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Nemzetiségek hete könyvtárainkban 

Duba Réka 

2017-ben ismét megrendezésre került Tatabá-

nyán a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

szervezésében, a központi könyvtár fiókkönyvtá-

raival szorosan együttműködve a Nemzetiségi 

hét rendezvénysorozata. A több helyszínen zajló 

előadások felkarolták a Tatabányán és a megyé-

ben élő nemzetiségek szokásait, hagyományait. 

A programok élménygazdagsága, színessége 

osztatlan sikert aratott. Az egyes helyszínekről 

külön beszámolók születtek. 

Szlovák nemzetiségi rendezvény:  
Rozpravky o zvieratkách – Mesék az állatokról 
 
Kissné Anda Klára 

A III. Közös Bölcső címmel szervezett Városi 

Nemzetiségi Hét első rendezvényét a szlovák 

nemzetiségi kultúra bemutatásával 2017. május 

29-én, a József Attila Megyei és Városi Könyv-

tár Fő téri központjában tartottuk.  

A Bánhidai Fiókkönyvtár rendezésében bemuta-

tásra kerülő előadás a fenti címmel a szlovák 

népmesék világát elevenítette fel Krajczárné 

Száraz Erzsébet pedagógus és a Vértesszőlősi 

Általános Iskola diákjainak előadásában. A ren-

dezvényt ifj. Gyüszi László, könyvtárunk igazga-

tóhelyettese nyitotta meg, majd Turainé John 

Katalin alpolgármester köszöntötte vendégein-

ket. Felidézte városunk nemzetiségi napjaként 

ünnepelt Népek karácsonyát, kihangsúlyozva 

annak fontosságát, hogy ezáltal a nemzetiségek 

közelebb hozzák városunk lakóihoz hagyomá-

nyaik, kultúrájuk egy-egy darabját. 

Mazalin Zoltánné, a Tatabányai Szlovák Nemze-

tiségi Önkormányzat elnöke köszöntőjében a 

helyi szlovákság történetéről, kulturális öröksé-

géről beszélt, rámutatva a nemzetiségi hagyomá-

nyok ápolására, melynek egyik legfontosabb, 

évente megrendezésre kerülő eseménye a Forgó-

rózsa Pünkösd Bánhidán. A mindannyiunk által 

ismert rövid állatmesék – Mese a vörös tyúkocs-

káról; Répamese; Házikó, házikó ki lakik ben-

ned; Farkas és a kecskegidák – a Vértesszőlősi 

Általános Iskola és a Bánhidai Jókai Mór Általá-

nos Iskola diákjainak közreműködésével kerültek 

bemutatásra, dalokkal, tánccal fűszerezve, a finá-

léban felkínálva közönségünk számára is a lehe-

tőséget a bekapcsolódásra.  

 

Fotó: Horváth Szabolcs 

A vidám hangulatú előadást színesítette a deko-

ratív népviseletbe öltözött Bánhidai Szlovák 

Dalkör, Csanálosi László harmonika kíséretével. 

Közönségünk befejezésül, a fiatalabb és idősebb 

korosztály közös produkcióját követően egy ta-
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vaszi népdalválogatást hallgathatott meg a kó-

ruselőadásában, amely méltón zárta szlovák 

nyelvű hagyományőrző műsorunkat. 

Roma nemzetiségi rendezvény: 
Indiától hazáig, amit a cigányságról tudni kell 

– Történelmi időutazás 

Adorján Mária 

2017. május 29-én délután a fenti címmel törté-

nelmi időutazáson vettünk részt Rostás-Farkas 

György kalauzolásával. A rendezvényt a Kertvá-

rosi Bányász Művelődési Otthon felújítása miatt 

a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában tar-

tottuk.  

Előadónk 1949-ben született Újkígyóson. Újság-

íróként, szerkesztőként dolgozott sokáig. Cikkei-

ben mindig a szegény sorsú cigányok helyzeté-

nek javítására, és a számára oly fontos cigány 

kultúra és hagyományok megőrzésére hívta fel a 

figyelmet. Újságcikkek mellett harmincnál több 

kötete jelent meg, amelyek között találhatunk 

magyar és cigány nyelvű versesköteteket, a cigá-

nyok szokásairól, hagyományairól szóló műve-

ket. Részt vett a cigány-magyar szótár létrehozá-

sában, cigány nyelvre fordított irodalmi remek-

műveket. Nevéhez fűződik az első, Magyaror-

szágon megjelent cigány nyelvű újság. Számos 

díjat, kitüntetést kapott. Jellemző rá, hogy a ma-

gas rangú elismerések közül a 2005-ben megka-

pott József Attila-díjra a legbüszkébb.  

