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KönyvtárMozi Szakmai Napok 
Tatabányán 

Mikolasek Zsófia  

Március elején jött a hír, hogy az első 

KönyvtárMozi Szakmai Napokat a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár – azaz mi 

rendezhetjük. Hogy ennek a döntésnek mi volt az 

oka? Bízom benne hogy azért, mert a lassabban 

beinduló könyvtármozis megyék közül 

Komárom-Esztergom megye kimagaslóan 

teljesített az elmúlt időszakban. Persze ez 

leginkább a kistelepülési kollégáknak 

köszönhető, különösen Csernátoni Bernadettnek 

Pilismaróton, Fink Jánosnénak Vértestolnán és 

Erdősné Csík Katalinnak Bajnán. 

Csak emlékeztetőül, a KönyvtárMozi projekt 

azért született meg, hogy a magyar filmkultúra 

kiemelkedő alkotásai a kulturális alapszolgáltatás 

részeként eljuthassanak a kistelepülések 

lakosaihoz. Milyen kitételnek kell megfelelni, 

hogy egy könyvtár könyvtárMozi szolgáltatást 

vezethessen be? 

 5000 fő alatti település legyen,  

 csatlakozzon a KSZR-hez,  

 Közösségi tere és infrastruktúrája legyen 

alkalmas 20-30 filmnéző egyidejű 

befogadására. 

Komárom-Esztergom megyében jelenleg 14 

könyvtárMozi működik. 

Visszatérve a konferenciához, a programot az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség 

finanszírozta egy NKA-s pályázatnak 

köszönhetően. Minden megyét két fő 

képviselhetett. A program 2017. március 29-én 

egy bőséges ebéd után, dr. Popovics György 

köszöntőjével kezdődött, aki a Komárom-

Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke. 

 

dr. Voit Pál és Ramháb Mária.  

A fotókat Török Csaba készítette 

Dr. Voit Pál, a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár igazgatója szintén köszöntötte a 

vendégeket, majd bemutatta az új megyei 

könyvtár terveit. Bakos Edit, az Art Mozi 

Egyesület elnöke a filmklubok történetével 

ismertetett meg bennünket. Párhuzamot vont az 

Art Mozi Hálózat és a KönyvtárMozi szerepe 

között.  Ramháb Mária, az IKSZ elnöke ismét 

felhívta a figyelmet a megyei könyvtárak 

koordinációs feladatainak fontosságára. Bujdosó 

Aranka, a Bács-Kiskun Megyei Katona József 

Könyvtár munkatársa a KönyvtárMozi portál új, 

egyszerűbb könyvtármozis bejelentkező felületét 

mutatta be – a települési könyvtárosok és a 

megyei koordinátorok legnagyobb örömére. 

Vacsora és a szállások elfoglalása után az Oscar-

díjra is jelölt „Vörös teknős” című animációs 

filmet nézhettük meg – csodálatos volt. 

Csütörtökön megyei kalandozásra hívtuk 
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vendégeinket. Elsőként Vértestolnára indultunk, 

ahol Fink Jánosné könyvtáros fogadott 

bennünket nagy-nagy szeretettel és sok-sok 

finomsággal. Útközben beugrottunk Tarjánba 

néhány „kölcsöngyerekért”, hogy biztosan 

megfelelő létszámban legyenek a bemutató 

foglalkozáson. (A vértestolnai iskolába csupán 

tízen járnak.)   

 

KönyvtárMozi plusz a Hevestékában – Ezzel a címmel 

tartott előadást Szabó Eszter Egerből 

Ebben a gyönyörű sváb faluban a gyerekek a 

„Boltosmesék” című filmet nézhették meg, és 

élvezhették a film köré felépített 

fantáziafejlesztő foglalkozást. A bemutató óra 

levezénylője e sorok írója volt. Vértestolnáról 

hazaindultunk tarjáni gyereklerakós kitérővel, 

majd ebéd után tatai városnézésre invitáltuk 

vendégeinket. Ifj. Gyüszi László, a JAMK 

igazgatóhelyettese mutatta be a csodálatos várost 

 sajnos csak röviden, mivel indulnunk kellett 

tovább Dunaalmásra, a következő bemutató 

foglalkozás helyszínére. Dunaalmáson Ollé 

Árpád polgármester fogadott bennünket. 

