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Csapatépítés Dunaalmáson 

Mikolasek Zsófia  

Június 3-án egy új szakmai programsorozat első 

állomására került sor Dunaalmáson, 

együttműködésben a Lenhardt György Községi 

Könyvtár könyvtárosával, Kecskeméti Józseffel. 

Mivel számunkra nagyon fontos az, hogy a 

községi könyvtárosokkal való kapcsolatunk élő, 

konstruktív és őszinte legyen, ettől az évtől 

megszervezzük a megye területén 5 kistérségben 

ezt a szakmai programot. Ennek során sokat 

játszunk, ismerkedünk egymással, de a nap 

részét képezi egy szakmai előadás, valamint két 

projektfeladat közös kidolgozása is. 

Pihenésképpen pedig egy finom ebédet költünk 

el egy közeli étteremben. 

Fontosnak tartjuk, hogy minden kistelepülési 

könyvtáros megjelenjen ezen a szombati 

együttléten, hogy a megyei könyvtár 

munkatársaival együtt gondolkodva új szintre 

emelhessük a közös munkát.  

 

Közös ebéd a Kis-Duna vendéglőben. 

Az első alkalmat mi, megyei könyvtáros 

kollégák is nagy izgalommal vártuk. Naszály, 

Neszmély, Szomód, Baj, Vértesszőlős 

könyvtárosai mellett házigazdánk, a dunaalmási 

könyvtáros tisztelt meg bennünket részvételükkel 

ezen a napon. Szívesen elmondanám, hogy mi 

mindent csináltunk ott, abban a nyolc órában, de 

akkor a többiek számára, a következő 

alkalmakon már nem lenne meglepetés. Konkrét 

dolgokat ezért nem írhatok, tapasztalatainkról 

azonban beszámolhatok. Nagy örömmel töltött el 

bennünket, ahogy a könyvtáros kollégák 

felajánlották egymásnak segítségüket. Kaptunk 

sok észrevételt, némi kritikát is, amiből közösen 

le tudtuk szűrni, hogy bizony nem árt néha 

belebújni a másik fél bőrébe. 

 

A fotókat Török Csaba készítette. 

A következő tréning Bajnán lesz szeptember 9-

én, amelyre Vértestolna, Máriahalom, Tarján, 

Epöl, Tardos, Gyermely, Bajna, Nagysáp, 

Szomor és Úny könyvtárosait várjuk. Remélem, 

minél többen el tudnak jönni a kistelepülések 

könyvtárosai közül. 
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A Gerecse titkairól az Alkotóházban 

Erdősné Csík Katalin 

2017. május 29-én Bajnán, az Alkotóházban 

környezetvédelmi vetélkedőt tartottunk a helyi 

általános iskolások részvételével a községi 

önkormányzat és a helyi könyvtár szervezésében. 

A nevezetes eseményre meghívtuk a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtár részéről Nász 

János ökológiai szaktájékoztatót, aki tudásával, 

tapasztalataival nagyban segítette a zsűri 

munkáját. A zsűri tagja volt még Pallagi Tibor 

polgármester és Czumpf Attila agrármérnök, 

humánökológus, a Természetes Életmód 

Alapítvány titkára, valamint Sándor Zsuzsanna 

pedagógus.  

 

Czumpf Attila, a zsűri elnöke eredményt hirdet, Pallagi 

Tibor átadja az ajándékokat. Fotó: Erdősné Csík Katalin  

A feladatok összeállítását és a vetélkedő 

levezetését jómagam végeztem. A kérdések főleg 

a Gerecse növény- és állatvilágával voltak 

kapcsolatosak. A kilenc csapatot alkotó 

tanulóknak hat feladattal kellett megbirkózniuk. 

