkatársaink. 

Fő téri központ – német nemzetiségi előadás, 

2016. május 30. 

2016. május 30-án, hétfőn a József Attila Megyei 

és Városi Könyvtár Fő téri központjában vette 

kezdetét a „II. Közös bölcső – A Föld, amely új 

hazát adott” című nemzetiségi hetünk. Elsőként 

dr. Voit Pál, a könyvtár igazgatója köszöntötte a 

kedves kisdiákokat a Móra Ferenc és a Herman 

Ottó Általános Iskolából, majd beszéde után 

átadta a szót Turainé John Katalin alpolgármester 

asszonynak és Schamberger Anettnek, a 

Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökének, akik az egész rendezvénysorozatot 

megnyitották. 

 

Fotó: Nagy Ádám 

A Tatabányán élő öt nemzetiség (cigány, görög, 

lengyel, német, szlovák) közül a központi 

könyvtárban a német került megrendezésre. Az 

előadó Schamberger Ágnes „Svábföldről 

jöttünk, mesterségünk címere…” címmel 

tartott érdekes előadást a diákoknak zenével, 

rengeteg színes képpel, kevés évszámmal és sok-

sok érdekes, rövid ténnyel. A tanulók 

megismerkedhettek a betelepülő német 

nemzetiség nem éppen könnyű sorsával. 

Hallhattak arról, hogyan utaztak ide, 

Magyarországra: az elkeseredettség és a 

megélhetési vágy hajtotta őket erre a vidékre, na 

meg persze a 6 évig tartó adó- és robot alóli 

felmentési kedvezmények. Az első német 

családok 1733-ban érkeztek a mai Alsógalla 

(Untergalla) és Felsőgalla (Obergalla) területei 

közé, ahol elkezdhették földművelői 

tevékenységüket a jobb élet reményében. Az 
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előadás második része a mindennapi életre tért ki: 

a házak típusára, a szobák, konyhák berendezési 

tárgyaira, továbbá a hétköznapi és ünnepi 

viseletükre. A házak az úgynevezett „parasztház” 

jelleget viselték. Központi helyiség a konyha volt, 

ahol együtt étkeztek a családtagok. Az 

úgynevezett tisztaszobát csak ünnepekkor, 

különleges alkalmakkor használták, ahol pedig 

aludtak, az csak egy egyszerű szoba volt. 

Hétköznapi viseletük egyszerűségről tanúskodott, 

csak az ünnepekkor öltöztek népviseletbe, 

általában feketébe. Sőt, a mennyasszonyi ruha is 

fekete volt, fehér köténnyel, melyet csak éjfélkor 

cseréltek le fekete kötényre. A férjezett asszonyok 

fejkendővel léphettek ki az utcára. Összességében 

a prezentáció rendkívül befogadható volt első 

hallásra is, hiszen a növendékek az előadás 

anyagára épülő feladatlapokat lelkesen és nagyon 

jó eredménnyel töltötték ki.  

(Tudósító: Sári Aliz Imola) 

Bánhidai Fiókkönyvtár - lengyel nemzetiségi 

előadás, 2016. május 31. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

Bánhidai Fiókkönyvtárában Konrad Sutarski 

lengyel író, költő, történész, diplomata tartott 

könyvbemutatót. Konrad Sutarski 

„Lengyelország és Magyarország: a 

keresztény Európa védőbástyái a múltban és 

jelenben” című, tavasszal megjelent könyvéhez 

kapcsolódóan tartotta meg előadását a lengyel és 

a magyar nép barátságáról, kapcsolatairól. 

Történelmi visszatekintése során bemutatta a két 

nép együttműködésének legfontosabb állomásait, 

érdekességeit. A rendhagyó történelemóra 

keretében előkerültek személyes emlékek, 

történetek is. A lengyel-magyar történelmi szálak 

hiteles bemutatását követően rámutatott a 20. 

századi Európa politikai feladataira, az országok 

közötti összefogás szükségességére, 

kihangsúlyozva a hagyományos európai értékek 

megőrzésének fontosságát. 

Előadását követően lehetőség nyílt az olvasók 

számára, hogy újonnan megjelent könyvét 

dedikáltathassák. Az íróval történt személyes 

találkozást hosszú, baráti hangú beszélgetés 

követte, elmosva a határokat a lengyel és a 

magyar anyanyelvű hallgatóság között. 

 

Fotó: Kissné Anda Klára 

A rendezvény keretében vendégünk volt Szalai 

Árpád, a Tatabányai Lengyel Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke. A József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár és a nemzetiségi önkormányzat 

megújította együttműködési megállapodását, 

mely kiterjed a közös nemzetiségi programok 

szervezésére, a nemzetiségi kulturális értékek 

megőrzésére, közvetítésére, a hagyományok 

ápolására, valamint a hosszú távú közös 

pályázatok kidolgozására. 

(Tudósító: Tarjánné Tihanyi Tímea) 

Felsőgallai Fiókkönyvtár – cigány nemzetiségi 

előadás 2016. június 1. 

 

Fotó: Horváth Viktória 

2016. június 1-jén a Felsőgallai Fiókkönyvtárban 

R. Lakatos Klára roma származású grafikus, 

festő, illusztrátor volt a vendégünk. Ezen a 

délelőttön egy igen élvezetes program keretében 



ismerkedhettek meg a résztvevő gyerekek a roma 

kultúrával, hagyományokkal. A Széchenyi 

iskolából érkezett gyerekek nem egy 

hagyományos író-olvasó találkozón vehettek 

részt, hanem egy interaktív komplex 

foglalkozáson. Vendégünk előzetes kérésére 

ugyanis a Füzes utcai iskolából Kolompár tanárnő 

vezetésével érkeztek gyerekek, akik zenével, 

énekkel – sőt, a program végén egy kis tánccal is 

színesítették az amúgy sem szürke, lagymatag 

foglalkozást. Maga a program meseolvasásról 

szólt, azaz Lakatos Klára olvasott fel cigány 

népmeséket és az asztalra kitett nagy papírokra a 

gyerekek lerajzolhatták érzéseiket, 

benyomásaikat a mesével kapcsolatban. Azaz egy 

nagy, közös illusztrációt készíthettek. A mesére 

figyelni kellett, de rajzolás közben szólt a zene és 

az ének… 

A programot megtisztelte jelenlétével és kitüntető 

figyelmével Turainé John Katalin alpolgármester 

asszony is. 

(Tudósító: Ifj. Gyüszi László) 

Kertvárosi Fiókkönyvtár – görög nemzetiségi 

előadás, 2016. június 1. 

A nemzetiségi hét görög rendezvényére a 

Kertvárosi Fiókkönyvtárban került sor június 1-

én. Schmidtmayer Csaba, a tatai Kuny Domokos 

Múzeum munkatársa tartott előadást 

„Kalandozás a múzsák kertjében” címmel. 

Előadásában a múzeum antik szobormásolat-

gyűjteményének azon részeit mutatta be, 

melyekről híres irodalmi alkotások születtek a 

későbbi évszázadok során. Voltak szobrok, 

amelyekről már az Aeneisben írtak, később pl. 

Byron Clide Haroldjában több műalkotás is 

feltűnik, de Andersen-mese vagy Juhász Gyula-

vers is született ókori görög szobrokról. Nemcsak 

képeken csodálhattuk meg a szobrokat, hanem az 

irodalmi alkotásokból is hallhattunk részleteket. 

Mivel az előadáson nagy számban vettek részt a 

tatabányai Dallam Alapfokú Művészeti Iskola 

Kölcsey Ferenc Általános Iskolai telephelyén 

tanuló, képzőművészet iránt érdeklődő diákjai, 

sok kérdés merült fel a szobormásolatokkal 

kapcsolatban. Így még több érdekességet 

tudhattunk meg a múzeum gyűjteményéről. A 

rendezvény résztvevői közül sokan elhatározták, 

hogy a nyár folyamán meglátogatják a múzeumot, 

és megnézik a szobrokat. 

(Tudósító: Adorján Mária) 

 

Fotó: Kissné Anda Klára 

Népház Úti Fiókkönyvtár – szlovák 

nemzetiségi előadás, 2016. június 3. 

 

2016. június 3-án a Népház Úti Fiókkönyvtárba a 

Fából faragott királyfi érkezett meg Garajszki 

Margit író, műfordító, dramaturg társaságában. 

Vagy inkább fordítva: Garajszki Margit hozta el a 

gyermekek számára a mesét és mindazt, amit a 

szlovák népről, kultúráról egy kisdiák megérthet. 

A mesefigura bemutatása után Bartókról és az ő 

népzenei gyűjtéséről esett szó. Ezen a 

foglalkozáson is az interaktivitás volt a jellemző, 

amit a gyerekek nagyon élveztek. Szóba került az 

is, hogy vendégünk miként ismerkedett meg a 

szlovák nyelvvel, miként vált két nyelven íróvá.  

 

Fotó: ifj. Gyüszi László 



Ezt a programot jelenlétével és támogatásával 

megtisztelte a szlovák kisebbségi önkormányzat 

megyei és városi vezetése is. Az itt lezajlott 

program után Garajszki Margit a tardosi 

iskolásokat is megörvendeztette meséjével, 

kedves és közvetlen jelenlétével, programjával. 

(Tudósító: Ifj. Gyüszi László) 

Tardos Község Könyvtára – szlovák 

nemzetiségi előadás, 2016. június 3. 

Tardos szlovák hagyományai miatt örültünk a 

lehetőségnek, hogy Garajszki Margit írónő 

ellátogat településünkre. A gyerekeknek nagyon 

fontos, hogy megtapasztalják a szlovák és a 

magyar kultúra összefonódásait. 

 

Fotó: Nagyné Elekes Réka 

Garajszki Margit méltán képviseli ezt a 

szemléletet. Szlovákul és magyarul megjelent 

mesekönyveinek bemutatóján a „fából faragott 

királyfi” segítségével kalauzolta el a gyerekeket 

Pozsonyba, és ismertette meg őket Bartók Béla 

gyermekkorával. Az óvodások és az iskolások is 

érdeklődéssel hallgatták a meséket. Az írónő 

interjút adott rádiónknak. A beszélgetésből – 

többek között – kiderült, hogy a szlovák 

nemzetiségű településről, Dabas-Sáriból 

származó szerzőt mi motiválta erre a pályára, 

valamint arra is választ kaptunk, hogy a 

prózaíráson kívül dramaturgként és 

műfordítóként is tevékenykedik. A szlovák 

nyelvtudás előnyeit a saját életéből vett példákkal 

támasztotta alá. Reméljük, hogy Garajszki Margit 

előadása, interjúja ösztönzőleg hat a tardosi 

gyermekekre legyen szó nyelvtanulásról vagy az 

irodalom szeretetéről. 

(Tudósítók: Csabán Tibor, Nagyné Elekes Réka)

Gimisek a könyvtárban 

Petényi Erzsébet 

Nyitottak vagyunk” – a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár jelmondata nyomán igyekszünk 

valamennyi felmerülő igénynek megfelelni. Mint 

tudjuk, a középiskolás korosztály az egyik 

legkevésbé megközelíthető csoport. Nem 

szeretnek olvasni, a poros, elavult könyvtár 

rémképe egyáltalán nem vonzó számukra. Az 

internet és az elektronikus média nekik a 

legtermészetesebb dolog, a kötelező 

olvasmányokat – ha egyáltalán olvassák – nem 

papíralapú könyvből olvassák. Mit is 

kezdhetnének ők e komor, unalmas falak között? 

A könyvtár közvetlen szomszédságában található 

az Árpád Gimnázium. Szerencsére néhány tanár 

és a könyvtáros fontosnak tartja, hogy a diákok 

megismerkedjenek a könyvtár világával. Az évek 

alatt kialakult jó személyes kapcsolatnak is 

köszönhető, hogy egyre többször keresi egymást 

a két intézmény. A továbbtanuló diákok számára 

nélkülözhetetlen a könyvtárban való eligazodás 

elsajátítása. Az érettségi tételek között is 

megjelenik a könyvtári információkeresés témája. 

A 2015/2016-os tanév második félévében a 

gimnázium több osztálya is részt vett könyvtári 

órákon a megyei könyvtárban. A gimnázium 

könyvtárosával, Szalay Izabellával 

együttműködve alakítottuk ki a csoportok 

foglalkozásait. Az órák egymásra épültek, 

felhasználva az iskolai könyvtárban megszerzett 

tudást. Egyes tanulócsoportok már tettek 

látogatást a megyei könyvtárban, több diák 

beiratkozott olvasónk, azonban néhányan még 

nem jártak nálunk. Ezért tartottuk fontosnak, 

hogy minden alkalommal könyvtárbemutatóval 

kezdjük az ismerkedést. A polcok közti 

biztonságos eligazodás szükséges volt a további 

munkához. Az olvasótérben végighaladva ismét 

áttekintettük a könyvek csoportosítását, a 

könyvtári jelzéseket. Séta közben fedezték fel a 



könyvtár dokumentumainak elhelyezkedését, a 

különgyűjteményeket. Az óra második felében 

játékos feladatok megoldására került sor.  

 

Katalógushasználat közben. Fotó: Nagy Ádám 

A negyven perc több alkalommal kevésnek 

bizonyult, mert a gyerekek elkalandoztak a sorok 

között, többen találtak érdekes könyvet a 

böngészés közben. Nem egyszer figyelmeztetni 

kellett a csapatot a következő becsengetésre. A 

már korábban beiratkozottak közül sokan tetettek 

félre könyvet, jó néhányan kedvet kaptak a 

kölcsönzéshez, beiratkozáshoz. 

A visszhang alapján örömmel nyugtázhattuk a 

sorozat sikerét. Mind a kísérő pedagógusok mind 

a diákok részéről kedvező vélemény alakult ki 

könyvtárunkról és a könyvtárban eltöltött időről. 

Reméljük, hogy a maradandó élmény hatására a 

könyvtár hasznossága egyértelművé válik, a 

könyvek, az olvasás szeretete elmélyül az 

idelátogató tizenévesekben. A 

könyvtárlátogatások sorozatát folytatni 

szeretnénk a következő tanévben újabb osztályok 

bevonásával. 

 

A feladatok kiosztása. Fotó: Nagy Ádám 

Áprilistól júniusig − Összefoglaló 

kiállításainkról 

Nagy Edit 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár idén 

is két helyszínen rendez folyamatosan tárlatokat, 

megyei kötődésű és távolabbról érkező művészek 

munkáiból. 2016 második negyedévében először 

Füzi Sándor biológus olajfestményeivel 

találkozhattak a könyvtárlátogatók. 

 

Füzi Sándor festménye 

Ez a kiállítás április 8-29-ig tartott, és 

könyvtárunk Népház Úti Fiókkönyvtárában 

kapott helyet. Sándor - mint oly sokan mások is - 

gyerekkora óta szívesen rajzol, tanulmányai miatt 

azonban ihletének csak 2010-ben engedhetett. 

Alkotókészségét autodidakta módon fejlesztette. 

Kezei közül elsősorban tájképek kerülnek ki, 

kedvelt technikája az olaj. Kiállítását Pákai Ernő, 

a tatabánya-kertvárosi Bányász Művelődési 

Otthon vezetője nyitotta meg. Májusban a Fejér 

megyei községből, Kajászóból érkezett amatőr 

festő, Püspök Miklós mutatkozott be olajtempera 

alapú festményeivel. A május 5-én megtartott 

kiállításmegnyitón köszöntőt mondott dr. Voit 

Pál, a könyvtár igazgatója, a kiállítást pedig 

Horváthné Csapucha Klára vizuális szakelőadó, 

amatőr festő nyitotta meg. A megnyitóünnepséget 

a kiállító feleségének, Murvai Erzsébetnek 

szavalata, valamint három lelkes ismerősük 

gitárjátéka varázsolta üdévé. A három gitáros, 

Csapó István, Csapó Noémi, és Gremspergerné 

Sáfrán Szilvia csak a megnyitóbeszéd idejére 

szakította meg muzsikáját. Zenéjük hangulatossá, 

bensőségessé tette a rendezvényt. Az alkotó 



bemutatkozásából megtudtuk, hogy nemcsak fest, 

de szénnel, ceruzával grafikákat, 

hulladékfémekből pedig hegesztett 

térinstallációkat is készít. A „Mázolt világ ecsettel 

mesélve” címet viselő kiállítása augusztus végéig 

tekinthető meg a könyvtár nyitva tartási idejében.  

A Fő téri Könyvtár-Képtárban továbbra sincsenek 

kiállításmegnyitók. Áprilisban Weimer Erzsébet 

és Katonáné Tóth Judit mutatkozott be a 

közönségnek. 

 

Weimer Erzsébet festménye 

Weimer Erzsébet többek közt így vallott magáról: 

„Nagy rajongója vagyok a reggeli fényeknek, 

szeretem a színeket, virágokat, igyekszem 

mindenben megtalálni a szépet.” Örömmel 

lettünk részesei ezeknek a csodáknak. Katonáné 

Tóth Judit is nyitott témaválasztásában, szívesen 

fest tájképet, de épp ilyen szeretettel ábrázol 

embert, állatot vagy hagyatkozik fantáziavilágára. 

Elmondása szerint szívesen kísérletezik új 

technikákkal, így talált rá a paverpol technikára is 

Lelkesedésének köszönhetően rövid idő alatt lett 

magyarországi oktatási központjának vezetője. 

Mindketten megyénkben élnek, festményeik 

jelentős részét alkotótáborokban készítik.  

Május 3-tól június 4-ig a Budapesten élő Vargay 

Zoltán faintarzia képeit mutattuk be. Nála, és az 

időben őt követő grafikus hölgynél, Ligeti 

Zsuzsánál is a nyugdíjazás hozta el az 

önmegvalósítás lehetőségét. Zoltán aktív korában 

okleveles vegyészként dolgozott. Csodaszép  

 

Vargay Zoltán: Felvidék 

alkotásaival a fa szépségének hangsúlyozása, a 

három-dimenziós képalkotás illúziójának 

létrehozása volt a célja. Ligeti Zsuzsa június 7-től 

30-ig állította ki miniatűr grafikáit. Tanítóként és 

háromgyermekes anyukaként egész életében jelen 

volt ugyan az alkotás, de az, ami a szíve csücske, 

– az ún. egyperces útirajzok (kisméretű, gyors 

tollrajzok) készítése – nyugdíjazása után 

kristályosodott ki benne. A szintén budapesti 

művész grafikáiból 2014-ben „Egypercesek” 

címmel kis kötet jelent meg. 