Bemutatta és megkóstoltatta a legjobb neszmélyi 

borokat, majd rövid beszélgetés után Koleszár 

Márta, a Bács-Kiskun Megyei Katona József 

Könyvtár munkatársa „mozizott” a dunaalmási 

felső tagozatos gyerekekkel. Foglalkozásának 

címe „A cigánymesék sokszínűsége” volt. 

Vendéglátóink kedvessége miatt nehezen 

szakadtunk el Dunaalmástól. Fáradtan, de 

feltöltődve és elégedetten tértünk vissza 

Tatabányára. 

Az utolsó napon a legjobb könyvtármozis 

gyakorlatokkal ismerkedhetett meg az érdeklődő 

vendégsereg. A miskolci és egri tapasztalatok 

után Nász János, a JAMK öko-szemléletének 

felelőse mutatta be a KönyvtárMozi és a 

környezettudatosság egy húron pendülését. János 

előadása után egy fergeteges filmetűdöt is 

megtekinthettek a nézők. A kisfilm a JAMK-ban 

dolgozó, KönyvtárMozival foglalkozó kollégák 

mindennapjait dolgozza fel sok humorral 

fűszerezve. Remek alakítások, fantasztikus 

forgatókönyv és kiforrott rendezés jellemzi. A 

film alkotói: Mikolasek Zsófia és Török Csaba. 

 

Koleszár Márta kecskeméti könyvtáros a dunaalmási 

gyermekek körében 

Végül Koleszár Márta bemutatta a 

KönyvtárMozi módszertani füzetet, amely 

ötleteket és játékos, kreatív feladatokat 

tartalmaz. Láthattunk még ízelítőt a 

Cigánymesék című, gyermekeknek készült 

foglalkoztatóból is. A két kiadványból minden 

megyei könyvtár átvehetett valamennyit, hogy 

eljuttassák az érintett községi könyvtáraknak.  

Végezetül Ramháb Mária megköszönte a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtárnak a 

szervezést és a három tartalmas napot.  

 

Boltosmesék - Bemutató foglalkozás Vértestolnán 



 

Dömösön folytatódott az öko-filmes 
KönyvtárMozi program 

Nász János 

Február 27-én immár második állomásához 

érkezett öko-filmes rendezvényünk  ezúttal a 

dömösi Kőrösy László Községi Könyvtárba.  

Ez alkalommal  is a nemzetközi  hírű, és magyar 

szerzők által jegyzett, A Természet IQ-ja című 

könyv  filmadaptációja került bemutatásra.  Az 

ezt megelőző és követő beszélgetést jómagam 

vezettem a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár ökológiai szaktájékoztatójaként.  

Bevezetésként tájékoztattam az érdeklődőket a 

könyvtár komplex, sokrétű öko-tevékenységéről, 

és arról, hogy a „könyvtármozizás” sokkal többet 

jelenthet egy település életében, mint egy 

hagyományos filmklub. Mert nem csak a 

mondanivaló esztétikai megközelítése a lényeg, 

hanem az is, hogy egy olyan találkozóhely 

legyen az adott könyvtár, ahol egy 

lakóhelyükért és környezetükért tenni akaró 

közösség jöjjön létre. Leheljenek életet a 

kulturálisan szunnyadó falvakba. 

 

Nász Jánosról a fotót Baltás Balázs készítette 

Ebben az évben a könyvtáros társadalomnak 

egyik kiemelt célja a környezettudatosság 

kisközösségi fejlesztése lesz, amelyben 

intézményünknek elismert és kijelölt 

módszertani szerepet kapott. Közös erővel, a 

könyvtárakon keresztül, akár a legkisebb 

településeken is kialakulhat egy olyan 

öntevékeny, a saját közösségért felelősséget 

vállaló aktív mag, amely hatással lehet a 

környezet megóvására, védelmére. Ezzel 

egyidejűleg felpezsdítheti a települések 

közösségi életét.  

 

A film előzetese elindítható a képre kattintva. 