Ezek érintették a régi, már-már elfeledett helyi 

mesterségeket, a komposztálható anyagokat, az 

újrahasznosítást, a hegység geológiáját, védett 

növényeit és természeti környezetét. Az utolsó 

két feladat során egy herbáriumot - 

növényhatározót kellett a csapatoknak 

összeállítani a helyre jellemző növényekből, 

továbbá készíteniük kellett egy kisfilmet. A 

videóban a település és környékének a 

bemutatása volt a cél. Olyan ismeretterjesztő, 

bemutató jellegű alkotásokat vártunk, amelyek 

megtekintése után az emberek kedvet kapnak 

arra, hogy felkeressék ezt a környéket. Pallagi 

Tibor polgármester úr a végső értékelésben már 

„vevő” is volt két kisfilmre, amelyet majd a 

község honlapjára is feltesznek majd. A 

vetélkedőn végül is mindenki nyertes lett. A szép 

élményen, a szerzett tudáson kívül valamennyi 

résztvevő meghívást kapott az agostyáni öko-

faluba Czumpf Attila és Pallagi Tibor jóvoltából. 

Nász János végezetül kifejezte köszönetét a 

meghívásért. Kiemelte azt, hogy egymástól is 

tanultunk, de nemcsak tényeket, ismereteket, 

hanem annak a szeretetnek az érzését is 

megízlelhettük, amelyet a lakóhely és környék 

iránt éreznek a helyi fiatalok. Boldog lehet és 

biztos jövő előtt áll az a falu, ahol ilyen lelkes 

fiatalok élnek. Hallja meg a világ apraja nagyja: 

Bajna nem csupán zöld településsé akar válni, 

mert már példamutatóan az. 

 

Az egyik kisfilm – Hullár László feltöltése. Forrás: 

https://www.youtube.com/watch?v=BmRxIhhDs9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=BmRxIhhDs9Y
https://www.youtube.com/watch?v=BmRxIhhDs9Y


Turizmus és könyvtár 

Erdősné Csík Katalin 

A két terület kapcsolódása első olvasásra talán 

szokatlanul hangzik.  Az esztergomi Turisztikai 

Desztináció Menedzsment iroda munkatársaival 

való találkozáskor azonban nyilvánvalóvá vált 

számomra, hogy két olyan intézmény kerülhet 

kapcsolatba egymással, amelyek mindegyike 

lendülettel és hatékony munkával egészítheti ki 

egymás tevékenységét.  

Így vette kezdetét a közös munka, amely a bajnai 

Községi Könyvtár részére lehetőséget adott a 

turisztikai területhez való kapcsolódásra. Az 

esztergomi TDM iroda megnyitását megelőző 

háttérmunkában is aktívan részt vett a könyvtár, 

hiszen a TDM honlapon történő település 

bemutatást, a turisták és érdeklődők felé 

kiajánlott helyi rendezvények és programok 

bemutatását nem csak felsorolásszerű listaként, 

hanem figyelemfelkeltő, invitáló és vendégváró 

anyagként készítettük el. Igyekeztünk a bajnai 

rendezvényeket a helyi sajátosságokkal, a 

ténylegesen megélhető és közvetíteni kívánt 

élményekkel fűszerezni, kidomborítva 

településünk azon értékeit, amelyekre méltán 

lehetünk büszkék. 

 

Bajnát bemutató kiállítás Esztergomban, a TDM 

megnyitóján 

Az esztergomi TDM tevékenysége segítette a 

nevezett bajnai programok megismertetését és 

népszerűsítését, hiszen marketing-

tevékenységgel, információ-szolgáltatással, a 

térségi rendezvények összehangolásával egy 

átfogó rendszer részeivé váltunk. Szívesen 

fogadtuk el a TDM iroda megnyitóünnepségére 

Bajna település bemutatását is egy kiállítás 

részeként. A helyi értékek, a településünkre 

jellemző és jellegzetes bemutató tárgyak 

felkutatása, összegyűjtése nem jelentett 

nehézséget, hiszen könyvtárunk részt vesz a 

helyi értéktár munkájában is. Utóbbi célja és 

feladata szinte tálcán kínálta Bajna 

bemutatkozását erre az eseményre. A polcokon 

bemutatott tárgyak így váltak élő köveivé annak 

a közös útnak, amelyek nem csak elméleti, 

hanem gyakorlati példái is lehetnek több terület 

– könyvtár, értéktár, turisztika – példaszerű 

kapcsolódásának és hatékony 

együttműködésének. 