 

Katonáné Tóth Judit  

paverpol technikával készült alkotása 



Applikáció-ajánlatok nyárra 
barkácsoláshoz, kertészkedéshez  
és filmezéshez 

Szilassi Andrea 

A NetNagyi Klub 9. születésnapját ünnepeltük 

2016. augusztus 13-án a JAMK Népház Úti 

Fiókkönyvtárában. Torták, pezsgő és sok-sok 

jókedv kíséretében − ahogy az ilyenkor lenni 

szokott. Habár az augusztusi nyaralások és családi 

ünnepek miatt sokan hiányoztak, de budapesti 

barátainkkal együtt 19-en összegyűltünk. Egy 

tavaly írott cikkemben már foglalkoztam 8 év 

napirendre tűzött témáival,1 2014-ben pedig egy 

áttekintést adtam a helyi felhasználóképzés, 

valamint az abból kifejlődött klub és honlap 

történetéről.2 Ezért ezúttal elmarad a 

visszatekintés a szép évforduló ellenére is. 

Nézzük inkább, mivel készültem erre a szép, 

augusztusi délutánra. 

 

Fotók: Kovács Judit és Szilasssi Andrea 

A nyári szabadság alatt szívesen kézműveskednek 

olyanok is, akiknek erre máskor nem jut idejük. 

Érdemes tudni, hogy mind a három webáruház 

(App Store, Google Play és Windows Áruház) 

számtalan letölthető kreatív kézműves 

alkalmazást kínál, ha beírjuk keresőjükbe a DIY 

                                                           
1 8 éves lett a tatabányai NetNagyi Klub In: Kemlib, 

V. évf. 2015. 9. sz. p. 9-10. 

rövidítést. (Magyar alkalmazások is lesznek 

köztük.) 

 

Étel- és lakásdekorációk, ajándékkészítés, 

frizurák, körömdíszítés, kerti ötletek, továbbá 

sokféle kézimunka, papír-, szalvéta-, üveg-, 

szövet- és faanyag feldolgozása − és még 

folytathatnánk a sort. Ami tetszik, azt 

illusztrációk és lépésről lépésre megfogalmazott 

tanácsok alapján megvalósíthatjuk magunk is. 

Olyan app is akad, amely önmagában több mint 

1000 kreatív ötletet tartalmaz részletes leírással.  

 

Ezzel a Rashmi Kunchakuri által fejlesztett applikációval 

készíthetünk többek között fénykép- és ékszertartót, 

szerencse süteményeket, diszkó díszletet és egyéb 

dekorációs elemeket, továbbá kreatív virágcserepeket és 

színpompás vázákat. Ez az app Windows 10-es 

számítógépre telepíthető. 

Lakásfelújításhoz, barkácsoláshoz kitűnő 

applikáció a SKIL Barkácssuli. Mindenkinek 

ajánlom figyelmébe! (A webáruházban SKIL – 

Barkácsolás kezdőknek néven szerepel.) Ezzel az 

alkalmazással nemcsak praktikus ötleteket 

kapunk, hanem saját tudásunkat is 

megalapozhatjuk, fejleszthetjük. A SKIL 

Barkácssulit csak androidos és Apple-féle mobil 

eszközökkel lehet használni. 17 nyelvre, köztük 

2Híd a digitális szakadékon át … In: A József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár évkönyve 2014. 

CSINÁLD MAGAD!

Do It Yourself

D I Y

http://kemlib.jamk.hu/szam/2015_09/kemlib_2015_09.pdf
http://netnagyiklub.hu/Hid_a_digitalis_szakadekon_at.pdf


magyarra is beállítható. Tartalma jól 

rendszerezett, válogathatunk benne többféle 

szempont szerint. Elmenthetjük a kedvencek közé 

azokat a tippeket, amelyeket szeretnénk 

alaposabban megismerni, később felhasználni.  

 

A kép forrása:  

http://chateauxrealtyparkcity.com/do-it-yourself-projects-should-you-

or-shouldnt-you/ 

A lakásfelújítás teljes művelettára megtalálható 

benne. Szűkíthetjük a válogatást a lakás egyes 

helyiségeire, vagy a kertre és más területekre is. 

Alapvető barkácsolási technikák, szerszámok 

használatának módja is része az alkalmazásnak. 

Sőt mi több, az egyes eszközöknél felsorolják és 

bemutatják, milyen kiegészítőkkel lehet egyéb 

feladatokra is felhasználni. 

 

A barkácsolás tippek menü kínálatában megtaláljuk 

egyebek mellett a festő eszközök helyes tárolásának 

javaslatait; olló élezését; törött bögrék ragasztáshoz 

szükséges stabilizálás módját; fúróra tehető porgyűjtőt, 

amely plafon fúrásakor tesz jó szolgálatot. 

Készíthetünk segítségével gyermekeknek 

babaházat, hintát, homokozót, háziállatainknak 

kutyaólt, macskabejárót, madárodút, nyúlketrecet 

és egyebeket. Tanácsokat ad a lakás 

szigeteléséhez, az esőcsatorna karbantartásához 

is. Építhetünk segítségével teraszt, verandát, vagy 

akár egy lombkunyhót. Részletes, illusztrált 

útmutatót ad külső és belső talaj burkolásához, 

kábelek elrejtéséhez, továbbá csapok 

lecseréléséhez. Ajtók, ablakok felújítása, polcok 

felszerelése és átrendezése, roló, függönysín, 

szalagfüggöny és szúnyogháló készítése szintén 

szerepel a lépésenkénti útmutatóban. Giroszkóp 

és mértékegység-átváltó is található benne, 

továbbá szerszámvásárlást is kezdeményezhetünk 

innen. Ez az alkalmazás a Cognito Concepts 

terméke, és a SKIL cég támogatásával valósult 

meg. A szponzorálásnak köszönhető az is, hogy 

nincsenek reklámok az alkalmazáson belül. 

 

A Green Garden alkalmazás Windows 10-es gépen 

használható. Segítségével egy képes, szöveges adatbázist 

hozhatunk létre virágfotóinkból, növényeinket 

csoportosítva. 

Kertészkedéshez, kerttervezéshez szintén sok 

alkalmazás található a webáruházakban. Ezek 

közül az OBI Kertész appját emelném még ki, 

amely androidos eszközökön használható. A 

keresés lehetőséget kínál arra, hogy többféle 

szempont alapján válogassunk növényeket 

otthonunkba, vagy kertünkbe. Tudunk szűrést 

végezni akár fajták vagy színek szerint, 

fényviszonyok és talajtípusok alapján is. A 

keresés eredményeként kapott virágokról képet, 

gondozási és egyéb tudnivalókat kapunk. 

 

Szünet után a fenti témakör következett. Előre 

bocsátom, hogy nem az volt a célom, hogy minél 

több filmes webhelyet ajánljak a megjelentek 

figyelmébe. Épp ellenkezőleg, csupán a YouTube 

és a MyTV Telenor kínálatából válogattam. 

Ennek legfőbb oka, hogy a legtöbb és 

legrosszindulatúbb kártevők többek között épp az 

ilyen jellegű, nagy nézettségű webhelyekről 

töltődnek le óvatlanul. Ebben persze a webhely 

üzemeltetői és az ott hirdetők is ludasak. A 

YouTube legalább biztonság tekintetében 

elfogadható webhely, ahonnan ingyen is 

hozzájuthatnak teljes filmekhez az érdeklődők. A 

http://chateauxrealtyparkcity.com/do-it-yourself-projects-should-you-or-shouldnt-you/
http://chateauxrealtyparkcity.com/do-it-yourself-projects-should-you-or-shouldnt-you/


csatornáról néhány vígjátékot, természetfilmet, 

pár filmdrámát, továbbá a játékfilmek hőskorában 

készült néhány magyar alkotást ajánlottam. A 

linkeket az előadás anyagát tartalmazó OneNote 

noteszbe illesztve a filmek mindjárt lejátszhatóvá 

is váltak. 

 

Az Éretlenek c. francia vígjáték. A kép forrása: YouTube 

A mobil eszközökön történő filmnézésnek 

feltétlen előnye, hogy nemcsak otthon és a tévé 

közelében élvezhetjük a műsorokat. Egy tablet, 

egy laptop már jól láthatóan közvetíti a filmet, ha 

közelből nézzük. Ugyanakkor nagyon sok helyre 

magunkkal vihetjük! A filmet bármikor 

megszakíthatjuk, ha a helyzet úgy kívánja, később 

folytathatjuk. Összeköthetjük házimunka 

végzésével, utazással, és nem utolsósorban 

kedvező időpontra időzíthetjük a film 

megtekintését.  

Az app használata internetkapcsolatot igényel. A 

tabletek alapvetően WIFI segítségével 

kapcsolódnak a világhálóra, de biztonságos WIFI 

nincs mindenütt. Jó, ha tudjuk, hogy létezik más, 

biztonságos megoldás is, ha nem a megszokott 

helyen és módon használnánk a tabletet. Egy 

okostelefon közvetítésével, annak mobilinternet-

előfizetését felhasználva is rácsatlakozhat egy 

másik eszköz − például egy tablet − a hálózatra. 

A telefon beállításai között bekapcsolható az 

internetmegosztás. Ezt követően állítsuk le a 

telefon és tablet vezeték nélküli internetét, majd 

mindkét eszközön kapcsoljuk be a bluetootht, 

amely szintén rádióhullámú kapcsolat. A tableten 

a bluetoothnál meg kell keresni a párosított 

eszközök között a telefont. Érintsük meg, hogy a 

kommunikáció létrejöjjön! Első alkalommal a 

telefonon megjelenik egy kód, amelyet be kell 

írnia a tablet használójának a sikeres 

kapcsolódáshoz. Ez azért fontos, hogy kizárólag 

általunk engedélyezett internetmegosztásra 

kerülhessen sor. A telefonon egyébként látható 

lesz a Beállítások – Internetmegosztás oldalon, 

hogy hány személy kapcsolódik éppen 

mobilinternetünkre. Későbbi alkalmakon már 

nem lesz szükség kód beírására, elég lesz 

csatlakoztatni az eszközt. Figyeljünk azonban 

oda, hogy ne legyen általánosan nyitva az 

internetmegosztás az okostelefonon! 

 

A kép forrása: 
http://www.technokrata.hu/uploads/2015/04/telenor_mytv_v2.jpg  

Végezetül a MyTV Telenor app bemutatása 

következett. Ez az alkalmazás nemcsak Android, 

iOs és Microsoft rendszerű mobil eszközökön, 

hanem számítótógépen (böngészőn keresztül) is 

használható. Mindazonáltal az okostelefonok, 

tabletek nem mindegyike alkalmas erre. Fontos 

tudni, hogy a Telenor nemcsak saját 

előfizetőinek, és nemcsak díj ellenében teszi 

lehetővé a tévézést, videózást ezzel az 

alkalmazással. A hat közszolgálati csatorna bárki 

számára megtekinthető. Ehhez is regisztrálni kell 

azonban a Telenornál. Persze a szélesebb körű 

csatornaválasztékhoz és a mozifilmekhez, vagy a 

tévéműsorok visszanézhetőségéhez (max. 6 nap) 

előfizetést kell váltani. Ez azonban nem jelentős 

összeg. Aki vállalja, hogy havonta rendszeres 

díjat fizet, az különböző csomagok kínálatából 

választhat. Az előfizetések egy kattintásra 

módosíthatók, és van még egy óriási előny: 

előfizetéstől függően 3-5 eszközön is élvezhetők 

a tartalmak! Vagyis elajándékozhatunk egy-egy 

hozzáférést kedves ismerőseinknek, hiszen nincs 

korlátozva egyetlen lakcímre az előfizetés.  

A videótár kategóriákba rendezve kínálja filmjeit. 

A teljesség igénye nélkül felsorolva: vígjátékok, 

filmdrámák, thriller, krimi, akciófilm, sorozatok, 

fantasztikus, romantikus, háborús, animációs, 

dokumentum-  és családi filmek találhatók itt 

jelentős számban.  

http://www.technokrata.hu/uploads/2015/04/telenor_mytv_v2.jpg
http://mytv.telenor.hu/#!/hu-HU/myTv


Csupaszív és csupazöld Bajna –
tábori napló 

Nász János 

Környezetismereti-környezetnevelési tábor 12-16 

éves iskolai tanulók részére 

2016. július 11. – 16. Bajna, Katona István Alkotóház 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

sikeres pályázati tevékenységének köszönhetően 

2016-ban immár negyedik alkalommal 

kerülhetett megrendezésre a környezetismereti-

környezetnevelési tábor, mely szerves részét 

képezi az intézményünk küldetésnyilatkozatában 

közzétett ökológiai elkötelezettségünknek és 

társadalmi felelősségvállalásunknak.  

A környezettudatosság, a fenntarthatóság, a 

természetvédelem fontosságának elmélyítése a 

táborban részt vevő fiatalok gondolkodásában 

idén is eredményesnek bizonyult, melyet - a 

programok száraz felsorolása helyett - a 

táborlakók élménybeszámolója igazolhat a 

legjobban. 

 

Táborlakók. Fotó: Nagy Ádám 

Július 11. hétfő - első nap 

Megérkeztünk bajnai táborunkba, az 

Alkotóházba. Ezt egy régi parasztházból 

alakították át alkotóházzá, de úgy hogy az eredeti 

jellegét a modernizálás és a komfortosabbá tétele 

mellett megőrizze. Az udvarunkról gyönyörű 

kilátás nyílt a Gerecsére. A hulladékfákból 

megépített padok és asztalok mellett két hatalmas 

fenyő árnyékában hűsölhettünk. A falu 

központjától pár száz méterre volt a szállásunk. 

Szembetűnő volt, hogy szemetet, eldobott 

hulladékot sehol nem láttunk. Nem győztünk 

csodálkozni azon sem, hogy a helyiek, - beleértve 

a község felelős vezetőit, a helyi könyvtárost, a 

Bajnai Zöld Tündéreket, (akik egy civil 

környezetvédő egyesületet képviseltek) és a helyi 

embereket -, mennyire szívélyesen fogadtak 

bennünket.  

Első napunk nagy hőségben telt el, ami felhívta a 

figyelmünket arra, hogy a klímaváltozás nemcsak 

a napi hírekben szereplő téma, hanem a saját 

bőrünkön is érezhetjük. Az időjárás 

szélsőségeiről beszélgetve arról is szót ejtettünk, 

hogy a környezetünk megóvása nagyon fontos, 

ugyanakkor az emberi, közösségi kapcsolataink 

megőrzése is lényeges egyre elidegenedő 

világunkban. 

Az ismerkedés után megbeszéltük a táborozásunk 

tematikáját. Ki-ki kiválaszthatta a maga fáját, és 

gondolatban örökbe fogadhatta. Létrehoztuk egy 

különálló kis előadóteremben az öko-klubunkat, 

amelyet az esti csillagászati előadásra fel is 

avattunk. Az MCE Amatőr Csillagászklub 

képviseletében Moczik Csaba tartott előadást a 

világegyetemünkről. Ezt követően, amikor az est 

leszállt, kimentünk az udvarra, és a gyönyörű 

csillagos égen először szemmel, majd 

távcsövekkel is megfigyelhettük az égi 

látványosságokat. Szerencsés időnk volt, hiszen a 

kristálytiszta levegőben az est főbb 

csillagcsoportjai: a Göncöl, a Sarkcsillag és a 

növekvő Hold mellett láthattuk a vörösen 

hunyorgó Marsot, az oldalán álló Szaturnuszt és a 

fényesen sugárzó Jupitert. Ritka esemény az, 

hogy egyszerre három bolygó áll ilyen közel 

egymáshoz, jól láthatóan. Most fogtuk fel igazán 

azt, hogy mennyire gyönyörű és csodálatos 

bolygón élünk, és az a dolgunk, hogy vigyázzunk 

rá. 

Július 12. - második nap 

Ma délelőtt egy új erőpróba vár ránk: 

megismerkedni Bajna értékeivel, környezeti 

adottságaival. A három csoportvezető (Mikolasek 

Zsófia, Nagy Ádám és Nász János) vezetésével, 

ám segítségük nélkül kellett a falu értékeit 



felfedeznünk. Kalandunk előtt tájékozódási 

pontként, egy összefoglalót olvastunk fel közösen 

Bajna történetéről. Majd a település központjában 

lévő térkép és a csoportoknak feltett kérdések 

segítségével kellett megtalálnunk a helyeket és 

ökológiai érdekességeket. A feladatot 

mindannyian megoldottuk.  

A délutáni hőség elől fenyőfáink alá 

menekültünk, és az energiák közül a melegre való 

tekintettel a tűzenergiát választottuk ki. Arról 

beszélgettünk, hogy mennyire fontos volt a tűz az 

emberiség történetében és a civilizáció 

fejlődésében. Megújuló energiaként a 

napkollektorról, a napenergiáról beszélgettünk. 

Alkotóházunk tetején is találtunk egy ilyen 

rendszert, amivel a használati meleg vizet állítják 

elő. 

A csendes pihenőt követően gyerekcsapatunk 

padokból és téglákból, agrofólia és locsolócső 

segítségével egy gyorsan összeállítható, 

működőképes medencét épített, ami az egyszeri 

hűsölésre kiváló volt. Este pedig ebből a 

medencéből locsoltuk meg a már kókadozó 

fáinkat, meg a kiégés előtti gyepet az udvaron. 

 

Táltos dobolás.  

Fotó: Nagy Ádám 

Az est fénypontja a táltos dobolás és körtánc volt. 

Lutring Beatrix és Lengyel Mór Géza 

segédletével hívtuk az őseink szellemét, és a négy 

elem áldását kértük minden emberre, aki csak él a 

Földön. Mindenki kapott egy dobot vagy 

természetes anyagokból készített csörgőt, és 

eggyé váltunk a természeti és kozmikus világgal. 

A tábortűznél népdalokat énekeltünk és 

megköszöntük a fénynek, a tűznek azt, hogy 

meleget és világosságot ad. Még megünnepeltük 

este egyik táborlakónk szülinapját tortával, majd 

nyugovóra tértünk. 

Július 13. szerda - harmadik nap 

Ma Esztergomba és Párkányba kirándultunk. A 

hajnali esőtől a levegő egy kicsit lehűlt, így ideális 

körülmények adódtak a kiránduláshoz. Csaknem 

egy órai utazás után a történelmi belvárost néztük 

meg. A Széchenyi téren a Babits-szoborról és a 

költőnek a városhoz fűződő kapcsolatáról is 

kaptunk ismertetőt, majd a Bibliotéka felé vettük 

az irányt, ahol a 13-14. századból származó, 

kézzel írott kódexek is találhatók. A Liszt-

szobornál megállva megtudhattuk azt, hogy a 

Bazilika felépítésének, felszentelésének ünnepére 

ő komponálta meg az Esztergomi misét. A 

Vízivárosba érkezve, kívülről megcsodáltuk az 

Érseki Palotát, ahol egykor II. János Pál pápa is 

tartózkodott, majd a levéltár épületét, és a 

Keresztény Múzeumot. Ballagásunk közben 

beszéltünk a vízenergiáról, hiszen Esztergom 

létrejöttét a víznek, a folyóknak köszönhette. Így 

lett kereskedelmi, közlekedési és igazgatási 

csomópont. 