A természet IQ-ja című könyv szerzője Hornyánszky 

Balázs és Tasi István. A kötet amerikai kiadása az USA 

Book News versenyében a tudomány kategórián belül a 

Best Books of the Year díjban részesült 2009-ben. A kép, 

szöveg és videó forrása: http://iqfilm.hu/ 

A film lejátszása után alkalom nyílt kérdések 

megválaszolására is.  A Visegrádi-hegység 

lábánál élőket a dömpingszerű turistaáradat által 

okozott környezeti problémák érintik a 

leginkább. Jó lenne tudatosítani a film ihletése 

alapján, hogy mindenhol élet van, és az 

életformák egységes szisztémává, egymást 

fenntartó rendszerekké, életközösségeké állnak 

össze. A természet adta példázat az emberekre 

éppúgy vonatkozik. A megbetegített természeti 

környezet kihat lokálisan az ott élőkre és 

globálisan a tágabb környezetre is. 

http://iqfilm.hu/
https://youtu.be/Y0MU9QbfFRo


 

A 90 éves Szántai Sándor köszöntése 

Borbély Ilona 

„Csiszoltam tengelyt s verset, dal lett és 

motor.                            

Ember! Nagyobb leszel, ha munkálkodol. 

A múló évek számos kérdést adnak 

Mit alkottál a világnak s önmagadnak? 

S ha szíved és lelked helyére tetted, 

Nem múlnak hiába az évek feletted.” 

(Szántai Sándor) 

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Szántai 

Sándort 90. születésnapja alkalmából! 

Küzdelmes, tartalmas alkotói életet élt. Az 

elmúlt évszázad nehéz korszakában született 

versei és a jelenkori alkotásai egyaránt erről 

tanúskodnak.  

 

Szántai Sándor. A kép forrása: 

1927. március 1-jén született Gödöllőn.  Már 

iskolai évei során vonzódott az irodalom, az írás 

iránt. Tizenhat évesen írta első megjelenő versét. 

1944-ben több levente társával együtt 

elhurcolták, hét hadifogolytábort járt meg. 

Hazatérve 43-éven keresztül vasesztergályosként 

dolgozott. Mellette, mint író – költő - újságíró 

tevékenykedett, és teszi ezt napjainkban is.  

Több országos kitűntetésben részesült.  2004-ben 

a „Who is Who” svájci enciklopédia is közölte 

szakmai életrajzát és munkásságát. A Magyar 

Kultúra Lovagja (2005), alapításától tagja az 

„Egy mindért, mind egyért” művészformációnak 

és az Országos Táncsics Művész Körnek. 2008-

ban Táncsics Emlékérmet kapott. 

Ma is a fővárosban él feleségével, Stancsics 

Erzsébettel. Minden esztendőben meglátogatnak 

minket itt, Ácsteszéren. Könyvei – melyeket az 

ácsteszéri olvasóknak címzett ajánlásával látott 

el -  és újságban megjelent írásai megtalálhatók 

könyvtárunkban. 

Kívánunk neki további jó egészséget, 

alkotókedvet, tartalmas, boldog éveket! Isten 

éltesse a 90 éves Szántai Sándort! 

Táncsics emlékezete 
Bácskossuthfalván 

Borbély Ilona 

A templommal szemközt lévő parkban áll egy 

szobor, melyet névadója halála után két évvel 

állítottak eredetileg a település központi 

útkereszteződésében. Akár Ácsteszérre is 

gondolhatnánk, de e leírást tovább folytatva 

kiderülne, hogy nem településünkön járunk, 

hanem a szerbiai Bácskossuthfalván. 

Bácskossuthfalva, másként Kossuthfalva - 

Táncsics Mihály idejében az Ómorovica nevet 

viselte.
1
 Szerbiában, a Vajdaságban található, és 

többségében magyarok lakta település. A fent 

említett szobor pedig Kossuth Lajos szobra.  

1896. augusztus 20-án avatták fel, melyen a 

Kossuthot ábrázoló műalkotás arca 

Magyarország felé nézett. A történelem 

                                                           
1 A falu nevét húszféle változatban is jegyzik a forrá-

sok; így például Ómorovicának és Ómoravicának is. 