Az iskola könyvtárában 30-40 gyerek és tanár 

gyűlt össze. A gyerekek főként roma tanulók 

voltak, közülük többen felkészültek, és versei, 

rövid írásai előadásával kedveskedtek a vendég-

nek. Az előadás során sokat megtudtunk Rostás - 

Farkas György életéről, családjáról, barátairól. A 

cigányság hagyományaiból, szokásaiból is ízelí-

tőt kaptunk. A költő felesége, Magdolna vetítés-

sel, és családi képek, baráti nyilatkozatok felidé-

zésével színesítette az eseményt. 

A költő előadásának fő mondanivalója az volt, 

hogy nincs különbség ember és ember között. 

Kiemelte, milyen fontos a cigányság számára a 

kultúra, a hagyományok őrzése. Többször is 

hangsúlyozta, hogy a legfontosabb az ember 

életében a szeretet. A rendezvény végén türelme-

sen válaszolt a gyerekek ki nem fogyó kérdései-

re. És utána még a „kis költők” saját verseinek 

előadását is meghallgatta.  

A könyvtár képviseletében Kissné Anda Klára 

virágcsokorral köszönte meg a segítséget a fele-

ségének  éppen Magdolna napon. A jó humorú 

költő többször is tréfásan megjegyezte: „akinek 

nincs esze, annak van felesége.” Az előadás so-

rán látszott az a mély kapcsolat, ami összeköti a 

művészt párjával, s ez is példaértékű lehet a gye-

rekeknek.  

 

Rostás-Farkas Györgyről Csejtei Zsolt készítette a fotót 

Könyvei dedikálásával zárult az esemény, 

amelynek minden résztvevője örült az általa írott 

néhány kedves szónak. Maratoni két és fél órás 

rendezvény kerekedett, amelyen Rostás-Farkas 

György végig nagy lelkesedéssel, ízes történe-

tekkel, szép versekkel tarkítva szerepelt.  

Német nemzetiségi rendezvény: 
Német néphagyományok 
 
Sóvágó Zsoltné 

2017. május 31-én a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár Felsőgallai Fiókkönyvtárában 

Busa Mónika, a tatai Német Nemzetiségi Múze-

um munkatársa tartotta meg bemutatóját. A fog-

lalkozáson negyedikes gyerekek ismerkedtek a 

német nemzetiség hagyományaival.  

Rövid történelmi áttekintés után a helyi szokások 

kerültek sorra. Szó esett az ünnepekről, a vallás-

ról, az öltözködésről, az étkezésről. A sváb em-



berek mindennapjainak bemutatása után a gyere-

kek saját tapasztalataikat, az otthoni életüket 

mesélték el. Érdekes volt hallani, hogy a német 

nemzetiség kultúrája nem tűnt el nyomtalanul, 

több eleme tovább él napjainkban is. De nem 

csak a tatabányai, hanem távolabbi településeken 

élők német eredetű szokásairól is szó esett. 

Kecskéd és Harta német nemzetiségeinek bemu-

tatása után a híres kalocsai hímzéssel és a hartai 

bútorokkal ismerkedtek meg a gyerekek. 

 

Busa Mónikáról Duba Réka készítette a fotót 

A program utolsó részében a bútorokon előfor-

duló motívumok alkalmazásával egy füzetet ké-

szítettek a gyerekek. Az előadásból is kitűnt, 

mennyire fontos dolog, hogy megismerkedjenek 

a gyerekek a német kisebbségi szokásokkal, ha-

gyományokkal és a tárgyi kultúra értékeivel, 

megtanulják azok tiszteletét és megbecsülését.  

Lengyel nemzetiségi rendezvény: 
A krakkói szentek  
 
Szlatárovics Mónika 

 

Zsille Gábor rendezvényén ifj. Gyüszi László fényképezett 

Az rendezvénysorozat június 1-én a JAMK Nép-

ház Úti Fiókkönyvtárában Zsille Gábor József 

Attila-díjas költő, műfordító, publicista előadá-

sával folytatódott. Előadónk diavetítéssel mutatta 

be Krakkó nevezetességeit, melyek a magyar 

történelmi eseményekhez, uralkodókhoz, szen-

tekhez köthetőek. Szent Hedvigről és Kingáról 

részletesen is mesélt. Zsille Gábor négy évig élt 

Krakkóban, így az előadás saját élményekből is 

táplálkozott. Előadása két nyolcadikos osztályt 

és az őket kísérő tanárokat is lebilincselte. Az 

osztályok az előadást később levélben is megkö-

szönték. 

 

A JAMK Népház Úti Fiókkönyvtárának közönsége 

Görög nemzetiségi rendezvény: 
Az istenek köztünk járnak – Mitológia az ógö-
rög mindennapokban 
 
Nagy Éva 

 

Az idei nemzetiségi héten június 2-án az Újváro-

si Fiókkönyvtár a görög nemzetiséget mutatta be. 

Ebből az alkalomból kolléganőnk, Bartók Gert-

rud tartott egy érdekfeszítő, nem mindennapi 

előadást a fenti címmel.  