 

Esztergomban, a Reanimatio Háznál 

Fotó: Nagy Ádám 

Az ebéd utáni pihenőnk egy részét a Reanimátio 

Házban töltöttünk. Ez egy olyan fenntartható 

épület, amelyet az önkormányzattól kaptak 



használatra művészek, akik saját művészi 

elképzelésük szerint festették ki kívül-belül. Az 

épületet kulturális és közösségi célokra tartják 

fenn, és egy közhasznú alapítvány működteti. 

Valamikor lepusztult épület volt, amit közösségi 

összefogással mentettek meg, élesztettek újra, 

vagy - ahogy a művészek fogalmaztak -, lelket 

adtak neki. Zárt udvarában egy gondosan művelt 

japánkert található. A ház berendezése is sokak 

által pusztulásra ítélt, de általuk felújított 

bútorokból áll. Például a pihenésre szolgáló kerti 

padot használt sílécekből állították össze. 

Felhívták a figyelmünket arra, hogy ha az 

emberiség jobban megbecsülné a használati 

tárgyait, sokkal kevesebb nyersanyagra, 

természeti erőforrásra lenne szüksége, és persze 

energiát is spórolna, hiszen a feldolgozás rengeteg 

energiát emészt fel. 

Ezt követően átmentünk a Dunán, a Mária-

Valéria hídon Párkányba, amely egykor 

Esztergom parkos-erdős elővárosa lehetett. 

Képzeletben összekötöttük a két várost. Innen 

megnéztük az esztergomi panorámát, fotóztuk a 

környezetet, majd megnéztük Sobieski János 

törökverő, lengyel hadvezér szobrát.  

Az elég fárasztó napunk zárásaként a táborban 

Bud Spencerre emlékeztünk egy filmjével: Én a 

vízilovakkal vagyok. Róla közismert, hogy kiváló 

természet- és állatvédő volt.  

Július 14. csütörtök - negyedik nap 

Ma egész délelőtt az ökofilm-forgatókönyvünkön 

dolgoztunk, mivel az időjárás miatt beszorultunk 

a házunkba és a klubunkba. Képzeletbeli filmünk 

azt dolgozná fel, hogy mi történne, ha egy nagy 

vihar és villámlás miatt hosszú időre megszűnne 

az elektromos áramellátás. Vajon az emberek a 

különféle helyzetekben, körülmények között 

hogyan élnék meg mindezt? A legtöbben persze 

negatívan, mert annyira kötődünk az 

elektromágneses energiához. A kisebbség 

véleménye szerint viszont arra lenne jó mindez, 

hogy rádöbbenjünk a természet hatalmára és 

működésére, meg arra hogy civilizációk nőttek fel 

elektromos energia nélkül, mégis volt fejlődés. 

Nem beszélve arról, hogy az elektromos áram 

hiányában esténként jobban figyelnénk a 

tücsökciripelésre, reggel pedig a madarak fényt 

köszöntő énekére. 

Az ebédet követően a szélenergiáról 

beszélgettünk: milyen lehetőségeink vannak arra, 

hogy szélerőművekkel, szélkerekekkel áramot 

termeljünk még olyan helyen is, ahol nincs 

kiépített vezeték? Ha nem lenne szél, a hang sem 

terjedne. Nem hallanánk meg egymás beszédét, 

énekét sem, a fák, a tavak, tengerek, felhők 

mozdulatlanok lennének, nem lenne megfelelő 

energiaáramlás, és megállna a mindennapi 

életünk. A levegő mozgása nélkül a gépeink és 

technikáink sem sokat érnének. 

Kikapcsolódásképpen íjászversenyt hirdettünk.  

 

Beszélgetés Pataki Antallal.  

Fotó: Nagy Ádám 

A csütörtöki délutánunk vendége Pataki Antal 

volt, aki ugyan akvarista kisállat-kereskedő, de 

emellett a természetvédelem, környezetvédelem 

szakértője is. Most viszont az úgynevezett 

Szerves Társadalomról beszélgettünk a 

tűzrakóhelyünk körül. Olyan világról, amely az 

elődeink hagyományain, szokásain alapul, és a 

természettel való harmonikus együttélésükön. 

Megállapítottuk, hogy mi vagyunk az a generáció, 

akiknek szembe kell nézni olyan problémákkal, 

mint a Föld környezeti állapotának egyre 

rosszabbá válása, és az emberek közti társadalmi 

egyenlőtlenségek felerősödése. Mert egy szerves, 

szervezett társadalomban minden ember fontos, 

hiszen egyike nélkül sem egész. Mindenki tud, 

ismer valamit, amit más nem, és jártas olyan 

dolgokban, amiben más nem. 



Július 15. péntek - ötödik nap 

A délelőttöt egy öko-totó megfejtésével töltöttük, 

amit a rendező könyvtár a környezetvédelmi 

világnapra készített, majd megbeszéltük a helyes 

válaszokat, hiszen nem a verseny volt a fontos, 

hanem az, hogy tanuljunk. Ezt követően a 

földenergiáról beszélgettünk. A Kárpát-

medencében rendkívüli lehetőség van 

geotermikus energiákat használni. Persze ez még 

a jövő zenéje, de egyre több újonnan felépített 

háznál alkalmazzák ezt. Beszéltünk még a 

könyvtár öko-szemléletéről, lapozgattuk az 

intézmény által a táborba hozott könyveket. 

Szóba került a szelektív hulladékgyűjtés 

fontossága is. Megpróbáltunk ötletelni arról, hogy 

a különféle műanyag és fém palackokból milyen 

játékokat lehetne egyszerűen készíteni. Például a 

műanyag kupakokkal lehet malom és amőba 

játékot, gombfocit játszani, a befőttes üveg 

tetejéből memória játékot, az üdítős, sörös 

flakonokból célba dobót készíteni. 

 

Kész a medence. Fotó: Nagy Ádám 

Délután a Bajnai Zöld Tündérek láttak vendégül 

bennünket. Szilvi és két fiatal tündér segítségével 

felkapaszkodtunk az Őrhegyre, ahonnan 

csodálatos kiállítás nyílt a Gerecsére, de még a 

Pilisig is elláttunk. A hegy csúcsán egy hatalmas 

fakereszt emlékeztet a Sándor Móric-család 

vallásos elkötelezettségére. Szilvi és lányai 

megkínáltak bennünket házilag készített 

kaláccsal, frissen befőzött barack- és fekete ribizli 

lekvárral meg a kertjükben termett 

gyümölcsökkel. Végre leforgathattuk a hegy 

csúcsán az öko-klipünket. A klip arról szólt, hogy 

egy fiatal eldob az erdőben egy műanyag 

palackot, és a többiek figyelmeztetik arra, hogy az 

lesz, amit tesz. Lehet, hogy kissé nyers a 

mondanivaló, de nagyon is figyelemfelkeltő. 

Visszatérve a táborba közösségfejlesztő, 

közösségerősítő játékokat játszottunk. 

 

Kilátás az Őrhegyről.  

Fotó: Nagy Ádám 

Még mielőtt leszállt volna az est a klubunkban, 

nagy érdeklődéssel hallgattuk Nagy Ádám 

prezentációját a média torzító, erőszakos és 

mérték nélküli fogyasztásra ösztönző hatásáról.  

Este a tábortűznél egyenként értékeltük azt, hogy 

milyen új ismeretekre, értékekre tettünk szert, a 

tábor alatt, és kinek mi volt a legnagyobb 

élménye. Igazán jó baráti közösség jött össze. 

Július 16. szombat délig – hatodik nap 

Az ébredést követően összepakoltunk, rendet 

raktunk, kitakarítottunk magunk mögött, mert 

már-már hagyomány az öko-táborban, hogy 

mindent úgy hagyjunk magunk mögött, ahogy 

kaptunk.  

És, hogy miért a Csupazöld és Csupaszív Bajna 

címet adtunk a beszámolónknak? Talán azért, 

mert ez fejezi ki azt a szeretetteljes fogadtatást és 

emberhez méltó környezetet, amit kaptunk és 

megtapasztaltunk itt. Köszönjük ezt a csodálatos 

lehetőséget és az élményeket! 

A táborlakók észrevételeit lejegyezte és a tábort 

vezette: Nász János 
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Szent Iván-éji emlék – A táti 
Dunaparti Babaparádéról 

Pappné Adolf Erzsébet 

2016. városunkban az ünnepek éve, hiszen idén 

20 éves a Buseck – Molln – Tát testvérvárosi 

kapcsolat, 25 éve épült újjá az Orbán-kápolna, és 

több művészeti csoportunk is jubileumi 

születésnapot ünnepelhet. 25 éve indította útjára 

Kátai Ferencné, a Kultúrház és Könyvtár akkori 

igazgatója a Táti Mazsorett és Formációs 

Tánccsoportot, és még nyugdíjba vonulása előtt – 

éppen 10 éve – megszervezte a Táti Porcelánbaba 

Klubot, ezt a párját ritkító közösséget, mely az 

ország egyetlen porcelánbaba klubja. 

Természetesen ez a klub nem jöhetett volna létre 

Czibuláné Csicsman Erzsébet, a klub művészeti 

vezetője, egyben a porcelánbaba-készítés 

gyémántkoszorús mestere nélkül. Ő vezette be a 

táti és környékbeli hölgyeket a porcelánbaba-

készítés fortélyaiba. Az ő szakmai irányításával 

készülnek a szebbnél-szebb babák, kompozíciók, 

életképek. 

A 10 éves jubileum alkalmából 2016. június 24-

26. között − kapcsolódva a Szent Iván-éj 

ünnephez, valamint a Múzeumok éjszakája 

programokhoz − került megrendezésre a Nagy 

Babaparádé. Akik megtekintették a kultúrház 

termeiben berendezett kiállítást, láthatták, hogy a 

cím nem túlzás. Talán nem rendeztek még 

Magyarországon ilyen nagyszabású 

babakiállítást, ahol ennyi alkotást csodálhattak 

meg egyszerre az érdeklődők. Már az előtérben a 

Szent Iván-éj hangulatához illő színes 

virágfüzérek, papírtündérek serege, 

porcelánmanók és koboldok fogadták a 

látogatókat. 

 

Megnyitó ünnepség. Első sorban a táti babakészítő 

asszonyok. Fotó: Hámos László 

A nagyteremben kiállítottuk a Táti Porcelánbaba 

Klub egy évtized alatt készített hét életképét. A 

jelenetekben szereplő babáinkon különböző 

történelmi korok viseleteit is bemutatjuk 

(reneszánsz, barokk, századforduló), de az 

öltözetek sorából a táti sváb népviselet sem 

maradt ki.  

 

Játék a parkban - XX. század eleji viseletben.  

Fotó: Tóta Attila 
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Húsvéti locsolkodás - táti sváb népviseletbe öltöztetett 

babákkal. Fotó: Tóta Attila 

A folyosón és a könyvtárban Czibuláné Csicsman 

Erzsébet babakészítő mester mesés babavilága 

várta a látogatókat. Kicsik és nagyok boldogan 

ismertek rá a Grimm-mesék alakjaira, Jancsira és 

Juliskára, Hamupipőkére, Hófehérkére, Holle 

anyóra, a Béka királyfira. A klasszikus mesék 

mellett nagyon imponált a gyerekeknek Harry 

Potter és Szörnyella De Frász is. Az odakészített 

mesekönyvekből lelkes segítők, vagy akár a 

gyerekeket kísérő anyukák, apukák mesélhettek a 

gyerekeknek. Nagy sikere volt a kicsik körében a 

könyvtárban kialakított játszószigetnek, ahol 

játékbabákat öltöztethettek kedvük szerint, hiszen 

a kiállított babákat csak tisztes távolból lehetett 

csodálni.  

 

Élethű reborn, azaz újszülött babák. Műanyagból, 

vinylből készülnek. Fotó: Hámos László 

Az emeleti galériában kapott helyet az országosan 

meghirdetett II. Táti Babakészítő Versenyre 

nevezett – különböző technikákkal készült – 35 

alkotás, melyek Nyíregyházától Nagykanizsáig, 

az ország különböző részeiről érkeztek. A textil-, 

népviseletes, újszülött és porcelánbabák mellett 

számos egyéb anyagot is felhasználtak a készítők 

(pl. nemez, fimo), és babaruha kategóriában is 

voltak indulók. Sokak fantáziáját megmozgatta a 

Szent Iván-éji ünnepkör tündérvilága.  

Babaklubunk a kiállítások mellett tartalmas 

programokkal várta a közönséget ezen a három 

napon. A megnyitón – Szent Iván napján – a 

közös ünneplésből nem maradtak ki 

büszkeségeink: a Táti Német Nemzetiségi 

Asszony- és Férfikórus, akik ízelítőt adtak a 

vendégeknek a táti sváb dallamokból. A Kis-

Dunán lampionos csónakfelvonulás folyt. A Táti 

Német Nemzetiségi Fúvószenekar kis éji zenével 

járult hozzá a romantikus hangulat 

megteremtéséhez, melyhez a helyi katolikus 

Karitász tagjai is csatlakoztak hangulatos kis 

sátrukkal − világító karkötőket osztogatva a 

gyerekeknek.  

 

A Táti Mazsorettek előadása. Fotó: Pappné Adolf Erzsébet 

Másnap délután is számos program várta a 

gyerekeket. A táti óvónők arcfestéssel 

királylányokat, tündéreket és manókat 

varázsoltak a kicsikből, akik ezt láthatóan nagyon 

élvezték. Ügyes kezű, fáradhatatlan segítőink 

különböző kézműves foglalkozásokra invitálták a 

gyerekeket. Lehetett papírbabát készíteni és 

öltöztetni. A legkisebbek gipszbabákat festettek, 

a nagyobbak papírtündéreket készítettek. 

Mindezek mellett szórakozhattak kedvükre. Volt 

légvár, óriásbuborék-fújás, ráadásként 

hókuszpókusz bűvész műsor.  A Mozdulat TSE 

táti csoportjai és a Táti Mazsorettek tündéri 

táncaikkal levették lábukról a közönséget.  

Eközben a Kis-Duna partján, a táti Kő-gátnál már 

javában dolgoztak az ecsetek a festővásznakon. 

Simon M. Veronika tanítványai igyekeztek 

megörökíteni a táj szépségeit a festőművésznő 



útmutatásával. Az elkészült festmények egy 

rögtönzött kiállításmegnyitó keretében kerültek 

bemutatásra a kultúrház aulájában, ahol mindenki 

megcsodálta azokat.  

 

Suki András zenekara és Szeredy Krisztina.  

A kép forrása az intézmény Facebook oldala 

Az esti operett műsor már a felnőtteknek szólt. 

Suki András prímás zenekarával kísérte Szeredy 

Krisztina és Éliás Tibor operaénekeseket, kik 

megénekeltették a közönséget is. A sötétedés 

beálltával a kultúrház előtti téren felállított 

csillagászati távcsövön keresztül lehetett kémlelni 

a Szent Iván-éji égboltot. Az estét egy 

felejthetetlen tűz-tánc-show zárta. Az Anima 

Prizma Mozgásműhely táncosai teljesen 

elvarázsoltak bennünket.  

 

Az Anima Prizma Mozgásműhely műsora.  

A kép forrása az intézmény Facebook oldala 

A szórakoztató programok mellett gondolnunk 

kellett az idelátogató babakészítőkre is, hiszen 

többen szállást is foglaltak városunkban erre a pár 

napra. Részükre a pénteki ünnepélyes megnyitó 

és a vasárnapi eredményhirdetés mellett szombat 

délelőtt szakmai programokkal, 

babakonferenciával készültünk. A programok 

alatt – a Múzeumok éjszakáján – késő estig 

ingyenes buszjárat közlekedett Tát és Esztergom 

között, melyet vendégeink többen ki is 

használtak. 

A II. Táti Babakészítő verseny zsűrizésére három 

neves szakembert is sikerült megnyernünk, akik 

mindhárman örömmel vállalták, hogy a 

babakonferencia keretében egy-egy témában 

előadást is tartanak. Keglovicz Ferencné Zita a 

Magyar Bababarátok Egyesületének elnöke, az ő 

szervező munkája honosította meg hazánkban a 

porcelánbaba készítést. Lelkes szervezője az 

évenként megrendezésre kerülő országos 

kiállításnak és versenynek. Előadásában a 

porcelánbaba-készítés történetéről hallhattunk. 

Dr. Györgyi Erzsébet, a Kiss Áron Magyar Játék 

Társaság elnökeként szintén segíti a 

babakészítőket. Számtalan kiállítás szervezője, 

aki arra lelkesítette a résztvevőket, hogy tegyünk 

együtt a magyar babakultúráért! Valamennyiünk 

számára igen hasznos és érdekes volt Ék Erzsébet 

iparművész, jelmeztervező előadása is, aki a 

viseletek történetéről mesélt. Hiszen a babákat 

öltöztetni is kell, és egy történelmi viseletnél 

különösen fontos a korhűség. Nemcsak a tárlat 

berendezéséhez, a zsűrizésben is nagy szükség 

volt mesterünk, Czibuláné Csicsman Erzsébet 

útmutatására, munkájára. Több éves szakmai 

tapasztalata alapján sok jó tanáccsal látta el a 

babakészítőket. Mi, táti babások úgy gondoltuk, 

hogy úgy fair, ha nem indulunk a versenyen. A 

verseny díjazottjai örömmel fogadták az oklevél 

mellé azt a kis porcelán szobrocskát (kislány táti 

sváb viseletben), amelyet Erzsike készített el 

műhelyében. A mester bemutatót is tartott, 

örömmel avatta be az érdeklődőket a 

porcelánbaba-készítés fázisaiba az öntéstől 

kezdve a megmunkáláson keresztül (csiszolás, 

égetés, festés, összeállítás) a kész babáig. Bízunk 

benne, hogy akik eljöttek, és velünk ünnepeltek a 

rendezvény három napján − jól érezték magukat, 

szép emlékekkel távoztak. Talán sikerült elérni 

céljainkat: egyrészt minél több embert Tátra 

csábítani, hogy megismerjék városunkat, 

kulturális értékeinket, másrészt bevonni 

településünk lakóit, hogy együtt ünnepeljünk. 