2003 óta (ismét) Bácskossuthfalva a hivatalos 

magyar elnevezés, a szerb változat Stara Moravica. 

[Sz.A.] Forrás: http://staramoravica.com/falunk-tortenelme/  

http://staramoravica.com/falunk-tortenelme/


különböző viharai után, Kossuth Lajos halálának 

100. évfordulójára,  a szobrot restaurálták, és 

1994. március 20-án újból felállították.  

Bácskossuthfalva nemcsak Kossuth emlékezetét 

őrzi, hanem Ácsteszér szülöttéét: Táncsics 

Mihályét is. 2007-ben a településen Táncsicsról 

utcát neveztek el. Azt az utcát, ahol a falu 

iskolája található. 

 

Rusz Károly metszete. Forrás: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C3%A1ncsics_Mih%C3%A1ly_Rusz.jpg 

Táncsics Mihály életének ugyanis több évtizedes 

kötődése van Ómorovicához / 

Bácskossuthfalvához. Monográfiai Helytörténeti 

Egyesületük ezért a mai napig kutatja ezt az 

időszakot.  Gulyás László, az egyesület elnöke 

levelének köszönhetően községi könyvtárunk 

felvette a kapcsolatot az egyesülettel. Ennek 

során összegyűjtött írásokat, információkat 

kaptunk Táncsics Mihály életének fent említett 

korszakára vonatkozóan.  

Gulyás László leveléből többek között az 

alábbiakat tudhatjuk meg: 

„Sok megbeszélni valónk van Táncsics életével 

kapcsolatban. Mindent szívesen átolvasunk 

Táncsics Mihályról. Különösképpen az 1830-

1850 közötti időszak érdekel bennünket, mert 

ebben a két évtizedben van Táncsicsnak kötődése 

Ómorovicához/Bácskossuthfalvához. Bő negyven 

évvel ezelőtt kezdődött a szervezett, falusi 

helytörténeti mozgalmunk (1975). Az első 

közlönyünkben már 1976-ban megjelent egy 

érdekes írás HALLJA KEND, TÁNCSICS! cím alatt. 

Néhai Csubela Ferenc írása volt ez. Ha Ön is 

egyezik vele, ezt az írást én hamarosan 

elküldeném, azzal a kéréssel, hogy ezt jelentessék 

meg az Arany Trombitában. 

Úgy tudjuk, hogy a fiatal Táncsics Ómorovicán 

írta élete első könyvét, a NYELVÉSZET, KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL A MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG 

HELYESÍRÁSÁRA címmel.  

Ha a Táncsicsot nevelőként felfogadó Szalmásy 

Miksával nem került volna összetűzésbe, 

valószínűleg még jó néhány évig ott maradt 

volna nálunk Táncsics mint oktató és nevelő 

(még 1834 után is). Ez már csak találgatás. 

Az ifjú Táncsicsot megragadták az ómorovici 

jobbágyak sérelmei, panaszai. Ezek a nincstelen, 

becsapott parasztok levelező viszonyban voltak 

Táncsiccsal. Írásaikat a Munkások Újságában is 

megjelentette Táncsics. A 30 évig tartó ÚRBÉRI 

PÖRT jól ismerte, mert sok tekintetben ez adott 

okot a jobbágyak lázadásához és a maratoni 

pöröskedéshez. Igaz, máshol is történtek ilyen 

közönséges becsapások…”  

A levélben említett írás a községi könyvtárban 

megtekinthető, illetve az Arany Trombita 

következő számában olvasható lesz teljes 

terjedelmében. 

 

Bemutatkozik Bácskossuthfalva. A videó a magyarlakta 

település fennállásának 230. évfordulójára készült.  

Forrás: http://staramoravica.com/ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C3%A1ncsics_Mih%C3%A1ly_Rusz.jpg
http://staramoravica.com/
https://youtu.be/XY7IAGuA5Ks


 

Afrikai vadászkalandok és egyesült 
államokbeli motorozás 

László Kálmánné 

Két érdekfeszítő előadással vette kezdetét 2017. 

április 11-én délután az a hagyományteremtőnek 

szánt sorozat, amelyben a község különleges 

kalandokat megélt lakói számolnak be 

élményeikről. 