Az előadásból megtudhattuk, hogy az ókori gö-

rög istenek „emberszabásúak” voltak, emberi 

tulajdonságokkal, emberi jellemvonásokkal bír-

tak, hasonlóképpen éltek, mint mi halandók. A 

vetítővásznon megjelenő főisten, Zeusz a macsó 

szerepében tetszelgett. Ő a főnök, az erős, a ha-

talmas, a nagyon szerelmes természetű, akinek 

temérdek gyermeke született, de feleségétől csak 

egy, Arész, a háború istene. Zeusz felesége, Héra 

a házasság, a család védelmezője házisárkány-



ként jelent meg előttünk, aki sokszor veszekszik 

férjével és jeleneteket rendezett. Következett 

Apollón, a celeb, aki mindenhez ért: oltalmazta 

az embereket a háborúban és veszedelmekben, 

meggyógyítja a betegeket, lantjátékával pedig 

senki sem vehette fel a versenyt. Jósdája világhí-

res. Ő volt a nap és fény istene, de tőle eredt az 

összhang, a biztonság is. A sorban Aphrodité, a 

plázacica következett, a szépség és szerelem 

istennője, akinek a férje a rút és sánta kovácsis-

ten, Héphaisztosz.  

Megismertük, hogy milyen volt az akkori nőide-

ál, hogyan öltözködtek, mit viseltek, hogyan 

festették magukat a hölgyek. Héphaisztosz sánta-

sága révén megtudtuk, hogy az akkori társada-

lom mennyire toleráns volt a sérült emberekkel. 

A főbb istenségek közül találkozhattunk még 

Hermésszel, a rosszfiúval; Athénével, a tanárnő-

vel; a helyét nem találó Poszeidónnal; az alvilági 

figura Hádésszel; a gazdasszony Démétérrel; a 

tini Hébével; a sportoló Artemisszel; a részeges 

Dionüszosszal és a „self-made man” Hérak-

lésszal, aki „megcsinálta magát”, hiszen ember-

nek született és istenné vált, a görög mondák 

legnagyobb hősévé. 

 

Bartók Gertrudról ifj. Gyüszi László készítette a fotót 

A könnyed hangvételű, mai nyelvezetű előadás 

közelebb hozta és érthetőbbé tette a közönség 

számára a görög istenek mindennapi életét, pár-

huzamot vonhattunk a mai emberek viselkedése, 

jelleme és az ókori görög istenségek mindennap-

jai között és így mi magunk is elhittük, hogy az 

istenek köztünk járnak. 

Ünnepi Könyvhét Dolák-Saly 

Róberttel 

Kissné Anda Klára 

Idén június 8-ától vette kezdetét a 88. Ünnepi 

Könyvhét és a 16. Gyermekkönyvnapok. A Jó-

zsef Attila Megyei és Városi Könyvtár is készült 

rá. A Libri 

Könyvesboltok 

tatabányai üzlet-

ével fennálló jó 

kapcsolatnak 

köszönhetően a 

könyvtár már az Ünnepi Könyvhét első napjától 

akciós könyvvásárral várta a látogatókat. A csá-

bítóan hívogató, könyvheti újdonságokkal meg-

pakolt asztalok mellett Goda Zsófia üzletvezető 

és kolléganői csütörtöktől szombat estig, a teljes 

nyitvatartás alatt kínálták megvételre a könyve-

ket. 

 

Dolák-Saly Róbertet Horváth Szabolcs fényképezte 

 

Szintén a Librinek volt köszönhető, hogy 8-án 

délután Dolák-Saly Róbert dedikált a központi 

könyvtárban. A közkedvelt előadóművész, író, 

eMeRTon-díjas zenész, humorista, a L’art pour 

l’art Társulat egykori tagja, sokak Boborjánja 

bizony felcsigázta az érdeklődőket.  

A könyvhét nyitó napján Tatabánya már nem az 

első helyszín volt számára, de aki megvárta őt, 

nem csalódott. Mindenkihez volt egy-két kedves 

szava, és nem tagadta meg önmagát, ezúttal is 

ízelítőt kaptunk humorából.  



A természet intelligenciája −  
V. Öko-tábor 
 
Nász János 

 

Immár ötödik alkalommal rendezte meg a tata-

bányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

öko-olvasótáborát, melyen tizenhárom fiatal ve-

hetett részt Komárom  Koppánymonostorban a 

Fenyves táborban. A tábor megrendezése és te-

matikája szerves részét képezte a könyvtár 2010-

től elkezdett környezettudatosító tevékenységé-

nek, mellyel a fiatalabb korosztályt ezen a mó-

don szeretné érzékenyebbé tenni, és cselekvések-

re ösztönözni környezetünk megóvása, védelme 

érdekében. A táborunkban történtekről, élménye-

inkről naplónk bejegyzései alapján adunk ízelí-

tőt. 