Polgármesterünk, Turi Lajos első szóra elvállalta 

a fővédnökséget. Támogatta rendezvényünket a 

Táti Német Kisebbségi Önkormányzat, a 

Helytörténeti Alapítvány is. Ezeken kívül számos 

táti polgár segített, ki miben tudott. Volt, aki 

anyagi támogatást nyújtott, mások kétkezi 

munkájukat ajánlották fel: valaki szalmabálát, 

vagy babákat fuvarozott, volt, aki dekorált, és 

még sorolhatnám. Köszönet érte mindenkinek! 

Köszönet illeti még a babakészítőket és a zsűrit.  

 

Czibuláné Csicsman Erzsébet bemutatja, hogyan készül a 

porcelánbaba. Fotó: Pappné Adolf Erzsébet 

Nem kis feladat volt megrendezni ezt a nagy 

babaparádét, ami talán egyszeri és 

megismételhetetlennek tűnik most. Akik eljöttek 

és végignézték a kiállított babákat, azok láthatták, 

hogy készítőik szívüket-lelküket adták 

megformázásukhoz. Arra törekedtek, hogy 

minden a helyén legyen, harmóniában. A 

gyerekek elé valódi mesevilág tárult, a felnőttek 

pedig visszaidézhették gyermekkorukat.  Nagy 

öröm volt látni a sok mosolygó arcot, bezsebelni 

sok bókot, elismerést a kiállítás ideje alatt (július 

3-ig volt megtekinthető) – és ez minden 

nehézséget elfeledtetett. Valaki azt írta 

vendégkönyvünkbe: „a világ minden pontján 

megállná ez a kiállítás a helyét” „és ezt is írták: 

„Külön gratuláció a díszlettervezőnek, gyönyörű 

az összhang, csodaszép minden apró részlet.”− 

igen, erre törekedtünk, ezért dolgoztunk! 

Reméljük, hogy akik látták, nem felejtik el 

egyhamar, és hogy kis közösségünk sokáig tud 

még együtt munkálkodni, szépítve kisvárosunk 

lakóinak lelkét, hiszen „a jónak mindig a szép 

csinál utat.”  

 

A babakészítő verseny ünnepélyes eredményhirdetése. 

Fotó: Hámos László. Pályamunkák 

DÍJAZOTTAK: 

 

Textil kategória: 

1. Paray Júlia Gyöngyi (Győr): Kapuvári 

népviselet;  

2. Csipke Ferencné (Tokod): Hamupipőke;  

3. (megosztva) Szigetiné László Marianna és 

Szigeti László (Nagyszentjános): Ludas 

Matyi; Rúzsáné Nagy Krisztina 

(Mogyorósbánya): Lujza baba.  

Porcelán kategória:  

1. Helga Huber (Celldömölk): Antik 

reprodukció;  

2. Molnárné Farkas Irén (Balatonszőlős): 

Bella.  

Reborn (újszülött) kategória:  

1. Szabó Gyuláné (Pécs): Bori;  

2. Vécsei Ilona (Vác): Gabriella; 

3. Melegné Bordás Zsuzsanna (Felsőörs): 

Jázmin.  

Fantázia kategória:  

1. (megosztva) Molnár Eszter (Győr): Tündér; 

Szatmári Istvánné (Nyíregyháza): Tündér 

manóival, 

2. Bogárné Kovács Magdolna (Nagykanizsa): 

Szofi angyalkái;  

3. Robotka Imréné (Tokod) : Őszanyó.  

Babaruha kategória: 

1. Bíró Józsefné (Budapest): Keresztelő ruha; 

2. Bogárné Kovács Magdolna (Nagykanizsa): 

Foltvarrással díszített babaruhák.  

A Kis Áron Magyar Játék Társaság különdíját kapta: 

 Barcsayné Németh Hedvig (Győr): Tündér-

keresztanyák;  

 Süveges Zoltánné (Tokod): Nagyi mesél.  

A Magyar Bababarátok Egyesületének különdíját 

kapta:  

Szatmári Istvánné (Nyíregyháza): Tündér manóival. 

https://www.facebook.com/T%C3%A1ti-Porcel%C3%A1nbaba-Klub-1644927345727057/photos/?tab=album&album_id=1813875128832277


Mi történt a KSZ háza táján? 
Rovatvezető: Mikolasek Zsófia 

mikolasek.zsofia@jamk.hu  

20/2326-626 

VI. évfolyam 8. szám 

2016. augusztus 
 

 

Szakmai nap a JAMK-ban 
szeptemberben 

Mikolasek Zsófia 

Hagyományosnak mondható immár, hogy a 

Megyei Ellátási és Módszertani Osztály szakmai 

napot szervez a kistelepülési könyvtárosok 

számára. Minden alkalommal arra törekszünk, 

hogy olyan információkat adjunk át, melyek a 

kiskönyvtárakban megkönnyítik a munkát. 

Szeptember 26-án, hétfőn várjuk újabb 

találkozóra kollégáinkat. A téma rendkívül 

népszerű és fontos: bemutató foglalkozások a 

kistelepülési könyvtárosok számára.  

Mire számíthatnak a hozzánk látogatók? 

Papírszínházi, könyvtármozis, öko- és 

helyismereti bemutató órákra, amelyeket 

Szerencsi Edina, Mikolasek Zsófia és a Csimota 

Gyerekkönyvkiadó munkatársa fognak tartani. 

Olyan foglalkozások lesznek ezek, melyek 

inspirációt adhatnak az egyszerű könyvtári 

környezetben dolgozóknak arra, hogy a 

községekben élő gyerekek, fiatalkorúak számára 

érdekes, elgondolkodtató és információgazdag 

programokat szervezhessenek. Találkozzunk 

tehát szeptember 26-án! 

 

Könyvtármozi Komárom-Esztergom 
megyében 

Mikolasek Zsófia 

Lassan már egy éve annak, 

hogy az Országos Könyvtári 

Napok keretén belül, október 

6-án, Dunafalván elindult az 

országos KönyvtárMozi 

programsorozat.  

A kulturális alapellátás kiszélesítéséért és a 

kulturális alapú közösségépítésért az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős 

Államtitkársága, valamint az Informatikai és 

Könyvtári Szövetség megállapodást kötött 

szakmai és civil szervezetekkel azzal a céllal, 

hogy a magyar filmkultúra értékei hozzáférhetővé 

váljanak a hazai könyvtári rendszeren keresztül. 

A KönyvtárMozi szolgáltatás az ötezer lakos 

alatti kistelepülések könyvtárai számára biztosít 

lehetőséget filmek vetítésére. 

A kezdeményezés célja, hogy a mozival nem 

rendelkező kistelepülések lakói is átélhessék azt a 

közösségi élményt, amit a mozizás jelent; 

hozzáférjenek azokhoz az értékes tartalmakhoz, 

amelyekért eddig városi filmklubokba kellett 

elmenniük. A könyvtár közösségi tere más 

programokra is lehetőséget ad, és közvetlenül, a 

lakóhelyükön képes az ott élőknek kulturális 

szolgáltatást biztosítani. 

A programban országosan jelenleg 283 település 

vesz részt. Megyénkből 10 községi könyvtár 

regisztrált eddig: Bajna, Bakonysárkány, 

Dunaalmás, Máriahalom, Mocsa, Pilismarót, 

Szákszend, Naszály, Tardos és Vértestolna. 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


Eddig 21 vetítésre került sor, a résztvevők száma 

209 fő volt. A következő filmeket vetítették eddig 

kistelepülési könyvtárainkban: 

 Bíborcsiga 

 A Pál utcai fiúk 

 Csutak és a szürke ló, 

 Hahó, Öcsi! 

 Hyppolit, a lakáj 

 A kevély kiskakas 

 A Pityu bácsi fia 

 Dorottya 

 Mesék Máyás királyról 

 Az Árpádok emlékezete 

 Vad Magyarország - A vizek birodalma 

 A természet IQ-ja 

 A Pendragon legenda 

További információt a konyvtarmozi.hu oldalon 

találhatnak az érdeklődők. Természetesen várjuk 

az agilis könyvtárosokat továbbra is a 

Könyvtármozi hálózatba; a technikai feltételeket 

a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretén 

belül biztosítjuk a települések számára. 

 

Vetítés Vértestolnán. Fotó: Fink Jánosné 

 

Mozi előadás Bakonysárkányon. Fotó: Bene Nikolett 

 

Kézműves nyár Epölön 

Kovács Edina 

Másodszor került sor idén, a nyár folyamán 

kézműves foglalkozásokra szülők és gyermekek 

nagy örömére. 2016. július 4-től 6 hétig tartott a 

„nyári napközi”. 

 

A gyerekek alkotásai. Fotó: Kovács Edina 

A nebulók kedvükre alkothattak. Csinálhattak 

ceruzatartót, képeslapot, üvegmatricát; 

színezhettek, kavicsot festhettek. A kavicsfestés 

volt egyébként az idei nyár slágere. Két 

alkalommal egy nyugdíjas pedagógus is 

segítségemre volt ebben a munkában. Rengeteg 

érdekes dologgal találkozhatott, aki ellátogatott a 

foglalkozásokra. Minden héten volt arcfestés is.  

Heti két alkalommal, nyitvatartási időben a 

könyvtárban is tartottunk foglalkozást. Ilyenkor 

azzal kezdtük, hogy felolvastam egy mesét, és le 

kellett rajzolniuk a hallottakat. Utána hangosan 

olvastak, rajzoltak, vagy hűtőmágnest készítettek. 

A létszám változó volt. Van, amikor 16-an is részt 

vettek a foglalkozáson.  

Az utolsó napon záró bulit tartottunk.  

Az egész foglalkozás alatt rengeteg támogatást 

kaptam Epöl község Önkormányzatának 

dolgozóitól. Ezúton is köszönöm a kézműves 

alapanyagokat a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtárnak, nagy hasznát vettük! 



 

Nyári tábor a közösségi házban 

Pordán Jánosné 

Már 9. éve nagy sikere van július közepén a 

közösségi házban tartott táborunknak, a 

gyermekek szívesen jönnek. A résztvevők 6-14 

éves korúak, ezért nagy hangsúlyt fektetek arra, 

hogy mindegyik korosztálynak érdekes 

programokat tudjak nyújtani. A tábor egész 

nyáron a felhőtlen szórakozásról, a sok játékról 

szól.  

Természetesen egy kicsit játszva tanultunk is, 

szellemi vetélkedők is voltak. Az olvasás, a 

könyvtárba járás a nyár folyamán általában egy 

kicsit alábbhagy, de mi a tábor ideje alatt pezsgő 

könyvtári életet varázsoltunk. Rímet faragtunk, 

mesecímeket egészítettünk ki, találós kérdéseket 

fejtettünk meg, átírt irodalmi műveket 

jelenítettünk meg a színpadon. Az egészet átszőtte 

a humor, a kreativitás, a jó hangulat. 

Észrevétlenül is egy kicsit csiszolták az elméjüket 

a gyermekek.   

Kézműveskedtünk még, melynek során 

újrahasznosítottuk a műanyag palackokat, 

kupakokat, ruhaanyagokat, fonaldarabkákat, WC-

papír gurigákat. Készítettünk szélcsengőt, lovat, 

virágot, legyezőt, faliképet, karkötőket. 

Egészségügyi napot is tartottunk. Lovagoltunk, 

jártunk üzemlátogatáson, és kerékpároztunk, 

strandoltunk. Emellett sokat játszottunk. .A 

gyerekek vidám mosolya mindent elárul a tábori 

képeken. Bízom abban, hogy jövőre is sikerül a 

gyermekeknek örömteli tábori élményeket 

nyújtani. 

 

 

A fotókat Pordán Jánosné készítette 



 

 

Mandala kiállítás Bajnán 

Erdősné Csík Katalin 

„Kérem, keressék meg az Önöket hívó mandalát, 

mert nem mi választunk mandalát, hanem az 

választ minket!” 

A 2016. augusztus 20-i főzőversennyel 

egybekötött falunap újdonsága volt, hogy a 

délelőtt folyamán kiállítás megnyitóval színesült 

a program. Tatai Anita bajnai születésű, 27 éves 

agrármérnök közel 80 mandaláját mutatta be az 

érdeklődőknek. A kiállítást Pallagi Tibor 

polgármester nyitotta meg. Hangsúlyozta, hogy 

minden esemény különleges alkalom, ha egy  

kiállításon egy bajnai alkotónak tudnak 

lehetőséget és teret adni, hogy munkásságát 

bemutathassa. Tatai Anita 2013. óta foglalkozik 

mandalák készítésével. Kezdetben csupán 

kikapcsolódást jelentett számára a színek és 

formák tökéletes összhangját keresni egy körben. 

A keleti kultúrák tanulmányozása után vált Anita 

számára a mandalakészítés meditatív szertartássá. 

A körben rejtőző végtelenség és tökéletesség adja 

a lehetőséget, hogy a színek és motívumok 

tükrözzék az alkotó pillanatnyi hangulatát, 

értelmezzék az örökérvényű kérdéseket, vagy 

személyre szabott jelentéssel készüljenek el. Tatai 

Anita zárógondolata után a jelenlévők  

izgalommal teli kíváncsisággal nézték végig a 

kiállítást.  

 

Fotók: Robotka Róbert 
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Információs nap a könyvtári 

statisztika készítőinek 

Feketsné Kisvarga Anita 

2016. június 16-án az OSZK adott helyet a Könyvtári 

Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztálya által 

megrendezett K 1.0 műhelynapsorozat következő 

információs napjának, melynek célja a könyvtári 

statisztikai adatlap kategóriáinak egységes 

értelmezése, ezáltal a statisztikai jelentések 

összehangolása volt. 

A műhelynap nyitányaként Fehér Miklós, a KI 

osztályvezetője elmondta, hogy a statisztikai adatlap 

kitöltésekor ne a jó, hanem a reális adatok 

szolgáltatására törekedjünk. Hangsúlyozta annak 

fontosságát is, hogy a fogalmak alatt minden 

könyvtár azonos dolgokat értsen, mert jelenleg egy 

kicsit – ahogy ő fogalmazott – „elcsúszott 

állapotban” vagyunk. Ehhez kívánnak hozzájárulni az 

Osztály munkatársai a műhelynapon. 

Első előadóként Bognár Noémi Erika azt a tíz 

típushibát vette górcső alá, melyeket a könyvtárak 

elkövetnek a statisztikai adatlapok kitöltésekor. Főbb 

vonalakban ezek a következők: 

1. A szürke mezőket kitöltik azok a 

könyvtárak, melyeknek nem kell. 

2. Az adatszolgáltatóknak nem a teljes neve 

kerül rögzítésre, vagy egy intézmény 

különböző névváltozatokkal szolgáltat 

adatokat. 

3. Megszűnt, majd tárgyévben újra működő 

könyvtárakról is kell adatokkal szolgálni. 

Ez sokszor elmarad. 

4. Az állományadatokat tartalmazó tábla 

összesített sorainak gyakran nem elégséges 

a kitöltése. 

5. A kurrens folyóiratok táblában a példányok 

sorba nem a teljes tárgyévi lapszámot kell 

beírni, hanem az előfizetések számát. 

6. Az internethasználatot számon kérő sorba a 

könyvtárba betérők internethasználatának 

alkalmait kell számosítani, nem 

belekeverve a könyvtár távoli elérésének 

számát. 

7. A munkaügyi táblában hiba szokott lenni, 

hogy nem a megfelelő oszlopba kerül 

kitöltésre, hogy hányan részmunkaidősök, 

és mennyi a részmunkaidejük óraszáma. 

8. A pénzügyi adattáblát az önálló 

könyvtáraknak kell kitölteni. A nem 

önállóaknak nem kötelező.  

9. A 10.2-es „Könyvtári állomány” című 

táblában legalább a felnőtt szépirodalom, a 

felnőtt szakirodalom és a gyerekirodalom 

tárgyévben gyarapított és összesített 

számának kellene annyinak lennie, mint 

amennyi a 4.1-es állományadatokat 

tartalmazó táblában szerepel.  

10. A korcsoportonként bontott regisztrált 

használók számának meg kellene egyeznie 

az 5. táblázatban korábban már rögzített 

összes regisztrált olvasói számmal. 

A továbbiakban abban reménykedtünk, hogy 

Somogyi József koordinálásával és a jelenlévők 

aktív részvételével, a statisztikai adatlapon 

pontról pontra haladva, értelmezésre kerülnek az 

adatgyűjtésre vonatkozó fogalmak, és pontos 

válaszokat kapunk azokra a kérdésekre is, 

melyeket a könyvtárak a műhelynapot 

megelőzően küldtek el a Kutatási és Szervezet-
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fejlesztési Osztály részére. Az alábbiakban a 

közös munka során elhangzottakból 

szemezgetek. 

 A távhasználatok számába minden egyes 

kattintás beleszámít, melyet az olvasók a 

könyvtárak honlapján, Facebook oldalán, 

az intézményen keresztül elérhető 

adatbázisokban történő kutakodás során 

ejtenek. Tehát lehetőség szerint össze 

kellene számolni a könyvtár minden 

webterületén való valamennyi kattintást. 

 Felvetődött, hogy a távhasználatok 

kategóriában nincs külön sora az 

adatbázisok használatának. Ez valószínűleg 

módosulni fog az adatlapban.  

 A szolgálandó közönség száma annak a 

településnek a lakosságszáma, ahol a 

könyvtár működik, még a megyei 

könyvtárak esetében is. Ezért – noha a 

könyvtár hatóköre a teljes megye 

lakosságát felöleli -, ez a szám a JAMK 

esetében Tatabánya lakosságszáma lesz a 

jövőben. 

 Nagyon zűrzavaros az elektronikus 

dokumentumok kölcsönzésének számon 

tartása. Ebben nem jutott közös nevezőre a 

műhelynap szakmai közönsége. 

Módszertani útmutatóul azt a megoldási 

javaslatot kaptuk, hogy a könyvtárak 

maguk döntsék el, hogy mit tartanak 1 db 

e-kölcsönzésnek: 1 db kép, 1 db cikk, vagy 

akár 1 db teljes könyv kölcsönzését. 

(Másokkal együtt én is úgy vélem, hogy a 

vázolt egyedi adatgyűjtési metódus nem 

fogja szolgálni az egységes 

adatszolgáltatást.) 

 Szintén az adott könyvtár döntheti el, hogy 

a könyvtári internethasználat kategóriába 

csak a helyben lévő számítógépeken való 

internetezést számolja bele, vagy a WIFI-

használatot is. 

 Határozott lehetőségként hangzott el 

viszont az, hogy a könyvtárban 

rendelkezésre álló számítógépek számába 

bele lehet számolni a laptopokat is, 

nemcsak a hálózatba kötött gépeket. 