 

 

A fotókat Erdősné Csík Katalin készítette 



 

Naszályon is elvitték a Danikáné 
lányát 

Kristófné Szabó Szerafina 

Természetesen bíborba-bársonyba, gyöngyös 

koszorúba – ahogyan a népdal szerint az illik. 

Ebben május 19-én délelőtt egy igric, Horváth 

Sándor Zsolt volt a segítségére a naszályi iskola 

alsó tagozatos diákjainak a művelődési házban. 

A gitáros – énekes, és nem utolsósorban 

pedagógus zenés műsorát nagy tetszés, sok-sok 

taps, közös játék és persze közös éneklés kísérte. 

„Ki lakik a pajtában? – így szólt a műsor címe, 

ezért természetesen szóltak dalok háziállatokról. 

Belecsöppentünk egy egérlakodalomba, ahová 

egy vegetariánus macska is megérkezett, továbbá 

egy tejivó kutya és Bözsi néni. Nekik 

szolgáltatták a gyerekek a különféle 

hangszerekkel a talpalávalót. Ezután ismert 

gyermekdalok, népdalok következtek.  

 

Horváth Sándor Zsolt. Fotó: Tóth Anikó 

A József Attila Megyei Könyvtár segítségével 

megvalósult program számomra több tanulsággal 

is szolgált. Először azzal, hogy nem kell mindig 

messzire menni ahhoz, hogy jó előadót találjunk, 

aki képes a közönségét – életkortól függetlenül – 

magával ragadni. Nézzünk körül szűkebb 

hazánkban is! Rendkívül felkészült, tehetséges 

embereket fedezhetünk föl, ismerhetünk meg. 

Másodszor: sokszor elkeseredtem, hogy a „mai 

gyerekek” csak a kütyük, a telefon a számítógép, 

egyebek miatt nem olvasnak, nem ismerik a 

közös éneklés gyönyörűségét. Mi lesz így 

belőlük? Mert mit is mondott a nagy 

tanítómester, Kodály Zoltán:  

„Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott 

fejlődött, ahol ének volt az alapja…. Az emberi 

hang, a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és 

mégis legszebb hangszer lehet csak általános, 

sokakra kiterjedő zenekultúra termő talaja. Jó 

mérnök, vegyész stb. lehet valaki, ha tizenöt éves 

koráig rá sem gondol. De zeneértő nem lehet, ha 

hatéves korában (s játékosan még előbb) nem 

kezdik rendszeresen nyitogatni-gyakorolni a 

fülét. Mondd meg nekem, mit dalolsz, 

megmondom, ki vagy.” 

Jó érzés volt ezen a programon ott lenni! Vidám, 

jó hangulatú délelőtt sikeredett, a gyerekek 

nagyon élvezték az előadást, a dalokat, együtt 

énekeltek az előadóval, egymást túllicitálva 

jelentkeztek a játékokra, elfogódottság nélkül 

énekeltek a színpadon is. Érezhető volt az 

összeállításon, hogy szerkesztője igyekezett 

azokból a dalokból válogatni, amelyeket biztosan 

ismernek a gyerekek.  

 

Célját el is érte: végig magával ragadta 

közönségét, pedig a rendezvényen részt vettek az 



IKSZT-ben működő Baba-Mama klub tagjai is, 

és a bölcsődés korú gyermekek is jól érezték 

magukat a vidáman éneklő nagyobbak között. 

Persze legnagyobb sikere a 

„kívánsághangversenynek” volt, a gyerekek 

választhattak kedvencet, majd elénekelték 

közösen, előadó – gyerekek - pedagógusok.  