2017. július 17. hétfő - 1. nap:  

Ideális környezetben, rekkenő hőségben érkez-

tünk meg Komárom  Koppánymonostorba, a 

Fenyves táborba. Az elhelyezkedést követően  

egy kis csapatépítő játékkal fűszerezve  megbe-

széltük a tábor rendjét és a következő napok fel-

adatait, amiket közösen és egyénileg is meg kell 

oldanunk. Voltak közöttünk tapasztalt táborozók 

is. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy a 

természet- és az olvasás szeretete és tisztelete, 

valamint tudás- és megismerésvágyunk hozott 

össze bennünket.  

A tábort megelőzően a gyerekek személyesen is 

felkeresték a megyei könyvtárat, ahol bemutat-

tam nekik a könyvtár ökorészlegét. Hangsúlyoz-

tam, hogy a természettudatosítás a könyvtár 

egyik kiemelt feladata. A tájékoztató során be-

mutattam a könyvtár katalógusát és honlapját, 

ezen belül pedig a Fenntartható Jövőért rovatot, 

amiben az ilyen jellegű könyvek, cikkek, infor-

mációk megtalálhatók. Majd megkerestük a galé-

riában a korábbi táborokról készült képeket. Ér-

dekes volt látni, hogy milyen sikeresek voltak 

2014-ben és 2015-ben az ugyancsak Komárom-

ban tartott ökotáborok, amelyek a Nemzeti Kul-

turális Alap jelentős támogatásával valósulhattak 

meg. 

Minél többet tudni a bolygónk és hazánk, la-

kóhelyünk környezetéről!  ez volt az első nap 

bevezetőjének lényege. Tudvalevő, hogy négy 

alapvető elemből épül fel az anyagi világ, és 

ezek harmonikus együttműködését az emberi 

tevékenység teheti lehetővé. 

Az első nap első előadását Nász János, a könyv-

tár ökológiai tájékoztatója tartotta meg. Tulaj-

donképpen A Természet IQ-ja könyv alapján 

mutattam be azt, hogy a darwini materialista 

evolúciós felfogás idejétmúlt. Az úgynevezett 

ösztönök, mint életprogramok, és a tanult, tanul-

ható minták határozzák meg az életet, vagyis az 

intelligens tervszerű létezést. A könyv adaptáció-

jából készült filmbe is belenéztünk. Egyébként 

ennek a könyvnek magyar szerzői vannak, és 

nemzetközileg is számos elismerést kapott már a 

film és a könyv. Az ezzel kapcsolatos informáci-

ókat a világhálón kellett megkeresnünk. A könyv 

tartalmát heti elosztásban részletesebben is kitár-

gyaltuk. 

Az esti megosztókörünkben a négy elem közül a 

tűzről beszélgettünk. Szerepéről az életünkben, 

továbbá arról, hogy lehet jó barátunk, de veszé-

lyes is, ha nem megfelelően alkalmazzuk. Ezt 

azért is hangsúlyoztuk ki, mert a régióban má-

sodfokú tűzriadó volt érvényben. Mivel Arany 

János évfordulót is ünnepelünk idén, a házi 

könyvtárunkban megtalálható kötetében lévő, 

mindenki számára ismert öko-versével búcsúz-

tattuk a napot: „Este van, este van, ki-ki nyuga-

lomban…” 

2017. július 18. kedd - 2. nap: 

Az ébredést és a reggelit követően rendet rak-

tunk konyhánkban és étkezőnkben. Táborveze-

tőként felhívtam a figyelmet a higiéniás szabá-

lyok betartására, amelyek kötelező érvényűek, 

főleg amikor 35 fok meleg van. A délelőtti fog-

lalkozást Vasadi Flóra karate oktató tartotta, aki 

lelkes önkéntesként pár napot a táborunkban 

töltött. A mozgásról, testünk edzéséről, gondozá-

sáról adott tájékoztatót. Ezután kiscsoportos fog-

lalkozást tartottam. A foglalkozás témája: Ho-

gyan takarékoskodjunk az energiával otthon 

és az iskolában? Egymásnak adtuk a szót körbe-



körbe. Nagyon jó példákat hallottunk, osztottunk 

meg. Például a mosógép vizét a kádban felfogva, 

majd vödrökbe kimerve, és azzal leöblítve a 

WC-t rengeteg ivóvizet lehet megtakarítani, sőt 

pénzt is. A délelőttbe még belefért egy óra a Du-

nában való megmártózásra. A folyó szerencsére 

elég közel volt hozzánk. 

A csendes pihenőt követően a víz elemről be-

szélgettünk. Szerepe az életünkben óriási, hiszen 

víz alapú bolygón élünk, és a Földön minden 

életforma jelentős mennyiségben vizet tartalmaz, 

illetve ez adja az életfeltételek egyikét. Vannak 

olyan helyek a Földön, ahol kilométereket kell 

gyalogolniuk az ott élőknek, hogy megfelelő 

mennyiségű vízhez juthassanak. A Természet 

IQ-ja egyik fejezete is erről szól, valamint arról, 

hogy vannak olyan élettársulások (állatok, növé-

nyek), akik egymást segítik az életük fenntartá-

sában. 