 Felvetődött kérdésként, hogy az 

állományadatokat rögzítő táblázatban a 

digitalizált kép minek számít: 

képdokumentumnak vagy elektronikus 

dokumentumnak? Továbbá, ha egyetlen 

fájl 100 db digitalizált képet tartalmaz, 

akkor hány darabnak számít az 

állományban? Valójában ennek eldöntését 

is a könyvtárakra bízta Somogyi József. 

 Lényeges eltérést jelenthet a könyvtárak 

korábbi adatszolgáltatási gyakorlatában, 

hogy a távhasználókat (tehát akik 

felkeresik a honlapot, a könyvtárak távoli 

elérésű adatbázisait vagy minden más 

könyvtári webterületet) bele kell számítani 

az aktív használók számába. Sőt, az ODR-

szolgáltatást használók és a reprográfiai 

szolgáltatásokat igénybe vevők is az aktív 

használók sorába tartoznak. 

 Ha egy használó a könyvtár több 

részlegében regisztrált, akkor hányszor 

számítható regisztrált olvasónak? – merült 

fel egy újabb kérdés. Azt a választ kaptuk, 

hogy ez is a könyvtár egyedi döntésén 

múlik. Gyakorlati példaként került 

említésre az a helyzet, ha egy egyetemi 

hallgató több kari könyvtár tagja, vagy ha 

egy közművelődési könyvtár több 

épületben működik, és ezek akár 

mindegyikében regisztrált egy adott 

olvasója. Ebben az esetben akár annyiszor 

lehet regisztrált olvasóként számolni egy 

olvasót, ahány helyen regisztrált. Vannak 

könyvtárak, melyek ebbe a mutatóba 

nemcsak a beiratkozott olvasókat számítják 

bele, hanem a könyvtárba látogató és 

számon tartott, tehát ily módon regisztrált 

óvodai/iskolai csoportok gyerekszámát is. 

  A személyes használók számába viszont 

továbbra sem tartozik bele a 

rendezvényeken résztvevők létszáma. 



 Ha egy olvasó e-mailben kér hosszabbítást, 

akkor ezt a kölcsönzések számába és a 

távhasználatok számába is bele kell 

vennünk. 

 Felvetődött, hogy a rendezvények táblában 

sok az átfedés az egyes kategóriák között. 

Elhangzott, hogy nincs kőbe vésett 

szabálya annak, hogy ha egy könyvtári 

használó-képzést szolgáló 

rendezvénysorozat több részből áll, akkor 

az egynek számítandó, vagy annyinak, 

ahány részből áll. Sőt, elhangzott az is, 

hogy már az is beleszámítható a 

könyvtárhasználó-képzésbe, ha egy olvasót 

olvasószolgálati tevékenységünk során 

felvilágosítunk a katalógusunk 

használatáról.  

 Javasolták a könyvtárak, hogy a faxok 

száma, illetve a szakkönyvtári állomány 

táblából az idegen nyelvű könyvek száma 

kerüljön ki az adatlapból – ezzel egyet 

értett Somogyi József. Kíváncsian vártuk a 

választ arra a kérdésre is, hogy mi a jó 

gyakorlata a KSZR-es könyvtári állomány 

és a megyei könyvtár állományadatainak 

rögzítésének. Erre azt válaszolta Somogyi 

József, hogy vannak könyvtárak, melyek 

úgy jelentenek, ahogy a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár, tehát az ellátó 

könyvtár állományadataiba beleveszik a 

KSZR-es könyvtárak állományadatait is, de 

ezzel egyidejűleg az ellátott 

szolgáltatóhelyek egyedi adatait is közlik 

külön-külön adatlapon. Más ellátó 

könyvtárak két adatlapot töltenek ki: az 

egyik csak a saját adataikat tartalmazza, a 

másik pedig – melyben, mint ellátók 

szerepelnek –, a KSZR-es adatokat. 

Somogyi József ezúttal a JAMK által is 

alkalmazott módszert tekintette jobbnak, de 

támogatta a másik metódust is, ezért a 

jövőben ebben a tárgykörben is 

megmaradnak az eltérések a könyvtárak 

jelentései között. 

Összességében elmondható, hogy a 

műhelynap sok kérdés tisztázásában 

segített, ugyanakkor nem vezetett a 

statisztikai adatszolgáltatás maradéktalan 

egységesítéséhez. 

 

 

 

 



 

Ilyen volt a tatabányai „Múzeumok 

Éjszakája” 

Taizs Gergő 

Az országos múzeumi rendezvényekre mindig 

kiemelt eseményként készül a Tatabányai 

Múzeum kollektívája. A Múzeumok Éjszakáján 

hagyományosan szerepet vállal az intézmény, 

szem előtt tartva – az alapvető múzeumi 

funkción túl – a változatos és szórakoztató 

közönségprogramok kidolgozását. 2015-ben – 

kapcsolódva a városi sörfesztivál programjához 

– Sör és perec címmel sikerült egy nagy 

látogatószámot produkáló, egyben rendhagyó 

estével magasra tenni a lécet. 

Az idei Múzeumok Éjszakája nívódíj pályázatát 

három kategóriában – Hősök, felfedezők, újítók 

– írta ki az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának Kultúráért Felelős 

Államtitkársága. A Tatabányai Múzeum 

pályázatát az „Újítóké a jövő” kategóriában 

közönségdíjra jelölték, azaz bejutott az országos 

öt legjobb pályázó közé. Pályázatunk címe: „És 

igyekezzetek a városnak jólétén… mert annak 

jóléte lesz a ti jólétetek” (Jer 29, 7) – Egy újító 

bányamérnök, Ranzinger Vince emlékezete. 

Ez a tény eo ipso lendületet és lelkesedést adott a 

szervezési munkálatokhoz annak ellenére, hogy 

mint utóbb kiderült, a közönségdíj idén sajnos 

nem Tatabányára került. 

A program összeállításakor több szempontot is 

figyelembe kellett venni, hogy maximalizáljuk 

az éjszakában és a témában rejlő remek és 

izgalmas lehetőségeket. A rendezvény elsődleges 

célja Ranzinger Vince munkásságának 

bemutatása volt, emiatt az OMBKE Tatabányai 

Helyi Szervezetének tagjaihoz fordultunk 

szakmai segítségért, akik – mint minden 

alkalommal, úgy most is – készséggel álltak a 

múzeum rendelkezésére. A Bányászati és Ipari 

Skanzenben, valamint a Ranzinger-kilátónál 

tartott előadásaikból sok mindenre fény derült 

ezen a nyári éjen. A program egyébként három 

helyszínen valósult meg, a már említett skanzen 

mellett a Tatabányai Múzeum központi 

kiállítóhelyét, és a Kő-hegyről induló éjszakai, 

bányászlámpás túrát kell megemlíteni.  

 

Kovács Éva múzeumpedagógus alkalmi osztályával. 

Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

Az est a Bányászati és Ipari Skanzenben indult 

Balogh Csaba (OMBKE) előadásával, amit 

Kovács Éva múzeumpedagógus játékos 

ráhangolója követett. A résztvevők ezután tollat 

és feladatlapot ragadva igyekeztek megoldani a 

skanzen különböző pontjain kijelölt 

feladványokat, amelyben a Tatabányai Múzeum 

Baráti Körének tagjai is segítségükre siettek. A 

kasházban Pápai Zoltán fotográfus készült 

kreatív fényképezéssel: bányászlámpa, kobak és 

egy kis szénpor, na meg pár vállalkozó kedvű 

látogató, és máris készen álltak a föld alá szállás 

imitálására a fotózás érdekében.  

A skanzen után buszra szálltunk, és a város fölé 

magasodó, több látványosságot is a hátán hordó 

Kő-hegyre érkezett csapatunk. Kisné Cseh 

Julianna régész-történész vezetésével először a 

Turul Emlékműnél, majd a Szelim-barlangban 

ismerhették meg az érdeklődők Ranzinger Vince 

és a MÁK Rt. szerepvállalását a térség kulturális, 

szociális és infrastrukturális fejlődésében. 



A barlangból kiérve már tapintható volt a 

félhomály, és az est is beszőtte lassan a tájat. Így 

már indokolt volt a kis bányászlámpák 

bekapcsolása, melyek szolid fénye csodás 

hangulatot varázsolt a kilátóhoz vezető úton. 

Megérkezve az impozáns fémszerkezethez − 

mintegy akklimatizálódás gyanánt − a frissebbek 

a kilátó tetején, a többiek a környező padokon 

fújták ki magukat. Itt Bársony László, az 

OMBKE Tatabányai Helyi Szervezetének elnöke 

mondott el pár értékes gondolatot Ranzingerről. 

A Bányászhimnusz közös eléneklése után a 

harmadik, egyben utolsó állomása következett az 

éjszakának.  

 

A Turul-emlékműnél.  

Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

Az akkor még megnyitás előtt álló, de már kész 

állapotban lévő új, kétszintes, interaktív állandó 

kiállítás, a Metamorfózis bemutatásával zárult a 

Múzeumok Éjszakája Tatabányán. A kiállítás 

ember és természet kapcsolatát mutatja be az 

őskortól napjainkig, s az általa nyújtott kiváló 

audiovizuális miliőt a muzeológus kollégák, 

Altdorferné Pál Gabriella, Kisné Cseh Julianna 

és Kiss Vendel szakvezetése tette igazán teljessé.  

Az éjszaka sikerét a látogatói visszajelzések 

mellett a nagy médiaérdeklődés is mutatja, 

hiszen a helyi sajtó mellett országos publicitást is 

nyert a program. Az MTVA M1 hírműsora 

élőben jelentkezett be a múzeum rendezvényéről, 

ráadásul többször is. E cikk írójának tudomása 

szerint ezt az országban csak a Tatabányai 

Múzeum mondhatja el. 

 

Bársony László leszállásra készen.  

Fotó: Pápai Zoltán 

Programunkat a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatta. 
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Dolgos nyarunk volt 

Erősné Suller Ildikó 

Olvasóink megszokták már, hogy a nyári hónapok 

beköszöntével, az iskolai tanév végével sem érnek 

véget programjaink a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár gyermekrészlegén. 

 

A 2016. év „könyvfalói” Varga Domokos György 

társaságában az eredményhirdetés után.  

Fotó: Csejtei Zsolt 

Június első hétfője 2016-ban is, mint minden 

évben, az eredményhirdetések időpontja. Ekkor 

került sor a Mese, mese, mátka és az Olvasd 

velünk…! című olvasópályázatok díjainak 

átadására, a szorgalmas olvasók megünneplésére. 

Az első - második osztályosok meseolvasó 

pályázatának eredményhirdetésre 120 

meghívottal, és kísérőikkel került sor, előadónk 

Olasz Etelka mesemondó volt. A könyvmolyok 

kategóriájában 75-en neveztek. Minden 

résztvevőt meghívtunk a díjkiosztóra, melyeket 

Varga Domokos György, a Fittyfirity írója adott 

át ünnepélyes keretek között a résztvevőknek. 

Számtalan regény és irodalmi folyóirat, 

fürdőbelépő talált gazdára; emléklapot és 

könyvjelzőt természetesen minden induló 

számára készítettünk. 

A vakáció első napján (idén csütörtökre esett), 

már a megszokott Játszodás csütörtök játékaival 

vártuk a hozzánk betérőket. A következő héten a 

Szöszmötölős szerdák is bekapcsolódtak nyári 

programjaink sorába. Az egyre közismertebb 

foglalkozások töretlenül nagy népszerűségnek 

örvendenek látogatóink körében. 

2016-ban is indultunk Tatabánya Megyei Jogú 

Város környezeti nevelési pályázatán. 

Köszönhetően a bíráló bizottságnak, június 27-29. 

között megrendezhettük a III. Barangoló 

táborunkat. Úti céljaink között ezúttal a tabajdi 

Mezítlábas Park, a tatai Geológiai Múzeum, és a 

tatabányai Biogáz üzem szerepelt, a közeli helyek 

„pedálos” megközelítési módjával. A délutáni 

órák gyermekkönyvtári tevékenységei között 

drámapedagógiai és logikai játékok, „Fű Benő” 

készítés, és a közkedvelt, elmaradhatatlan pacs-

pacs játék szerepelt. 

 

Barangoló táborozóink. Fotó: Erősné Suller Ildikó 

A Nemzeti Kulturális Alap és Városunk 

jóvoltából 2016-ban is lebonyolítottunk egy 

egyhetes, esélyegyenlőségi tábort a 

környebányai Erdei Iskolában. A tematika ezúttal 

a magyarságtudat, identitás köré épült, Mi, 

mailto:suller.ildiko@jamk.hu


magyarok címmel. A programok sorát Olasz 

Etelka mesemondó nyitotta a Csodaszarvas 

legendájával, majd másnap kirándulást tettünk a 

Magyarság Házába, és megnéztük a „Mi, 

magyarok” című interaktív kiállítást. A 

„történelem napján” vendégeink voltak a Kassai 

Lovasíjász Iskola szomódi Brázik törzsének tagjai 

és Simon Péter vadász. A csütörtök a 

népművészet jegyében telt. Juhász Tímea a 

fazekasság, Vas Henrik a fafaragás, Szőnyegné 

Szegvári Emese a nemezelés, Szőnyeg Eszter a 

bőrözés rejtelmeibe vezette be a résztvevőket. 

Ugyanezen a napon láttuk vendégül Jakab 

Andrást és barátait, akik népmesével, népi 

hangszerek- és viselet bemutatójával, illetve 

népzenével készültek − fergeteges hangulatú 

táncházat is „rittyentve” a tábor falai közé. Az 

utolsó délelőtt Kovács Éva drámapedagógiai 

foglalkozása zárta a hetet, mintegy keretbe 

foglalva a hét történéseit, érzéseit, gondolatait. 

 

A környebányai táborozókkal a Halászbástya tövében. 

Fotó: Erősné  Suller Ildikó 

Itt a vakáció vége, de nyári programjaink 

végeztével a gyermekkönyvtár rendezvények 

természetesen nem érnek véget! Szeptembertől 

ismét jelentkezünk régi és új programjainkkal! 

 

Szöszmötölős szerdán készült alkotások.  

Fotó: Erősné Suller Ildikó 

Mit olvasnak a gyerekek nyáron? 

Szerencsi Edina - Erősné Suller 

Ildikó 

Nyáron szinte kicserélődik az olvasó közönség, 

ugyanis akik egész évben olvastak és 

kölcsönöztek, azok most inkább pihennek, 

üdülnek. Szerencsére a könyvtárlátogatók másik 

fele viszont épp ilyenkor iratkozik be, és viszi a 

könyveket, mondván, hogy most több ideje jut 

olvasni. Nagyon népszerűek szerdai 

„szöszmötölős” napjaink, melyek szintén 

becsalogatják a gyerekeket és szülőket 

könyvtárunkba. Ilyenkor könyvek is 

megtetszenek nekik, amelyeket aztán nagy 

örömmel visznek haza.  

Felvetődhet a kérdés, hogy leggyakrabban a 

kötelező olvasmányokat keresik a gyermek 

olvasók? Valóban sokan jönnek a kötelező 

olvasmányokért is, melyek szintén 

megtalálhatóak nálunk. Sőt, az iskolákkal 

egyeztetve több példányban is beszerezzük őket. 

Erre példa az idei városi olvasópályázatra 

megjelölt Mi újság a Futrinka utcában? c. kötet, 

amelyet a nyár elején 10 példányban vásároltunk 

meg, hogy minél több kisgyerek el tudja olvasni.  

Vajon miket olvasnak még az egyes korosztályok 

képviselői, miután elolvasták a kötelezőket? 

Tapasztalataink szerint az olvasással most 

ismerkedő kisdiákok között nagyon kedveltek a 

viszonylag rövid, nagy betűs történetek, melyeket 

képek illusztrálnak. Ilyenek pl. az Olvasó Cinke, 

Olvasó Leó, Olvasó Tigris sorozatok, az Olvasni 

jó! könyvek, a Most én olvasok, a Csodakunyhó 

sorozat különböző  részei. Sikerélményhez 

juttatja a nebulókat; örülnek, hogy már egy egész 

könyvet elolvastak. A nagyobbak Berg Judit, 

Finy Petra, Holly Webb állattörténeteit, és a 

vicces, vidám, nevettető könyveket keresik. A 

kiskamaszok körében az Egy ropi naplója, Zizi 

naplója, David Williams történetei, a Minecraft 

kézikönyvek (melyek egy videojátékhoz 

kapcsolódnak) a legkeresettebbek. A tinik 

változatlanul rajongnak a Szent Johanna Gimiért, 

a Hűvösvölgyi suliért, a LOL könyvekért, a 



Vöröspöttyös sorozatért, valamint a fantasy 

regényekért.  

A gyerekkönyvtár szülőknek való olvasmányokat 

is tartogat. Sokan keresnek meséket gyógyító 

célzattal, és ezen igényeket is ki tudjuk elégíteni 

egyre bővülő kínálatunkkal.  

Ezek, illetve az ehhez hasonló könyvek mind-

mind megtalálhatók a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár közel 40.000 kötetes 

gyermekkönyvtárában, mely keddtől péntekig, 9-

től este 18 óráig várja szeretettel és ingyenes 

beiratkozással az olvasókat! 

 

 

„Eleink nyomán” néprajzi tábor 

Szlezákné Molnár Katalin 

Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár az 

idén is megszervezte nyári néprajzi táborát a 

Rákóczi Szövetség Oroszlányi Ifjúsági 

Szervezetével közösen.  Az elmúlt években a 

táborlakók kirándulást tettek a honfoglalás, a 

reneszánsz és a török hódoltság korába, az idén a 

kuruc időkkel ismerkedtek. 

A gyerekek kézműves foglalkozásokon, 

történelmi kiránduláson ismerkedtek a kor 

jellegzetességeivel. A Majki Kamalduli 

Remeteség épületegyüttesét és felújított Kastély 

Múzeumát látogatták meg, ahol külön kiállítás 

látható II. Rákóczi Ferenc életének azon 

szakaszához kapcsolódva, amikor a Párizs 

környéki Grobois falucska kamalduli 

kolostorának volt lakója. A tábor programját 

színesítette két kirándulás a Budapesti Állatkertbe 

és a Millipop Mosolygyárba, ahol a táborlakók 

kitűnő hangulatban töltötték el az időt. A tábor 

zárásaként a nyár egyik legnépszerűbb 

szenvedélyének, a strandolásnak hódoltak a 

gyerekek az oroszlányi strandon. 

Az „Eleink nyomán” tábor színvonalas 

programjaihoz anyagi támogatást nyújtott a 

Rákóczi Szövetség Országos Szervezete.