Elsőként Hartmann Imre alpolgármester tartott 

vetített képes előadást hazai és afrikai 

vadászkalandjairól. Mint elmondta, a vadászat 

elsősorban a természet és az élővilág 

gondozásáról, megóvásáról szól, s csak 

másodsorban a vadak elejtéséről. Felidézte 

emlékezetes eseteit, köztük azt, amikor két hét 

alatt, ugyanazon a területen három szarvasbikát 

és egy vaddisznót sikerült elejtenie. Ugyancsak 

beszámolt arról, amikor közel 250 méterről 

kellett céloznia  mint később kiderült, 

eredményesen.  

 

Hartmann Imre. A fotókat László Kálmánné készítette 

Első külföldi vadászútja Afrikába, Namíbiába 

vezetett. Érdekes, érzékletes előadásával átéltük 

számos kalandját. Futottunk a bozótban a vadak 

után Imrével. Éreztük, ahogy belénk állnak a 

tüskék, amit csak harapófogóval lehetett kihúzni. 

Átéltük a kétségbeesést, amikor kinn voltak a 

semmi közepén az első elejtett vaddal  telefon 

és helyismeret nélkül. Számos trófeával tért haza 

első útjáról. Így például varacskos disznóval, 

amiből vacsora is készült. Több növényevő és 

persze ragadozó is terítékre került. Ezek trófeái 

mind megtalálhatók Hartmann Imre  mára már 

híressé vált gyűjteményében. 

 

A 66-os út. Az ábra forrása:  

https://roadtripusa.com/wp-content/uploads/2015/01/Route66_map.jpg 

Molnár Tibor, a délután másik előadója nem 

mindennapi teljesítménnyel két hét alatt végig 

motorozta a legendás 66-os utat az USA-ban. 

Baráti invitálásra indult útnak 2013-ban egy 

csapattal az Államokba, ahol Chicagóban 

Harley-Davidson motorokat béreltek. Ezt 

követően bejárták az irodalomnak és zenének is 

ihletet adó, keleti és nyugati partot összekötő 

utat. Utazása alatt rengeteg élménnyel 

gazdagodott, számos érdekességet látott. Ezek 

fotóit szintén láthatták a rendezvény vendégei. 

 

Molnár Tibor felidézi a 4800 kilométeres utat 

https://roadtripusa.com/wp-content/uploads/2015/01/Route66_map.jpg
https://roadtripusa.com/wp-content/uploads/2015/01/Route66_map.jpg


 

Történelmi vetélkedő Tarjánban a 
reformkorról  

Tomasovszky Edit2 

Iskolánk „Haza és haladás a reformkorban” 

címmel térségi csapatversenyt rendezett 2017. 

március 7-én a kultúrházban. A verseny első 

fordulóját levelezős formában bonyolítottuk le. 

Ezt követően került sor a márciusi döntőre. A 

verseny célja az volt, hogy a résztvevő tanulók 

játékos csapatversenyben megismerjék a 

reformkor irodalmi, művészeti és egyéb 

kulturális értékeit, pozitív hozadékát népünk 

történelmére nézve. A vetélkedőre a térség 

iskoláiból 10 csapat jelentkezett. A 4 fős 

csoportokat 7. és 8. osztályos tanulók alkották.  

 

Csoportkép a résztvevőkről. A képek forrása: 

http://tarjaniskola.hu/galeria/201617/reformkor/index.html 

A csapatok a következő feladattípusokkal mérték 

össze tudásukat: 

 szöveges feladatok, 

 keresztrejtvények, 

 kvíz kérdések, 

 párosítós feladványok, 

 reformkori újság szerkesztése, 

 tabló-, vagy makett-, címerkészítés, 

                                                           
2 A szerző a Tarjáni Német Nemzetiségű Általános 

Iskola pedagógusa, egyik könyvtárosa és a 

társadalomtudományi munkaközösség vezetője. 

 verstanulás, 

 korabeli ruhába öltözés (hozzá illő 

hajviselettel), 

 film- és zenefelismerés, 

 jelenet rögtönzése, stb. 