Az esti előadást ismét jómagam tartottam, az 

öko-életmódról beszéltem. A természet tisztele-

tét és szeretetét a megelőző civilizációk maguké-

nak vallották, csak az iparosodás és az azzal járó 

vagyoni mohóság, felhalmozás során billent ki 

az egyensúly a természet kincseinek mértéktelen 

kiaknázásával. Hiszen nem annyit vett belőle ki 

az emberiség, amennyire szüksége volt. Beszél-

tünk az öko-lábnyomról is, mellyel kapcsolato-

san cikkeket kellett keresniük az interneten és a 

könyvtár katalógusában. Majd említést tettem 

augusztus 8-ról, azaz a Túlhasználati Napról is. 

Ökológusok szerint ebben az évben eddig az 

időpontig tudja megújítani magát a Föld. Min-

den, ami ezután történik, azt a jövőből vesszük 

el. Az öko életmód nem azt jelenti, hogy kivonu-

lunk a természetből, hanem azt, hogy a technika 

áldásait ne csak a saját kényelmünkre használ-

juk, hanem arra is, hogy tehermentesítsük bizo-

nyos értelemben a túlzott energiafelhasználást. 

Megosztókörünkben a tudatos vásárlásról és 

fogyasztásról esett szó. Mennyire helytelenül 

táplálkozunk és vásárolgatunk. Figyelni kell a 

mesterséges adalékokra, a cukorra, az energiaita-

lokra, a különböző ízfokozókkal telitűzdelt falat-

kákra, mert ezekkel nem tud mit kezdeni a szer-

vezet, és méreganyagként elraktározza magában.  

2017. július 19. szerda - 3. nap: 

Délelőtti programként kitöltöttük a könyvtári 

öko-totót, ami kifejezetten a táborlakók korosztá-

lyának készült. Az év állatait és növényeit kellett 

kitalálniuk. A megújuló energiáról és az étel-

pazarlásról, valamint a Föld napjáról is szó 

esett. Azután folytattuk a könyv feldolgozását. 

Mitől intelligens a természet? Körforgásában 

rend van, és minden ehhez a rendhez igazodik, 

amíg nem avatkozunk bele drasztikusan. A ter-

mészethez való alkalmazkodás sokat számít, de 

ha megbomlik az egyensúly, akkor az is kevés. 

Flóra még átmozgatott bennünket, azután fájó 

szívvel elköszönt tőlünk, hiszen nagyon megsze-

rette a táborunkat. Még beszéltünk a bizalomról, 

mivel az önmagunkba és a társainkba vetett biza-

lom sokat számít, erősíti az egyént meg a csopor-

tot. 

Kora délután megérkezett ifj. Gyüszi László, a 

megyei könyvtár igazgatóhelyettese, aki majd a 

további programjainkban fog segíteni bennünket. 

A hőségre való tekintettel a délutáni foglalkozást 

a Duna partjára tettük át  árnyékos helyen és a 

vízben töltve időnket. A Dunáról esett szó, hi-

szen ez a csaknem 3000 km-es folyó Európa 

második legnagyobb folyója, 9 országon keresz-

tül vezet az útja, és számos nagyváros, sőt több 

főváros is a partján terül el. Az interneten utána-

néztünk a folyó földrajzi adatainak. Ezt követően 

megfigyeltük, hogy milyen madarakkal, állatok-

kal és érdekesebb növényekkel találkozhattunk. 

Ezt segítette a partra kivitt több állat- és növény-

határozó könyv is. A nagy 

hőségben azt vettük észre, 

hogy nagyon sok kisbéka 

próbál a part menti átforró-

sodott növényekből a folyó-

ba jutni. Egyik társunk kita-

lálta, hogy építsünk nekik 

kis, mesterséges medencéket 

ahhoz, hogy épségben oda is 

érjenek, ki ne száradjanak. 



Este a megosztókörben a föld elemről beszél-

tünk. Arról, hogy minden, ami előttünk élt, an-

nak a biológiai lebomlásából keletkezett a talaj, 

az egykor sziklákká szilárdult, kihűlt bolygón. És 

nagyon kell vigyáznunk a földünkre, mert ha 

teleszórjuk szeméttel és mérgekkel, akkor az a 

táplálékunkba is felszívódik.  

ifj. Gyüszi László a magyar nyelv csodájára hívta 

fel a figyelmet. Kevés ilyen nyelv van, amely 

ilyen képgazdag és úgynevezett alkotó nyelv. 

Toldalékoló nyelvként véges elemből szinte vég-

telen számú szó, kifejezés alkotható. Ahhoz, 

hogy ki tudjuk magunkat fejezni pontosan és 

szépen, óvni, gondozni kell a nyelvünket. Külön 

kitértünk a rétegnyelvekre, így a diákok nyelv-

használatára, és az internetes nyelvre is. 