 

A fotókat Szlezákné Molnár Katalin készítette 



 

Környékünk rejtett kincsei – nyári 

táborok 

Zimonyi Zsanett 

Idén nyáron is két olvasótábort szerveztünk a 

gyerekek részére, melyen összesen 31-en vettek 

részt. Az első június 20-tól 24-ig tartott, a 

másodikra a következő héten, június 27-től július 

1-ig került sor. A programok reggel 8 órától 

délután 4 óráig tartottak. Az idei tábor témáját 

Környékünk rejtett kincsei köré szerveztük. 

A tábor hétfői első programját mindig ismerkedős 

csoportjátékokkal szoktuk kezdeni, hogy a 

gyerekek egy kicsit megismerjék egymást. A 

következő feladatnál csoportmunkában kellett 

ügyeskedniük; egy képzeletbeli várost terveztek 

és készítettek színespapírból. A város kitalált 

történetét pedig minden csoport elmesélte, miután 

elkészültek a munkák. Délután Hinora Edit 

múzeumpedagógus vezetésével megnéztük a 

Bazilika rejtett termeit, amelyek a látogatóktól 

elzárva vannak. Majd a gyerekek egy feladatlap 

kérdéseire önállóan keresve a választ − 

tüzetesebben szemlélődtek a Bazilika 

főhajójában. 

Kedden délelőtt író-olvasó találkozóra is 

lehetőségünk adódott. A gyerekek Molnár 

Krisztina Rita költővel, meseíróval 

találkozhattak, aki bemutatta a gyerekeknek a 

Mákszem és Gubó eltűnődik, Maléna kertje 

valamint Kréta-rajz című könyveit. Ezután 

Szószövő címmel egy költészettel kapcsolatos 

rendhagyó irodalomórát is tartott a gyerekeknek. 

Kedden délután a Dunához mentünk, ahol egy 12 

méter hosszú sárkányhajóba szálltunk, melynek 

mi lettünk a legénysége! Egytollú lapátjainkkal 

mi úsztattuk előre a hajót a hullámzó Dunán. 

Szerdán egész napos kirándulásra mentünk. 

Búbánatvölgyből túráztunk a Vaskapun keresztül 

vissza Esztergomba, de útközben az erdőben 

számháborúztunk is.  

Csütörtökön délelőtt textiltáskát festettünk és 

díszítettünk, majd egy különleges író-olvasó 

találkozóra került sor. A gyerekek találkoztak a 

velük egyidős, 13 éves Nagy Boglárkával, aki a 

Három testvér legendája c. könyv szerzője. 

Délután 3-4 fős csoportokban városfelfedező 

túrára mentek a városba egy térképpel és egy 

feladatlappal felszerelkezve. Ezt mindig kérik a 

gyerekek, mert nagyon tetszik nekik, amikor 

egyedül, önállóan, egy magadott útvonalat 

végigjárva kell megtalálniuk a kért információkat. 

 

Díszített textil szatyrok. Fotó: Steindl Nóra 

Pénteken délelőtt Dömösre mentünk. Megnéztük 

a román kori Dömösi Prépostság romjait, és az 

egykori szentély alatti viszonylagos épségben 

fennmaradt gyönyörű altemplomot. Délután 

fagyizni, és strandolni mentünk a Szent István 

fürdőbe. Régi hagyományunkhoz híven a tábor 

végén egy könyvvel ajándékozzuk meg a 

gyerekeket, hogy legyen mit olvasniuk a nyáron. 

 

Bóna Tamás, Rehovics Anna és Bóna György, a kínai 

sárkány falu tervezői. Fotó: Steindl Nóra 
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Katonahőseink – elfeledve?  
(Könyvismertető) 

Dr. Horváth Géza 

 

A helytörténészek, történészek között szép szám-

mal találhatók megszállott, fanatikus kutatók, té-

májukat „100%-nál is mélyebben ismerők”, akik 

hosszú évek munkájával mondanak érdemlegeset 

választott területükről. Olyanok már kevesebben 

akadnak, akik az írott források teljes hiányában 

állnak neki egy-egy terület kutatásának, feltárásá-

nak. Az ilyen óriási kihívást vállalók közé tartozik 

B. Stenge Csaba is. A repülés és a pilóták iránti 

tisztelete inspirálta a szerzőt arra, hogy történelmi 

emlékezetünk eme fehér foltját eltüntesse.  

 
A borítón Molnár 
László hadnagy 22. iga-
zolt légi győzelmét 
aratja 1944. július 26-
án osztrák légtérben, a 
14. FG egyik Lightning-
je felett.  
 
Pozsgay Gyula számí-
tógépes grafikája, ké-
szült a szerző útmuta-
tásai alapján. 

 

A magyar légierők történetét 1945. és a rendszer-

váltás között nem kutatták. Ideológiai és politikai 

okokból működött az ”elfelejttetés”. Ezen idő-

szakban és ezt követően is többféle vélemény ala-

kult ki Magyarország II. világháborús szerepéről. 

Később a források teljes hiányában nem foglakoz-

tak a témával, így szinte a semmiből kellett törté-

nelmet írnia B. Stenge Csabának (1975- ). A had-

történész − levéltáros 2011 óta a Tatabányai Vá-

rosi Levéltár igazgatója is egyben. 18 évesen 

kezdte el, és 23 évig kutatta a könyv alcímében 

szereplő „magyar királyi honvéd légierők” máso-

dik világháborús hadműveleteit, személyi állomá-

nyát. A mű 34 vadászpilóta és további 4 felderítő 

és nehézbombázó pilóta katonai és emberi pályá-

járól, életéről közöl igen részletes adatokat; 

igyekszik átfogni a légierő teljes spektrumát. 

Most, hogy ezeket a biográfiákat olvashatjuk, lát-

ható igazán, milyen hatalmas munka volt ezt el-

végezni. Hazai és külföldi levéltárakból, német, 

angol, orosz és amerikai hadi levéltárakból, csa-

ládi feljegyzésekből, esetlegesen megmaradt fel-

szállási naplókból kerültek elő szisztematikus 

munkával a még fellelhető adatok. Ezeket termé-

szetesen a nemzetközi szakirodalom megállapítá-

saival állítja párhuzamba, ütközteti, esetenként 

azokat egészíti ki a történész.  

 

Csoportkép a veszprémi reptérről 1943-ból, az 1943. dec-
ember 6-án avatásra kerülő tiszti évfolyamból. A képen 
látható növendékek közül hárman lettek ászok: Az álló 
sorban jobbról eső Kálmán István, második Huszár András 
és a térdelő sorban balról második Dániel László. A kép a 
szerző gyűjteményéből származik. Idézett mű, 151. oldal 

Az „ászok” közül 25-en élték túl a háborút, közü-

lük 17-en szétszóródtak a világ minden tájára. 

Ezért több kontinensen is komoly családtörténeti 

kutatásokat kellett folytatni a hiteles adatok felku-

tatásáért. Mivel a korabeli dokumentumok jórészt 

szétszóródtak, érdemi információk előkerülésére 

gyakorlatilag már nincs esély. Azért is, mivel a 

kutatott személyek közül már csak egy volt pilóta 

él 94 évesen, Chilében.  

Az életrajzokban olvashatunk azokról a hadműve-

letekről is, amelyekben részt vettek katonáink. 

Körülbelül 200 pilótát képeztek ki Olaszország-

ban, (a trianoni békediktátum kijátszásával) mivel 

mailto:dr.horvath.geza@jamk.hu


az akkori politikai és katonai vezetés számított e 

korszerű haderőnem teljesítményére a kisantant 

elleni harcban. Az ő támogatásukkal sikerült Kár-

pátalja visszafoglalása. Rendszeresen bevetették 

őket a kassai bombázás után, továbbá a magyar 2. 

hadsereg oroszországi hadműveleteiben is részt 

vettek. 1944. elején az amerikai légerő ellen is ke-

ményen harcoltak. Küzdöttek a korabeli két leg-

hatalmasabb, a magyarnál egyenként is jóval erő-

sebb légierő ellen. Összességében 600-nál is több 

légi győzelmet arattak felettük.  

 

Szentgyörgyi Dezső szakaszvezető 1939. áprilisában,  
Tímár István százados és Antal László őrmester társaságá-
ban, az 1/2. "Ludas Matyi" vadászszázad V.114 jelű Fiat 
CR.32 vadászgépe előtt. A fotó a szerző gyűjteményéből 
származik. Idézett mű, 67. oldal 

A kötet az említett hadműveletek és a nagy össze-

függések tükrében készült, támaszkodva korábbi 

tanulmányaira, valamint e mű 1. kiadására. Be-

mutatja a pilóták sorsát, a repülőgépek típusait, le-

írását, korabeli ábrázolásait. A kötet ebből a 

szempontból is hiánypótló munka. A 350 kép to-

vábbi dokumentatív erővel bír, és még hitele-

sebbé, izgalmasabbá teszi a leírtakat, nem utolsó 

sorban Pozsgay Gyula illusztrátori munkájának 

köszönhetően. A második kiadás a 2006. évi kö-

tetet átdolgozva és bővítve majd a duplája terje-

delemben jelent meg. Az előzővel ellentétben B. 

Stenge Csaba itt már felveti ezen személyek tár-

sadalmi megítélésének kérdését is. A magyar tár-

sadalom továbbra is megosztott II. világháborús 

részvételünket illetően, ami továbbra sem köny-

nyíti meg az „elfelejtett hősök” rehabilitálását. 

Talán kevesen tudják, hogy az elesett katonákat a 

Rákosi-rendszerben is hősi halottként jegyezték 

be az anyakönyvekbe. Az életben- és itthon mar-

adott, meghurcolt, koncepciós perek áldozatává 

vált pilóták esetében az is csoda, hogy a háború 

borzalmai után közülük többen is túlélték a szov-

jetizálás direkt politikai üldözéseit. Velük együtt 

csaknem húszezer ember kérhette volna a rendfo-

kozati rehabilitációt – aminek lehetőségét az ez-

redfordulót követően bár megadták, de 2007-ben 

megszüntették. Szűkség lenne a rendfokozati re-

habilitációkra, azzal együtt, hogy végre tudatosul-

jon: a katonák nem politikusok, ők parancsot tel-

jesítettek, és a hazájukat védték.  

 

Kivonat a 10./JG 51 hadinaplóból, mely Kenyeres Miklós 
hőstettéről emlékezik meg, amikor 1944. február 1-én ki-
hozta Debrődyt az ellenséges vonalak mögül. A dokumen-
tumot négy magyar ász is aláírta: Molnár László, Debrődy 
György, Szeverényi Kálmán és Mátyás János. A szerző 
gyűjteményéből. Idézett mű, 139. oldal 

B. Stenge Csaba személy szerint elkötelezett eb-

ben az irányban. A könyv túl azon, hogy hiányt 

pótol, olyan mélységben tartalmaz információkat, 

amilyenhez hasonló összeállítás nálunk nagyobb 

és szerencsésebb történelmű országokban sem ké-

szült az ott jobban megbecsült pilótákról. Persze 

mindig a tudati elmozdulás a legnehezebb − van 

még mit tenni e téren. E könyv elolvasása után ta-

lán valamivel javul a helyzet e téren.  

Tisztelet a hősöknek, köszönet a szerző(-k)-nek! 

 

Elfelejtett hősök: a magyar királyi 
honvéd légierők ászai a második vi-
lágháborúban /·B. Stenge Csaba. -· 
2. bőv., átd. kiad. -· Budapest: Zrínyi, 
2016. -·402 p. - ill. 
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Kapcsolat és együttműködés a kö-

zösségek jegyében – Veszprém, 

2016. 

Kissné Anda Klára 

Harminchét év után újra Veszprém adott otthont a 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vándorgyűlés-

ének, mintegy ezzel ünnepelve a Veszprém Me-

gyei Szervezet ötven éves fennállását.   

 

A kép forrása: http://vandorgyules.ekmk.hu/ 

Már a 0. nap is gazdag programokat ígért, de még 

másnap délelőtt is akadt lehetőség a várossal is-

merkedni, miközben a Vár környékén már a 

VeszprémFest előkészületei zajlottak. Az Óváros 

térről indult városnézés során idegenvezetőnk 

nem csak az épületeket és a veszprémi kötődésű 

hírességeket sorolta, hanem megtudtuk tőle, miért 

Zsuzsi szobor a Korsós lány, a Fecskendőháznál a 

városvédelmi rendet is megismertük, és sokadma-

gammal sokáig hallgattuk volna még színes törté-

neteit. A Szent Mihály Székesegyház akusztikája 

egy kolleganőt énekre ihletett, a várfalról letekint-

ve pedig csodálatos panoráma tárult elénk.  

Kihagyhatatlan program volt a Várbörtön, külön-

leges élményt jelentett a mínusz harmadikon tett 

látogatás, ahol Mindszenty raboskodott hosszú 

évekig, és akasztották fel ’56 mártírjait. A hurkolt 

kötél ma kiállítási tárgy. A szóbeszéd szerint Sobri 

Jóskát is fogva tartó intézmény 2003-ig még mű-

ködött Magyarország egyetlen várbörtöneként.  

Az Érseki palotában a hagyatékból és gyűjtésből 

gyarapodó Veszprémi Érseki Könyvtár és Le-

véltár a ritka, féltve őrzött kincseit is bemutatta. 

Négy kódex (köztük 14. századi pergamen), 24 

ősnyomtatvány, hungarica található itt.  A könyv-

tár leltárkönyve 1751-es keltezésű. Csak néhány a 

kiállítottak közül: Esztergomi rítus szerinti mise-

könyv – kódex, 1459; Nürnbergi Biblia – Nicolaus 

de Lyra jegyzeteivel, 1497; Káldi-féle katolikus 

biblia, 1626; egy tizenegy nyelvű Calepinus-

szótár, 1605. A gyűjtemény hatvanötezer kötete 

mellett még nagyszámú hagyaték vár feldolgozás-

ra. A Koller (Ignác) Könyvtár külön szobában, a 

püspöki könyvtárból kiválogatott művekkel (16-

17. századi pergamen és 17-18. századi bőrkötés), 

fenyő-, dió- és tölgybútorokkal berendezett repre-

zentatív könyvtárszoba, mely személyes fogadá-

sok színhelyéül szolgált.   

 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár. A kép forrása: 

http://vandorgyules.ekmk.hu/index.php/hasznos-informaciok/latnivalok-a-varosban  
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http://vandorgyules.ekmk.hu/
http://vandorgyules.ekmk.hu/index.php/hasznos-informaciok/latnivalok-a-varosban


Szakmai látogatásra volt mód az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárban is, ahol Schreiber Márta 

ismertette a megújult szolgáltatóteret a földszinttől 

a „padlásig”. Az épületet több markánsan elkülö-

nülő, köztük modernizált épületrész jellemzi 

szinteltolódásokkal. Az aulában folyóiratolvasó, 

könyvkiárusítás, információs pult és beiratkozás 

mellett kiállítótér és „Amerikai kuckó” kapott 

helyet. Éppen Bálint Ágnes műveit, figuráit mutat-

ták be. Az emeleten a gyerekkönyvtár egyedi és 

elvarázsolt birodalmából a Lőrincze László em-

lékszobán és Páldy Róbert kutatószobán keresztül 

a helyismeretbe jutottunk. A helyismereti könyv-

táros elhivatottságáról, alázatról, a folyamatos 

ismeretbővítést követelő áldozatos munkáról, va-

lamint az aprónyomtatványokat is tárolni képes 

tömörraktár használatának tapasztalatairól hallot-

tunk. Az olvasószolgálat egy térben került elhe-

lyezésre a zenei gyűjteménnyel, miközben több 

kiemelés – köztük a Nobel-díjas művek – kínálják 

magukat a polcokon. A települési ellátás a feldol-

gozással egy térben, de elkülönülten működik. A 

legfelső szint az irodáké. Sajnos, mint számos 

középület, a megyei könyvár is a forrásvizektől, a 

víz felszivárgásától szenved. 

 

 

Fotó: Kiss Csabáné 

Az egyetemmel együtt alapított Pannon Egyetem 

Egyetemi Könyvtár és Levéltárban a házigaz-

dák egy háromszintes, minden szükségletet kielé-

gítő létesítményben vezettek végig. A korábban 

kémiai szakkönyvtárként működő intézmény gyűj-

tőköre az oktatást szolgálva bővült ki. A Veszp-

rémi Egyetem és a Pannon Agrártudományi Egye-

tem összevonásával az egyetemi könyvtárak is egy 

intézménnyé olvadtak össze. Kiemelt gyűjtemé-

nye a diplomamunkák, doktori és PhD értekezé-

sek. A könyvtár irányítása alá tartozik a Pannon 

Egyetemi Kiadó, a nyomda és könyvesboltja, va-

lamint az egyetem levéltári feladatainak ellátása. 

A Könyvtárostanárok Egyesülete szervezésében 

külön regisztrációt igényelt, ha valaki a Dózsa 

György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Álta-

lános Iskolában részt kívánt venni az iskolai 

könyvtár bemutatóján, amely az iskolamúzeum-

mal történő együttműködésre is jó példa volt. Aki 

pedig eddig csak képeken látott könyvtárbuszt, 

most kipróbálhatta: a pécsiek mutatták be a Csor-

ba Győző Könyvtár járművét.  

Esténként a Labdarúgó Európa Bajnokságot lehe-

tett nyomon követni az Óváros tér óriás kivetítő-

jén, illetve a vállalkozó szelleműek Petanque-t 

játszhattak a Színházkertben.  

A plenáris és szekcióüléseknek a város központjá-

ban elhelyezkedő vadonatúj Hangvilla üvegpalotá-

ja szolgáltatott helyszínt. A kiállítás résztvevői, 

mint mindig, a könyvtári szolgáltatásokhoz nyúj-

tott technikai újdonságokkal, termékekkel, doku-

mentumokkal állították fel standjaikat. Az Infoker 

és a Ceiba mellett most többek között az EBSCO 

is megjelent. A Qulto kis monguzaihoz azok jut-

hattak idén hozzá, akik szelfit ígértek a kis állattal. 

A kiállítást dr. Kovács Gyula, az Egyetem kancel-

lárja nyitotta meg és lassan az utolsó vándorgyűlés 

résztvevők is befutottak… 

Kapcsolat – Könyvtár – Együttmű-

ködés: Felelősséggel a sikeres kö-

zösségekért 

Kissné Anda Klára 

NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉS, 2016. JÚLIUS 7.  