Persze az iskolai énekoktatást sem szabad 

lebecsülnünk, de mellette saját eszközeinkkel, 

hasonló alkalmakkal mi is tehetünk a gyerekek 

„fülnyitogatásáért”! Jó szívvel ajánlom, több 

„tematikus” műsor van az előadó tarisznyájában 

– válogassunk belőle!  

KönyvtárMozi Mocsán és 
Máriahalmon 

Nász János 

Május utolsó napján tartottuk meg Máriahalmon 

a havi öko-témájú KönyvtárMozi vetítést. Sajnos 

csak kevesen voltak, pedig a faluban ki lett 

hirdetve és plakátolva. Ezen a 600 fő körüli 

lélekszámú településen nincs iskola, és a 

megélhetésért zömmel a környező városokba: 

Dorogra, Esztergomba és a fővárosba árnak az 

emberek.  A diákok szintén nap, mint nap 

ingáznak.  

Ennek ellenére fontosnak tartjuk, hogy a 

köztudatba bekerüljön ez a közösségerősítő 

kulturális lehetőség. A könyvtáros elmondása 

szerint a gyerekeknek szánt filmekre azért már 

szép számmal jönnek. A település egyébként a 

közelmúltban egy településrészen bio-falut 

tervezett, és számos terve van az öko-turizmus 

megalapozására. Ehhez a környezet kiválóan 

alkalmas, hiszen Máriahalom a Gerecse szélén, a 

Pilis hegység közelségében terül el.  Az ez 

irányú erőfeszítések egyelőre még nem értek be. 

„A Természet IQ-ja” filmet megnézve az a 

gondolatunk támadhat, hogy minden kezdet 

nehéz. De minden ember számít, és az elvetett 

mag később remélhetőleg meghozza gyümölcsét.  

Júniusban ugyancsak ezzel a programmal 

Mocsán jártam a Petőfi Sándor Művelődési Ház 

és Községi Könyvtárban. A találkozón ismét a 

természet és környezetünk állapota volt a 

középpontban  a már említett film kapcsán. A 

mozizásban oly sokszor felmerülő és visszatérő 

kérdéseket itt is feltehettük: Kik vagyunk, miért 

vagyunk itt a Földön, és mi a dolgunk? Persze 

ezeket nem filozófiai magasságokból próbáltuk 

megközelíteni, hanem inkább gyakorlatias 

oldalról próbáltunk beszélgetni, véleményt 

cserélni. Mit tehet az egyén, a falu, a helyi 

közösség hogy harmonikus viszonyban legyen a 

környezetével? Például kevesebb műtrágya 

felhasználása, a helyben termelés, gondoskodás 

és öngondoskodás igen hangsúlyosan került 

szóba. A falu egyébként a Kisalföld szélén, közel 

a Gerecse lábánál terül el. Javarészt 

mezőgazdasági területek alkotják. Híres 

horgásztavai vannak, ahová lehetne öko-

turisztikai fejlesztést is megvalósítani. A 

települést övező szélkerekek, mint megújuló 

energiát termelő egységek viszont már nem 

Mocsa hatáskörzetébe tartoznak.  

 

Nász Jánosról a fotót Máriahalmon Takács Viktória 

készítette 

A gondolatébresztő film bemutatása és azt övező 

beszélgetések nemcsak a helyi közösség 

megerősítése céljából történtek. Arról is szóltak, 

hogy hazánknak minden egyes települése, egy 

olyan egyedi ékszer, amelynek értékeit, 

gazdagságának forrásait fel kellene fedeznie az 

ott élőknek. Meg kellene mutatni és ajánlani 

másoknak is, mert így erősíthetjük egymást. 

Találkozónk mottójául éppen ezért ezt a 

mondatot választottam:  Ne túlélni törekedjünk, 

hanem megélni mindent, ami körülöttünk van, és 

élni az ezekből adódó lehetőségekkel! 