2017. július 20. csütörtök - 4. nap: 

Délelőtt a kiskönyvtárunkban Arany János ver-

sesköteteiből kerestünk olyan verseket, amelyek 

a tájjal, természettel kapcsolatos gondolatokat, 

sorokat tartalmaznak. Ezt követően a négy 

elemmel kapcsolatosan kellett megkeresniük 

szólásokat és közmondásokat a házi könyvtárunk 

egyik kötetében, másoknak pedig a neten volt 

ilyen feladata. Jó kis verseny volt. Aztán a hő-

ségre való tekintettel a Dunapartra vettük az 

irányt. Legalább 10 madárfajt figyelhettünk meg, 

de persze a sirályokból és sasfélékből volt a leg-

több.  

Majd könyvünk hátralévő részét dolgoztuk fel. 

Tehát egy intelligensen megtervezett világban 

élünk, ahol egy intelligens tervező által, az általa 

bennünk rejtőző kódolással célja van az életünk-

nek. Hát nem egy könnyű olvasmány, de megéri 

fellapozni, és ezt követően megnézni az erről 

szóló filmet. 

Délután a levegő elemről beszélgettünk. E nélkül 

nem lenne időjárás sem. Képzeljük el, ha nem 

fújna a szél, nem fodrozódna, hullámozna a víz, 

nem lenne változatos az időjárás. Örömünkre 

megérkezett Nagy Ádám, a T-SZOL Zrt. PR 

munkatársa, akit korábbi munkahelyéről, a 

könyvtárból és egy másik táborból már megis-

mertünk. Bevezetőjében a kreatív gondolkodás-

ról mondott néhány gondolatébresztőt. 

Este megérkeztek a csillagászaink. Moczik Csa-

ba, az MCE Felsőgallai Amatőr Csillagász Klub 

egyik vezetője gyönyörű előadást tartott a Nap-

rendszerről, a bolygókról, a galaxisokról, a 

látható univerzumról, és arról is, hogyan mű-

ködik a világegyetem. Bemutatta a csillagászat 

történetét és azt, hogy a történelem során az em-

berek hogyan figyelték meg az égboltot, miképp 

tették ismertté a csillagokat számunkra is. Ezt 

követően – szerencsénkre – az éjszakai égbolton 

ezek egy részét mi is megfigyelhettük. 

2017. július 21. péntek - 5. nap: 

Délelőtt újabb feladatot kaptak a gyerekek. 

Fenntartható energiákról szóló könyveket kellett 

keresniük a könyvtár katalógusában, továbbá az 

eddig elhangzottak alapján alternatív energiafor-

rásokat kellett ajánlaniuk egymásnak. Lakóhely-

zöldítés volt a megbeszélésünk témája. Milyen 

érdekes, hogy mennyi területen tudnánk kiváltani 

a régi energiafajtákat, vagy felcserélni hatéko-

nyabbakra. Természetünk, környezetünk óvása 

azért is fontos, mert bolygónk egy egységes öko-

lógiai rendszer, amelyben számos élőlény társul, 

és kölcsönös előnyök alapján támogatják egymás 

életfeltételeit. Ha ez megbomlik, akkor károsan 

hat az egészségünkre is, mert az egészséges 

bolygó intelligenciája az egészséges életfeltéte-

leknek kedvez. 

A délutáni előadónk Nagy Ádám volt. Álhírek és 

valódi hírek a neten című előadásában számos 

olyan gondolat volt, ami ráébresztett bennünket 

arra, mennyire oda kell figyelnünk a hírforrások-

ra, hiszen a becsapás vagy csak a szórakozás 

miatti átverés káros következményekkel járhat. 

A fiatalság és naivság, hiszékenység nem ment-

het fel bennünket.  

Este a Duna parton Hej, Dunáról fúj a szél 

címmel csoportos énekléssel és tábortűzzel bú-

csúztattuk a napot, majd összefoglaltuk az eddig 

hallottakat: az ismereteket, élményeinket. Korán 

le kellett feküdnünk, mivel másnap kirándulni 

készültünk, és csak délután érünk haza. 



2017. július 22. szombat - 6. nap: 

Kirándultunk Rév-Komáromba. ifj. Gyüszi Lász-

ló, a könyvtár igazgatóhelyettese, helytörténész 

volt a kalauzunk. Először is átkeltünk az Erzsé-

bet hídon, amit Sissi királynőről neveztek el, aki 

nagyon szerette a magyarokat. Éppen akkor zaj-

lott a vizes világbajnokság, amelynek az volt a 

mottója, hogy a víz összeköt bennünket. Ahogy 

ez a híd is, és azok a magyarok is, akik történel-

mi okok miatt a határainkon kívülre kerültek. 