Ahogy Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke 

utalt rá, a cím tükrözi az IFLA (Internatio-

nal Federation of Library Associations and Institu-

tions) idei konferenciájának központi gondolatát, 

az Európai Unió szakpolitikai törekvéseit, az 

MKE Az Európa a polgárokért programban meg-

fogalmazott céljaival való azonosulást, és illesz-

kedik az Emberi Erőforrások Minisztériuma szak-

politikai céljaihoz. Az erős, innovatív társadalom 

elengedhetetlen feltétele a korszerű könyvtár, 

melynek tevékenysége az ENSZ fenntarthatóság-

gal összefüggő programjainak 17 pontjában meg-



jelölt segítő intézmény. Az elnök hangsúlyozta, 

hogy a könyvtári tevékenység és kapcsolatrend-

szer minden közösségre kiterjed. A dinamikusan 

változó, formálódó társadalmi és technikai kör-

nyezetben a korszerű könyvtár és a felkészült 

könyvtáros katalizátor szerepet tölt be az együtt-

működésekben és a közösségépítésben. 

Dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kultu-

rális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi bizto-

sának köszöntőjében elhangzott, hogy a könyvtá-

rak nem a múlt, hanem a jövő intézményei, ahogy 

azt „A nyilvános könyvtárak 2020” kezdeménye-

zés deklarálja. Felelősen nyitnak a társadalom, a 

technikai újdonságok, a digitalizáció felé, és vál-

nak közösségi térré. A könyvtári hálózat fejleszté-

se a társadalom megtartó ereje, a „műveltté tevés” 

helyszíne, a műveltség pedig a társadalom mozga-

tó ereje, a versenyképesség fokmérője. 

 

Sepsei Tamásné dr Vígh Annamária.  

Fotó: Török Csaba 

Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária, az EMMI 

Közgyűjteményi Főosztály főosztályvezetője töb-

bek közt a felelősségről, a munkaidőn túli elköte-

lezettségről, a kihívásokhoz való alkalmazkodás-

ról, a megyei könyvtárak települési ellátásban 

betöltött rendkívüli feladatáról, a közösségek 

megmaradásáért végzett munkájáról beszélt. Ki-

emelte a Modern Városok Program keretében 

megújuló József Attila Megyei és Városi Könyv-

tárat az ország első zöldkönyvtáraként, említést 

tett az Országos Széchenyi Könyvtár Budai Vár-

ban történő 21. századi fejlesztéséről, a tovább-

képzési rendszer és a bérek fejlesztéséről, az MKE 

minisztériumi jó szakmai partnerségéről. 

Ahogy Porga Gyula, Veszprém polgármestere 

fogalmazott, egy települést meg lehet ítélni abból, 

hogyan bánik a könyvtárával. Bár kevésbé látható, 

de fontos tartópillér, ahogy egy hajónak a tőke-

súly. Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem 

rektora a tudomány oldaláról közelítve jegyezte 

meg, hogy írásbeliség és a könyv nélkül nem fo-

galmazódhatott volna meg egyetlen fontos gondo-

lat sem és a könyvtárnak óriási jelentősége van az 

egyetemes emberi tudás megőrzésében. Itt nem 

szakmáról, hivatásról kell beszélni.  

Pálmann Judit, az Eötvös Károly Megyei Könyv-

tár igazgatója köszöntője után, Barátné dr. Hajdu 

Ágnes Erős könyvtárak, felkészült könyvtárosok 

címmel az MKE stratégiájáról, a nemzetközi kör-

nyezetre tekintettel végzett szolgáltatásfejlesztés-

ről, a tapasztalatcseréket szolgáló országos ren-

dezvényekről tartott összegzést. A folyamatos, 

dinamikus megújulás, a könyvtárak szerepének 

újraértékelése, a társadalomban betöltött szerep 

tudatosítása az egyesület feladata. A civil együtt-

működés és a nemzetközi szerepvállalás erősítése 

a cél. 2020-21-re előrevetített egyenrangú és in-

novatív társadalom zálogai a felkészült könyvtáro-

sok, mert „ott fejlett a helyi társadalom, ahol 

könyvtáros szakember dolgozik”. 

A konferencia első napját a szakmai kitüntetések 

ünnepélyes átadása zárta.  MKE-

emlékérem kitüntetést az MKE elnöke, Barátné 

dr. Hajdu Ágnes és Gerencsér Judit főtitkár adott 

át Pintérné Kék Krisztinának (Kaposvári Egyetem 

Egyetemi Könyvtár), Gulyás Lászlónénak (II. Rá-

kóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár), Kesze-

iné Barki Katalinnak (Savaria Egyetemi Központ 

és Levéltár), Sárköziné Sárovits Hajnalkának (ba-

latonfüredi Városi Könyvtár) és Szakmári Klárá-

nak (Könyvtárostanárok Egyesülete, elnök). Va-

lamennyien az MKE valamelyik megyei, illetve 

egy társszervezetében betöltött sok éves, példaér-

tékű, előre mutató és áldozatos szakmai munkáért 

kapták megérdemelten az Egyesület legmagasabb, 

saját alapítású kitüntetését. MKE Emlékérmet 

kapott továbbá határon túli könyvtárosként 

 Kecskés Ildikó, a Szlovákiai Magyar Könyvtáro-

sok Egyesülete alelnöke, az érsekújvári Anton 

Bernolák Könyvtár szaktanácsadója. 



 

Kecskés Ildikó és Barátné dr. Hajdu Ágnes.  

Fotó: Török Csaba 

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 

2013-ban, egy felvidéki tapasztalatcsere miatt 

vette fel a kapcsolatot Ildikóval. A 10-15 éve 

szunnyadó, és felelevenített szálak az óta sok po-

zitívumot hoztak mind hazai, mind a határon túli 

szakmai munkában és a továbbképzések szervezé-

sében, melyből a magyar és a szlovákiai magyar 

könyvtárosok egyaránt profitálhattak. A kapcsola-

tok közvetítése, egymás munkájának közvetlen és 

közvetett segítése sokak számára jelentett szakmai 

többletet. Az érsekújvári könyvtárral 2015 októbe-

rében kötött testvérkönyvtári megállapodást a ta-

tabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 

mely az óta az érsekújvári könyvtár állománygya-

rapításának segítésében, közös pályázati tevé-

kenységben, közvetlen könyvtárközi kölcsönzés-

ben nyilvánul meg, idén másodszor, már a könyv-

tárosok világnapját is közösen ünnepelték. Kecs-

kés Ildikó szerepe határon innen és túl kiemelkedő 

ebben az együttműködésben, a közösségteremtés-

ben, a nemzeti értékek ápolásában, amelyet most 

az Egyesület kitüntetésével köszönhettünk meg. 

Átadásra került az MKE és az IKSZ (Informatikai 

és Könyvtári Szövetség) által közösen alapí-

tott "Az év fiatal könyvtárosa"-díj, ami a pálya-

kezdők munkájának elismerése. A kitüntetést 

Gergely Ildikó (Pest Megyei Szervezet, Gödöllő) 

kapta a Z-generációról írt pályamunkájáért. 

A Kovács Máté Alapítvány különdíját Rózsa 

Dávid, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárá-

nak könyvtárosa vette át a zöldkönyvtárban meg-

újuló szolgáltatásokról és trendekről írt dolgozatá-

val. 

A hagyományosan november elején át-

adott Füzéki István Emlékérem díj az alapító 

szándékához illeszkedve kap nagyobb hangsúlyt 

azzal, hogy a legnagyobb szakmai közösség előtt, 

a Vándorgyűlésen is felolvasásra kerül a laudáció-

ja. A kuratórium idén Varga Róbertnek, a Somogy 

Megyei Könyvtár nyugdíjas igazgatójának ado-

mányozott emlékérmet. 

 

Díjazottak. Fotó: Török Csaba 

Az MKE, a Bibliográfiai Szekció és a Helyismere-

ti Könyvtárosok Szervezete által közösen alapí-

tott Kertész Gyula-díjat dr. Berényi Ernőné 

(DEENK) vehette át.  

A Fitz József-Könyvdíj az elmúlt év (minden 

szempontból) legértékesebbnek tartott kiadványait 

illeti. Egy díjazott az MKE kizárólagos választott-

ja, kettő minisztériumi hatáskörben odaítélt elis-

merés, mely a kiadók rangját emeli. A 2015 évi 

könyvtermés díjazottjai a 100 magyar népmese – 

A Magyar népmesék sorozat teljes kiadása az 

Alexandra Kiadó jóvoltából, a Mesélő kastélyok 

Podhorányi Zsolt munkájaként a Kossuth Kiadó 

kiadásában, valamint Csányi Vilmos Íme, az em-

ber – a humánetológus szemével című könyve a 

Libritől. 

Az este a Mendelssohn Kamarazenekar koncertjé-

vel ígért tartalmas és üdítő kikapcsolódást. 

A nyitó plenáris ülés megtekinthető itt:   

 

https://www.youtube.com/watch?v=LI9zRpq0cp0&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=LI9zRpq0cp0&feature=youtu.be%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=LI9zRpq0cp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LI9zRpq0cp0&feature=youtu.be


Kisplenáris és szekciók,  

2016. július 8. 

Kissné Anda Klára 

A Vándorgyűlés második napját dr. Redl Károly 

MKE alelnök moderálta. A kisplenáris első elő-

adását Szabó László tartotta Deutsch Tamás Digi-

tális Jólét Programjáról.  Hatalmas számokban 

mérhető, hogy egy adott felületen, egy adott perc-

ben hány millió ember él közösségi életet, vagy a 

jelenlegi tízszereződésével mekkora adatforgalmi 

robbanás következik be hat éven belül, miközben 

változik az internetet használók köre és kora. Ezek 

a tényezők indokolttá teszik, hogy a digitalizáció-

val kormányzati szinten a szakpolitika foglalkoz-

zon. Nemzeti konzultációt kezdeményezve 2014-

től folyik a globális, átfogó program előkészítése. 

Az InternetKon eredményei kormánydöntéssé 

váltak. Az igények mentén kidolgozott program 

20 %-os díjcsökkentést (és szociális internet előfi-

zetési csomagot) irányzott elő, az oktatásban na-

gyobb szerepet (Digitális Oktatási Stratégia, DOS) 

és az új típusú veszélyforrások kiküszöbölésére 

Digitális Gyermekvédelmi Stratégiát (DGYS) 

dolgoztak ki. A munkába minden civil és állami 

segítőt bevonnak.  

Nagy Miklós, a Hungarnet Egyesület főtitkára, a 

NIIFI igazgatója, a Neumann János Számítógép-

tudományi Társaság alelnöke keserű szájízzel te-

kintett vissza a NIIF Program harminc évére. 

Mindenekelőtt tisztázta, hogy a mintegy 6000 

felhasználót és 2000 intézményt kiszolgáló intézet 

nem háttérintézmény, így jogszerűtlen beolvasztá-

sa az KIFÜ-be szeptembertől. A jelenlegi szerve-

zeti keretek 2005-ben alakultak ki. Ma az egyete-

mi nagyvárosokban, a TOP 500-ban, a középme-

zőnyben vannak a rendszerei. Már nincs korlátja a 

sávszélességnek – 2017-től a minimum 50 MB-os 

kapcsolatokról beszélhetnénk, miközben jelenleg 

több mint száz könyvtár 10 MB/s teljesítmény 

alatt van. 

Az előadásokat követően ki-ki az adott, számára 

érdekesnek ígérkező szekcióprogramra igyekezett. 

Idén azonban a helyszínek egymáshoz viszonyított 

távolsága megnehezítette az „átvándorlást”.  

Összesen tizennégy szekció, tizenhárom szekció-

programban ülésezett. A szakterületi szervezetek 

mellett a Veszprém Megyei Szervezet és két tár-

sult szervezet, a Csongrád Megyei Könyvtárosok 

Egyesülete és a Könyvtárostanárok Egyesülete 

kínált széleskörű tapasztalatcserét. Csak néhány 

téma: olvasásfejlesztés az iskolai könyvtárban, 

EBSCO e-book szolgáltatás, olvasóvá nevelés 

okos eszközökkel, hungarikagyűjtés és -kutatás a 

Mikes-programban, könyvtárosok stresszhelyzet-

ben, értékőrzés, a helyismereti tevékenység lokális 

identitást alakító szerepe, a zenei gyűjtemény az 

ének-zenei nevelés szolgálatában, közgyűjteményi 

együttműködés a MaNDA digitalizálási projektje-

iben, a bibliográfiai szolgáltatás változó tendenci-

ái, könyvtárosképzés, a kutatói közösségek kom-

munikációjának támogatása, egyetemi- és kutató-

intézeti együttműködés stb. Senki sem unatkozott! 

Civilekkel karöltve 

Kissné Anda Klára 

…volt a címe az Olvasószolgálati Szekció ülésé-

nek 2016. július 8-án. A Hangvilla nagytermében 

Molekné Kőrösi Beatrix szekcióelnök fogta össze 

a programot. 

 

Molekné Kőrösi Beatrix. Fotó: Krajnyák Bernadett 

Elsőként a pécsi Csorba Győző Könyvtár új inno-

vációja, egy hangoskönyv-ajánló került bemuta-

tásra. Mint Fűkőné Herceg Helga osztályvezető 

elmondta, a CD-gyűjtemény, illetve a Magyar 

Elektronikus Könyvtárból (MEK) MP3-ban le-

tölthető digitalizált művek képezik az ajánló 

anyagát. A 612 rekordot, 1525 művet kínáló han-

goskönyvtár érintőképernyőn, grafikus felületen 

kínál bepillantást a gyűjteménybe 30 másodperces 

belehallgatási lehetőséggel. A megvalósítást pon-

tos igényfelmérés előzte meg: a hangoskönyvek 

használói körének behatárolása, az ajánló techni-



kai-kivitelezési igényei, a meglévő kazetta-

gyűjtemény hasznosítása. A tematizálásra a bal-

mazújvárosi gyermekkönyvtár katalógusa szolgált 

mintaként és állóterminálban gondolkodtak, majd 

a speciális igényeknek megfelelően a Monguz Kft. 

fejlesztette tovább a programot. A 2016 márciusá-

ban már használható adatbázist részletesen Pap 

Áron olvasószolgálati könyvtáros mutatta be pre-

zentációjában. A műfaj és téma mellett TOP20 

válogatást is kínál, miközben egy mű több kategó-

riában is megtalálható. Lehetséges a szerző vagy 

felolvasó szerinti keresés. Feltöltött a fülszöveg és 

a borítókép. A továbbfejlesztés lehetőségei már 

körvonalazódni látszanak a DVD és zeneművek 

ajánlóiban. A „Mindenkinek van egy hangja” 

projekt pedig segíthet a hangoskönyvek számát 

gyarapítani. 

Kovácsné Koreny Ágnes, a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár főigazgató-helyettese a könyvtárak, 

mint közösségi terek megújulásáról nemzetközi 

kitekintéssel adott számot. Összefoglalta azokat a 

tényezőket, amelyek meghatározzák, mitől válik 

egy intézmény közösségi hellyé, miközben pro-

duktív szolgáltatásokat kínál a legszélesebb réte-

geknek. A szükségletalapú és a közösségvezérelt 

modellek összehasonlítása során kitért a szolgála-

tástervezés módjaira. A megváltozott társadalmi 

és technológiai környezetben a könyvtáraknak az 

eddigieknél differenciáltabb felhasználói kör 

szükségleteit és igényeit kell kiszolgálni. A dán 

Modell Program for Public Libraries 

http://modelprogrammer.slks.dk/ olyan webalapú 

katalógus és eszközgyűjtemény, amely inspirációt 

és megoldásokat kínál a könyvtárépületben terve-

zett funkciókhoz: legyen a könyvtár akár alkotó-

műhely, akár a tanulás vagy a legkülönfélébb ta-

lálkozások helye. A könyvtár a városfejlesztés 

meghatározó eleme és jelképe, ennek hozama pe-

dig a településrész fejlődése lesz.  

Molekné Kőrösi Beatrix képes beszámolójában az 

volt nyomon követhető, hogy egy település, Ka-

zincbarcika lakóközössége és könyvtárosai ho-

gyan élték meg a könyvtár költöztetését, megúju-

lását. Az új könyvtár számára kedvezőtlennek 

tűnő helyi adottságokra rácáfolt a végeredmény, 

nem utolsó sorban a civil együttműködéseknek 

köszönhetően. A megváltozott és változó könyvtá-

rosi szerepet itt is igazolta, hogy a pult mögül ki 

kell lépni, kellenek a kapcsolatok. A könyvtár 

felmérte mit tud nyújtani az együttműködésért 

cserébe: például a számítógép-tanfolyamok hall-

gatói visszajárnak közönségnek, de szívesen be-

rendeznek a rendezvényekre is. A közösségek és 

klubok listája az önkormányzaton hozzáférhető. 

Működhet a „Hozz magaddal még egy embert!”. 

A versenyképesség erősítésére a könyvtár bemu-

tatkozási lehetőséget kínálhat. Adomány lehet 

nyújtott szolgáltatás is. Építsünk az iskolai közös-

ségi szolgálatra, a legaktívabb látogatókra. Talál-

juk meg azokat a pontokat, ahol a fenntartó érde-

kei találkoznak a könyvtár érdekeivel, vizsgáljuk 

meg, mit tettünk már érte és mit tehetünk még. 

Mivel pedig változások mindig lehetnek, fontos a 

megújulási és a kompromisszumkészség. 

 

Az EBSCO e-könyv szolgáltatásáról Jan Luprich 

(Regional Sales Mananger Central Europe) tartott 

tájékoztatót. A modellt a könyvesbolti beszerzés-

hez és lehetőségekhez hasonlította. Jelenleg 18 

közkönyvtár használja a letöltés alapú szolgálta-

tást. Az adatbázis mintegy negyvenegyezer e-

könyvet tartalmaz. Az EBSCOhost Collection 

ingyenes, de regisztrációt igényel. Az eBook APP 

gyermek, ifjúsági és felnőtt irodalmat tesz hozzá-

férhetővé a fikció és tudományos témakörökben. 

Főként angol, de több más idegen nyelvű iroda-

lom is megtalálható az adatbázisban. Tervezett a 

magyar e-bookok felvétele is. Az e-könyvek le-

tölthetőek számítógépre vagy mobil eszközre, 

PDF-ben vagy digitális formában, és olvashatók 

online vagy offline. Könyvtári szolgálatatáson 

keresztül az olvasók közvetlenül hozzáférnek. Az 

EBSCO eBooks támogatottságát jelzi többek kö-

zött az, hogy a közép-európai kiadók jó arányban 

szerepelnek a katalógusban. 

Bariczné Rózsa Mária, a Könyvtárellátó Nonpro-

fit Kft. vezető értékesítője egy rövid helyzetérté-

http://modelprogrammer.slks.dk/


kelés során utalt a szervezetet érintő több átszer-

vezésre és a várható, de már sokszor ígért fejlesz-

tésekre. Változatlan, de megújuló tartalommal lesz 

hozzáférhető a tesztüzem fázisban már működő 

honlap. Az Új könyvek gyarapítási tanácsadó nem 

csak nyomatott, hanem PDF formában is elérhető. 