Az 1. helyezést a szomori "Jókai bableves" 

nevet viselő csapat nyerte el. Jutalmuk a 

felkészítő tanárukkal együtt egy-egy e-book 

olvasó, egy-egy színházjegy a „Sztárcsinálók” 

című előadásra, valamint egy közös táblajáték. 

2. helyezett lett a tarjáni 7. osztályosok csapata, 

a "Felsőház": Grünwald Krisztina, Stefanek 

Kinga, Roncsek Emma és Németh Béla. Jutalmuk 

felkészítő tanárukkal együtt egy-egy nagy értékű 

történelmi képeskönyv, továbbá egy-egy belépő 

a Tatabányai Tavaszi Fesztivál Big Band 

koncertjére. 

3. helyezett lett a tatabányai Kodály Zoltán 

Általános Iskola csapata, az "Új Reformerek". 

Jutalmuk egy-egy értékes történelmi könyv és 

egy-egy belépő a Sopron Balett előadására. 

Iskolánk nyolcadikos csapata 4. helyezést ért el. 

A csapat résztvevői voltak: Balogh Johanna, 

Czivisz Bettina, Cságolya Adrien és Viszt Gergő.  

Minden további résztvevő és felkészítő tanár egy 

Március 15. című könyvet, valamint egy puzzle-t 

kapott. Gratulálunk minden résztvevőnek! 

A rendezvény támogatói: 

 József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

Tatabánya 

 Vértes Agorája Tatabánya 

 Jászai Mari Színház Tatabánya 

 Informatika- Számítástechnika Tanárok 

Egyesülete 

 Tarján Község Önkormányzata 

 Tatabányai Tankerület 

http://tarjaniskola.hu/galeria/201617/reformkor/index.html


 

Történelmi vetélkedő az Árpád-
korról 

Halász Adél  Pócsföldi Gáborné 

Idén is sor került a Leányvári Községi Könyvtár 

és a Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola által 

közösen szervezett történelmi vetélkedőre.  

Az eseményt az ajándékok finanszírozásával 

támogatta a JAMK Megyei Ellátási Csoportja is, 

továbbá segítséget nyújtottunk a döntő 

lebonyolításában is. 

A tavaly útjára indított történelmi vetélkedő 

folytatása volt ez, amelyről a Kemlib 2016. 

áprilisi száma is beszámolt. Idén a verseny a 

"Fejjel magasb mindeneknél" címet viselte. A 

felkészüléshez a témakör Szent István trónra 

kerülésétől az Árpád-ház kihalásáig, 1000-től 

1301-ig terjedt.  

 

A fotókat Török Csaba készítette 

Az általános iskolás diákok háromfős csapatai 

előbb egy levelező fordulón szerepeltek, 

mérettek meg. A legjobb tíz csapat jutott a 

megyei döntőbe. 

A döntőre 2017. április 6-án került sor. Csernyák 

Attiláné Zsuzsa pedagógus állította össze a 

versenyfeladatokat, és vezette le a versenyt. A 

tizenkét feladat a gyerekek 

koncentrációképességét hosszasan igénybe vette, 

mint ahogyan a felkészítő tanárokból álló, hét fős 

zsűriét is.  

A vetélkedő dobogósai: 

1. helyezett: "Zrínyisek" csapata, 

Tokodaltáró, Zrínyi Ilona Általános Iskola 

2. helyezett: "Brit tudósok" csapata, 

Esztergom, Babits Mihály Általános Iskola 

3. helyezett: "Vértes lovagjai" csapat, 

Környe, Kisfaludy Mihály Általános Iskola 

Az első helyezett csapat az ajándékcsomag 

mellett egy e-book olvasót kapott  a felkészítő 

tanáruk szintén. A másodikak egy hat darabból 

álló értékes könyvcsomagot vehettek át, tanáruk 

pedig két ajándékkönyvet. A harmadikak egy 

négy darabból álló könyvcsomaggal 

gazdagodtak, tanáruk pedig két ajándékkönyvet 

kapott. A verseny többi résztvevője és felkészítő 

tanára szintén részesült valami apró ajándékban, 

illetve ajándékkönyvben. Gratulálunk 

mindenkinek a színvonalas felkészülésért, 

munkáért! 

 

Ünnepélyes pillanat - a díjak átadása. 