Megnéztük Komárom  az egykori vármegyénk 

székhelyének  nevezetességeit és megálltunk a 

különböző emléktábláknál, szobroknál. Klapka, 

Lehár, Selye és mások neve néhányunknak isme-

rősen csengett. A történelmi belvárosban sétálva 

eljutottunk az erődig, majd visszatérve találkoz-

tunk az éppen ügyességi vetélkedésen lévő fiata-

lokkal, akik a szeretet öt nyelve vetélkedőt tar-

tották. Persze szlovákul szólítottak meg bennün-

ket egy kézfogásra és egy ölelésre, mégis, ami-

kor magyarul válaszoltunk, szinte mindegyik (a 

nevelőtanárok is) kifogástalanul válaszoltak ízes 

magyarsággal. Fel is tűnt nekünk, hogy az ’á’ 

hangzót kissé másképp ejtik. Megtudtuk tábori 

vezetőinktől, hogy Csallóköz szélén végig ez a 

nyelvjárás jellemző, de Arany János gyönyörű 

nyelvét ez még szebbé, varázslatosabbá, változa-

tosabbá teszi. Kis pihenő után késő délután ér-

tünk vissza a táborunkba, ahol meg is kaptuk az 

égi áldást. Este utoljára ültünk le együtt megosz-

tókörünkbe, ahol megbeszéltük a napi és heti 

élményeinket. Majd kitértünk a digitális korra, 

amely bár sok előnnyel jár, de a naponta érkező 

milliárdnyi bites információból az ember csupán 

2-4000-t tud csak feldolgozni. Ezért is fontos 

hogy a készülékeinket és kütyüinket elsősorban 

csak a nekünk fontos és hasznos dolgokra hasz-

náljuk, mert elveszhetünk a sokaságban. Hajnal-

ban egy hatalmas vihar száguldott át táborunkon, 

de szerencsére épp bőrrel megúsztuk. 

2017. július 23. vasárnap délelőtt - 7. nap: 

A gyors reggelit követően elkezdtük táborunk 

kitakarítását. A hulladékot eddig is  előre meg-

fontolt szándékkal  szelektíven gyűjtöttük, és 

rendet tettünk magunk után. Még egy csoport-

képre is összeálltunk a pityergő esőben, mert 

életre szóló élményeket kaptunk egy olyan kö-

zösségben, ahol egy durva hang, kifejezés nem 

hangzott el, hiszen alapelvünk egymás tisztelete 

és elfogadása. Minden vélemény, gondolat, érzés 

ezt erősítette.  

Végül, de nem utolsó sorban köszönetünket fe-

jeztük ki azoknak, akik lehetővé tették a tábo-

runkat. A szállásadónknak, a kiváló étkeket szál-

lító étteremnek, több önkéntes előadónak, és fő 

támogatónknak, a Nemzeti Kulturális Alapnak. 

Immár ötödik éve segítik az ilyen jellegű táborok 

megvalósítását. Ne feledkezzünk el a tatabányai 

József Attila Megyei és Városi könyvtárról és 

munkatársairól sem, akik fáradtságot nem kímé-

lően sok időt áldoztak ránk azért, hogy itt lehes-

sünk. Annak érdekében, hogy minél tovább éljen 

ez az élmény és a kapcsolat közöttünk, a táboro-

zók Facebook csoportot hoztak létre, ahol tartjuk 

folyamatosan a kapcsolatot. Tervezünk a közel-

jövőben találkozókat a könyvtárban és Tatabá-

nyán, valahol a város környékén, egy szép zöld 

övezetben.

 

A táborlakókról Szabó Miklós készítette a fotót 
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2017. május 15.-én a Helischer József Városi 

Könyvtárban Esztergom jövőképéről tartott elő-

adást Pálfy Sándor, a Budapesti Műszaki Egye-

tem Urbanisztikai Tanszékének tanára. Az egye-

temet képviselte Dúll Andrea környezetpszicho-

lógus szakértő is, valamint Bánlaky Pál az „Esz-

tergom, a szent és gyámoltalan város” című szo-

ciológiai tanulmánykötet szerzője, akinek 1992-

ben megjelent kutatása a mostani felmérés alap-

ját szolgáltatta. A város képviseletében a rendez-

vényen Eck András, a Városfejlesztési Bizottság 

elnöke vett részt.  

Érzelmi, szubjektív megközelítéssel vizsgálta 

városunkat 400 egyetemi hallgató. A 2015 őszén 

megkötött együttműködési megállapodás kereté-

ben 2016 tavaszán kereste meg az Urbanisztikai 

Tanszéket Esztergom polgármestere, Romanek 

Etelka és főépítésze, Philipp Frigyes. A felkérés 

a város jövőképének és az ahhoz vezető útnak a 

kutatására vonatkozott. A vizsgálat első része 

egy 102 oldalas tanulmányban már olvasható. 

A fő kérdés hozzánk, esztergomiakhoz az, hogy 

mitől érezzük, éreznénk jól magunkat váro-

sunkban? Ennek megválaszolásához meg kell 

alkotnunk önképünket. A kutatás segít a célok 

meghatározásában, és megmutatja, hogy milyen 

irányban induljunk el.  