Könyvtári szerelést, eszközöket és nyomtatványt 

is kínálnak a könyvek, a kölcsönzési jogdíjas CD-

k és DVD-k mellett, valamint mintegy 600 folyó-

iratcímből lehet válogatni a megrendelések során. 

Saját online folyóirata nyomtatott formában is 

olvasható lesz. Változás várható a rekordletöltés-

ben. Reméljük, hogy a tankönyvellátást, könyvke-

reskedelmi és könyvtárszolgáltatási funkciókat is 

ellátó vállalat a megváltozott, integrált vállalatirá-

nyítás nyomán a jövőben zökkenőmentes és szín-

vonalasabb munkát végez majd. (szerzői megj.) 

Helyi könyvtáros – helyi közössé-

gek, lokális identitás. A helyismereti 

könyvtáros régi–új szerepben 

Dr. Horváth Géza, György Károly-

né rabi Lenke 

Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezeté-

nek szekcióülését Mennyeiné Várszegi Judit elnök 

moderálta az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

Kisfaludy Termében.  

 

Fotó: Csirmazné Cservenyák Ilona 

Helyi kultúra, lokális identitás és vidéki közös-

ség, avagy lehet-e a kultúra és a helyi örökség a 

vidék fejlődésének és megtartó erejének kul-

csa? Az erős könyvtárak felkészült könyvtárosai 

közül Csurgó Bernadett (PhD főmunkatárs, MTA 

TK Szociológiai Intézet) előadásában egy szocio-

lógiai kutatási beszámoló hangzott el. Kutatói 

szemszögből sorakoztak fel a helyi társadalomban 

meglévő trendek: igény a lokalitás és a vidékiség 

iránt, helyi kultúra és helyi identitás összefüggé-

sei, helyi sajátosságokra építő falusi turizmus. 

Kérdés: mi a kulturális örökség, mire büszkék a 

települések, mire lehet közösségfejlesztést alapoz-

ni? Főként az ország keleti területén zajló külön-

böző fesztiválok elemzése-, és egy videofilm se-

gítségével az előadó láttatta, hogy e rendezvények 

„kifelé” szólnak, de „befelé” is van mondandójuk. 

A kettő összehangolása nem mindig sikeres az 

érdekegyeztetések során. A helyi kulturális örök-

ség legfontosabb szereplői közötti sokrétű kapcso-

latokban a kulcs a helyi tudáson és annak alapos 

átgondolásán van. Ebben van feladatuk a könyvtá-

rosoknak. Az összefogás során fontos szerep jut a 

motivációnak. A helyi hagyomány újrafelfedezé-

se, újra értelmezése a helytörténeti hagyományőr-

zés reneszánszát éli. Ez hatással van a település 

imázsára, a helyi közösség életére és a helyi iden-

titásra egyaránt. Napjainkban erőteljes verseny 

zajlik a fogyasztókért és a fejlesztési forrásokért. 

A helyi közösségfejlesztés identitásépítése például 

a falusi turizmus által válhat gazdasági tényezővé, 

a kulturális alapú gazdaság kulcsává – ha jól mű-

ködik a lokálpatriotizmus. 

Trendi könyvtárosok iskolája: lokálpatriotiz-

mus on- és offline címmel Török András szólalt 

meg. A helytörténész, kulturális menedzser, volt 

kulturális államtitkár szerteágazó, mégis egy 

irányba mutató gondolatait összefoglalni nem 

könnyű. Mottója: „a helytörténész nem születik, 

hanem lesz.” Korunk hősének, a helytörténész 

könyvtárosnak általa (Simplicissimus) ajánlott 

szabályok a következők: készíts listát kedvenc 

dolgaidról és tartsd azt mindig frissen! Ne csak 

tudjál, hanem terjeszd is! Legyél egyszerre gene-

ralista és specialista! Mindig fényképezz, mert 

100 év múlva te leszel a múlt! – Ezzel eljutott 

tulajdonképpeni mondanivalóhoz: a Fortepan nevű 

internetes fotóarchívum bemutatásához. Ez egy 

on-line fotóarchívum, ahol minden kép szabadon 

felhasználható. A gyűjteményben lehet keresni 

helyszínekre, kulcsszavakra vagy akár közszerep-

lők neveire. A kép alatt látható kulcsszavak és 

helyszínek szintén klikkelhetők. Az adományozók 

nevére kattintva az adott családtól/intézménytől 

kapott fotók láthatóak. Az időskálán mozogva 

egy-egy év képei böngészhetők. A skála alatti 

filmszalagon pedig az aktuális fotók láthatók és 



kattinthatók. Minden fénykép letölthető nagyfel-

bontású változatban is. A Fortepan önkéntes szer-

kesztők és segítők munkájára épül. Közpénzt nem 

kér és nem fogad el. A gyűjtemény bővítését, tá-

mogatását is megtehetjük. 

Kapcsolatok építése a könyvtári helyismereti 

munkában címmel Szabóné Vörös Györgyi cso-

portvezető (Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 

Veszprém megyei helyismereti gyűjtemény) hos--

szú évekre visszamenő hagyomány szerint, a ren-

dező könyvtár helyismereti munkájának eredmé-

nyeivel ismertette meg vendéglátóként az érdek-

lődő kollégákat. Ezúttal ezt a helyi tudás használa-

tán, közvetítésén keresztül láthattuk „a la Vesz-

prém”. Gyakorlati tapasztalatokkal és példákkal 

szolgált arra, milyen szellemi és kapcsolati tőkét 

képez, és miként építhető, szélesíthető a helyisme-

reti különgyűjtemény hatóköre a helyi társada-

lomban, hogyan hasznosul a meglévő tudás, mi-

ként befolyásolhatja a helyi közösség életét a 

helytörténész–könyvtáros. Történelmi vetélkedők 

szervezése, helyismereti emlékszoba kialakítása, 

honismereti kutatók fóruma, összekötő szerep a 

kutatók információcseréjében, csatlakozás városi-, 

tömegeket megszólító rendezvényekhez, szoros 

kapcsolat a helyi szervezetekkel, gyermekeknek 

szánt helytörténeti kiadvány szakmai támogatása – 

ezek voltak kulcsgondolatai konkrét példákon 

bemutatva. A jó példák jó ötleteket is adhattak a 

hallgatóságnak. Közülük az I. világháborúhoz és a 

Holokauszt megemlékezésekhez kapcsolódó helyi 

fórumokból „kinőtt” kiadványsorozatok igazán 

példa értékűek, – nagy horderejűek és követésre 

méltók, – mindenkinek helyi lehetőségei függvé-

nyében. 

Budai László, könyvtárvezető, az Intézményesült 

“várpalotaiság”, avagy a Krúdy Gyula Városi 

Könyvtár helyismereti tevékenysége, lokális iden-

titást alakító szerepe címmel, rövid könyvtártörté-

neti bevezető után a helyismereti gyűjtemény 

szervezéseinek előzményeiről és a könyvtár hon-

lapjának megújulásáról beszélt. Kezdetben kísér-

leti jelleggel működtetett helyismereti portáljuk 

2012 óta üzemel http://krudylib.hu/hirek/3. E-

könyvtárukban kiemelten szerepelnek a családtör-

téneti szempontból érdekes tételek. A könyvtár 

Facebook oldalán  a Várpalota helytörténeti albu-

ma iránt érdeklődő helyismereti közösség tagsága 

folyamatosan gyarapodik. Programokat szervez-

nek a helytörténet népszerűsítésére: várséták, te-

matikus városnéző séták, történelmi vetélkedők. 

Segítik a családkutatásokat, tudatos fotó, várostör-

téneti, néprajzi, társadalomtudományi gyűjtést 

folytatnak, alakítják a várpalotai kulturális „emlé-

kezetpolitikát”. Mindez aktív közéleti szerepválla-

lást kíván. Budai László a felsoroltakon túl a vár-

palotai Értéktár Bizottság munkájában is részt 

vesz és helyismereti rovatot vezet a helyi lapban. 

Könyvtárigazgató elődökhöz hasonlóan ápolja a 

helyi Krúdy-hagyományokat, és a helyi gasztro-

nómiai különlegességnek számító Szindbád-

vacsorát. Rendszeresen szervez és ren-

dez helyismereti jellegű kiállításokat. 

 

Budai László. Fotó: Csirmazné Cservenyák Ilona 

Dr. Takács Gábor PhD nyelvész előadásában A 

balatoni helytörténészek találkozójáról számolt 

be. 2008 óta járja körbe kerékpárral a Balatont és 

hajózik. 2010 óta gyűjti a tópart helyismereti iro-

dalmát, melyet „Balaton-könyvtárnak” nevez, s 

kiemelten Balatonederics történetéhez gyűjt anya-

got. Alkalmanként túravezetést vállal a nyugati 

Balatonon, a Lesence „völgyében”, ill. a tavon 

hajózva. Előadásában két általa szervezett helyis-

mereti találkozóról számolt be, melynek tudomása 

szerint hagyománya nem volt. Az elsőn (Balaton-

ederics, 2015.) az egész Balaton-part helytörténé-

szei mutatkoztak be munkáikon keresztül egy-

másnak. A másodikon pedig (Helka sétahajó, 

2016.) Siófoktól Keszthelyig szinte a teljes Bala-

tont hosszában áthajózták, közben a part menti 

települések kutatói szakavatott „idegenvezetést” 

tartottak egymásnak az adott partszakasz neveze-

tességeiről. Minderről többek közt a Balatoni Fu-

tár és a Napló is beszámolt.  

http://krudylib.hu/hirek/3
https://www.facebook.com/varpalotaalbuma/?fref=ts


Az utolsó előadás „Neves személyek” – Baranya 

megyei életrajzi adatbázisról szólt, melyet a 

pécsi Csorba Győző Könyvtár munkatársai: Föl-

desi Mihály informatikus-könyvtáros, webmester 

és  Zókáné Bozsik Anna helyismere-

ti könyvtárosok mutattak be. A cédulakatalógustól 

a több szempontú keresést lehetővé tevő, távol-

ról is elérhető adatbázisig alcímet viselő bemuta-

tóból megtudtuk, hogy az adatbázis több mint 

8400 Baranya megyei személy életrajzi adatait és 

a hozzá kapcsolódó biográfiai irodalmat tartal-

mazza, ebből majdnem 2000 adatlap publikus, 

weben keresztül is elérhető. Az agyaggyűjtés kata-

lóguscédulákon indult több mint 40 évvel ez-

előtt. 1994 óta számítógép segítségével gyűjtik és 

rendszerezik az adatokat. A jelenlegi, he-

lyi fejlesztésű verzió néhány hónapja került fel a 

Csorba Győző Könyvtár honlapjára: 

http://www.csgyk.hu/baranyai-neves-szemelyek-

kereso/ Az adatbázis szerves részét képezi a web-

oldaluknak, hagyományos és mobilfelületen egy-

aránt megtekinthető. 

 

Fotó: Csirmazné Cservenyák Ilona 

A HKSZ tagjai és a helyismereti szervezet munká-

ja iránt érdeklődők péntek délután a megyei 

könyvtár udvarán fehér asztal melletti baráti be-

szélgetéssel folytatták az előadások után kialakult 

diskurzust 

Szakmai belső kommunikáció 

Kissné Anda Klára 

Az MKE társult szervezetei közül a Csongrád 

Megyei Könyvtárosok Egyesülete idén külön 

szekcióülést szervezett. A téma megérdemli a ki-

emelést: a belső kommunikáció jellemzőit, haté-

konyságát, lehetőségeit járták körbe Oros Sándor 

(CSMKE titkár) irányításával. A délután Czupi 

Gyula (Halis István Városi Könyvtár) és Somorjai 

Noémi (Semmelweis Egyetem Magatartástudomá-

nyi Intézet) előadásaival érte el végpontját. Előbbi 

a fenntartóval történő kommunikációról fogalmaz-

ta meg gondolatait, nézeteit. Mennyiben motivál a 

közös feladat vagy a célvezérelt részvételi hajlan-

dóság? Az erős és hatékony kommunikáció attól 

függ, mennyire gondoljuk át, hogy mit akarunk 

elérni. A döntéshozó szélsőséges reakciói elkerül-

hetők, ha a város közössége folyamatos tükröt tart 

a fenntartó elé. 

Somorjai Noémi a könyvtárosok stresszhelyzetei-

ről és az azokra adott válaszokról tartott rövid, de 

annál több hozzászólást kiváltó előadást. Az ellen-

ségesség csökkentése a betegségek kialakulását 

gátolja. A vérnyomás, vércukorszint emelkedése, 

nyelvtani gátló tényezők alarm reakciók. Kutatá-

sokkal igazolták, hogy az állandóan változó hard-

ver/szoftver technikai megismerés kihívásai, a 

változás gyors tempója, a túl nagy szervezettség, a 

hiányos teljesítménymérés, az elismerés és a di-

cséret hiánya, a megfelelés iránti igény stb. miatt 

magasabb a könyvtárosok stressz-szintje. Pedig a 

stresszmentesítés növeli az elkötelezettséget is. Az 

olvasókkal szemben kialakult problémás helyze-

tekben a viselkedésminták ismerete segíthet. Fon-

tos a kontroll fenntartása, a nyugalom megőrzése, 

ahogy az is, hogy a szituációt követően elvonultan 

helyre tegyük magunkban az esetet és visszanyer-

jük önuralmunk. Az önfejlesztés hatásos lehet. 

Aki nem tud túllépni, a Semmelweis Egyetem 

Magatartástudományi Intézetéhez fordulhat segít-

ségért, itt terápiát is nyújtanak. 

Közösség és együttműködés 

Kissné Anda Klára 

Haszonné Kiss Katalin, a Közkönyvtári Egylet 

elnöke a Hangvilla konferenciatermében köszön-

tötte a Közkönyvtári Egylet és a Gyerekkönyvtá-

ros Szekció közös szekcióülésén megjelenteket. 

Horváth Judit pszichológus már visszatérő előadó 

ebben a körben. Ezúttal a közösség kialakulását 

boncolgatva jutott el a könyvtáros-szerepig. A 

könyvtáros, mint műveltségátadó nyitott és kép-

zett kell, hogy legyen. Csak így tudja a generációk 

közti különbségeket áthidalni, hiteles segítőként 

http://www.csgyk.hu/baranyai-neves-szemelyek-kereso/
http://www.csgyk.hu/baranyai-neves-szemelyek-kereso/


fellépni, és a közösségépítésben a lehetőségeit 

kiaknázni. A közösségépítés előnyeit pedig hos--

szan sorolhatnánk…  

Tóthné Wittmann Borbála a Lipták Gábor Városi 

Könyvtár és a Nagycsaládosok Szivárvány Egye-

sülete közti együttműködésről számolt be. A ’90-

es években nem volt ritka a könyvtári táborozta-

tás. Tekinthetjük ezt az olvasótábor előzményé-

nek, amely náluk 2004-től szerveződött. A tábor 

élete és a tevékenységek egyre szélesebb skálán 

mozogtak a társasjátékoktól a sport- és a legek 

versenyéig. A gyerekek köre is bővült: szerveztek 

hátrányos helyzetűeknek vagy éppen határon túli 

gyerekeknek, de az sem volt ritka, hogy a nagy-

mamák a gyerekekkel együtt táboroztak. Volt mit 

meríteni a tapasztalatokból és a hallottakból.  

Fóthy Zsuzsanna igazgatóhelyettes a Gödöllői 

Városi Könyvtár és Információs Központ digitális 

játékát mutatta be. Az Olvasók Diadala kerettörté-

netét az Éhezők viadala című regény adta. A be-

mutatott prezentáció az idei Országos Könyvtári 

Napok olvasáskultúrát fejlesztő kiajánlásaként 

már az NKA pályázati anyagból ismert volt. Itt 

részletes ismertetését kaptuk. 

A beszélgetéssel kísért előadásokat az Eötvös Ká-

roly Megyei Könyvtár Gyermek- és Ifjúsági 

Könyvtárának meglátogatása zárta. Az ide látoga-

tókat Vargáné Ládonyi Erzsébet csoportvezető 

kísérte a helyszínen. A szekcióülésről készült ké-

pek és prezentációk elérhetők a Gyerekkönyvtáros 

Szekció honlapjáról: http://www.gykszekcio.eoldal.hu/cikkek/hirek--

esemenyek--hazunk--tajarol-.html

Zárszó 

Kissné Anda Klára 

Sajnos az előadások és prezentációk idén nem 

kerültek fel a Vándorgyűlés honlapjára. Biztosak 

lehetünk azonban abban, hogy a Könyvtárvilág 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/ következő száma tel-

jes összefoglalót nyújt minden szekcióprogramról. 

Frissen reagált júliusban több híradással a Könyv-

kultúra Magazin http://konyvkultura.kello.hu/, közölt 

összefoglalót a 3K 2016. évi 8. száma, de még a 

kiállító Qulto-Mongus Kft. honlapja is 

http://qulto.eu/hu/valasztott_hir/-/tartalom/konyvtarak-az-

egyuttmukodes-halojaban-1-55877.  

A mintegy 800 résztvevőt számláló konferencia 

záró plenáris ülésén a nyeremények is gazdásra 

találtak, a vándorzászlót pedig a miskolciak vették 

át. A Baráti találkozó segített felengedni és a 

szombati kirándulások adtak alkalmat a környék 

szépségeit megcsodálni, a vidéktől elköszönni.  

Felbecsülhetetlen és maradandó értékek maradnak 

a találkozások, a beszélgetések, a kialakult kap-

csolatok és a hallottak nyomán majd odahaza 

megvalósított ötletek. Most feltöltődve szervezzük 

tovább közösségeinket, együttműködéseinket és 

élünk hivatásunknak. 

A kitüntetésekhez ez úton is gratulálunk! Köszön-

jük a házigazdáknak, a szervezőknek, az Egyesü-

letnek − Köszönjük Veszprém!  

 

Veszprém. Fotó: Török Csaba 

http://www.gykszekcio.eoldal.hu/cikkek/hirek--esemenyek--hazunk--tajarol-.html
http://www.gykszekcio.eoldal.hu/cikkek/hirek--esemenyek--hazunk--tajarol-.html
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/
http://konyvkultura.kello.hu/
http://qulto.eu/hu/valasztott_hir/-/tartalom/konyvtarak-az-egyuttmukodes-halojaban-1-55877
http://qulto.eu/hu/valasztott_hir/-/tartalom/konyvtarak-az-egyuttmukodes-halojaban-1-55877
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