Esztergom generációk óta cipeli az egyházköz-

ponti és államtörténeti múlt szerepeivel járó kö-

telezettséget, s az ezekhez kötődő – kívülről ér-

kező és belső – elvárások országos szintű terhét. 

Önmeghatározása tehát nem csak az itt élőket 

érintő magánügy. Ennek megfelelően Esztergom 

helyzete sok szempontból nem vethető össze 

más, hasonló léptékű magyar városéval. 

Látogatottsága ma is nagy, azonban az elemzé-

sek szerint az idegenforgalmi tendenciák rendkí-

vül kedvezőtlenül alakulnak. A turisták száma 

folyamatosan csökken, az itt-tartózkodások idő-

tartama rövidül. A város megtekintése nem a fő 

attrakciók, hanem a kínálatot kiegészítő progra-

mok között szerepel. Ma az utazások jelentős 

része szervezett keretekben zajlik, a célállomás 

nem maga a város, hanem elsősorban a Bazilika 

és környéke.  

 

Kovátsné Várady Eszter igazgató köszönti a meghívott 

vendégeket és a közönséget 

A város érezhető módon önkép- és szerepzavar-

ral küzd, de külső megítélése is igen ellentmon-

dásos. 

A Budapesti Műszaki Egyetem Urbanisztikai 

Tanszéke a kutatást 2017. szeptember 30-ig feje-

zi be. A Múzeumok éjszakáján, 2017. június 24-

én a Művelődés Házában fotókiállítás nyílik az 

egyetemi hallgatók esztergomi fényképfelvétele-

iből.  
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Pindroch Csaba az esztergomi 
könyvtárban 

Hámosné Szőke Anna 

Merő véletlen, hogy június 5-én Herendi Gábor 

rendezővel találkozhattunk a Comedium Corsón 

a Könyvtári Beszélgetések alkalmából, és június 

13-án pedig Pindroch Csaba színészt láttuk ven-

dégül. Kettejüket a „Valami Amerika” nagyjá-

tékfilm kapcsolja össze. Jelenleg is együtt dol-

goznak, forgatják a harmadik részt. 

Pindroch Csaba a Temesvári Pelbárt Ferences 

Gimnáziumban tett érettségi vizsgát 1990-ben. 

Az esztergomi ferences rendház és barokk temp-

lom 300 éves jubileumot ünnepel. Épp aznap, 

június 13-án, kedden volt az ünnepi megemléke-

zések csúcspontja. Ünnepi menetben vitték a 

szerzetesek a konventkeresztet a városon keresz-

tül a ferences templomhoz, és ünnepi szentmisét 

celebráltak. 

 
 

A fotókat az eseményen Steindl Nóra készítette  
 

A ferences diákévekre nagyon nagy büszkeség-

gel és szeretettel gondol vissza. Az iskola is vi-

szonozza szeretetét; a gimnázium honlapjáról 

Pindroch Csaba fényképe mosolyog ránk. Az 

iskola falai között döntötte el, hogy színész sze-

retne lenni. Évekig próbált bejutni a Színház- és 

Filmművészeti Egyetemre, míg végül sikerrel 

járt. Ott szerezte színészi diplomáját 1997-ben. 

Az iskola után bizonyította tehetségét számtalan 

jelentős színházi alakítást nyújtva. Színházi sze-

repei közül a két leghíresebb a „Frankie és 

Johnny”, amiben a főszerepet kapta, majd utána 

„A vágy villamosa” című darab. 

2002-ben a „Valami Amerika” című vígjáték 

hozta meg neki az igazi hírnevet, amiben Várnai 

Tamás filmrendezőt alakította. A film folytatását 

2008-ban mutatták be a mozik. A „Kontroll” 

című filmben kapott még fontosabb szerepet 

2003-ban. Bélus szinkronhangját adta a „Nyóc-

ker!” című animációs filmben. A Koltai Róbert 

rendezte „Megy a gőzös” című, 2007-es vígjáté-

kában láthatjuk őt, mint Sándor. 2009-ben a 

„Szíven szúrt ország” című filmben kapott sze-

repet. Ez a film Marian Cozma kézilabdás halá-

láról szól. Szabó Győzővel láthatjuk legtöbbet 

szerepelni, összesen nyolc eddig elkészült film-

ben játszottak együtt. 

 

Bánhidy Vajk kérdésére, hogy a színházat vagy a 

mozit kedveli-e jobban  azt felelte: „a film 

olyan, mint a konzerv, a színház pedig olyan, 

mint a frissensült.” Sokkal jobban szeret szín-

házban szerepelni, mint filmekben. 2012-től a 

Thália Színházban játszik, 2014-től a Veres 1 

Színház társulatának is tagja, és producerként is 

tevékenykedik. Most látható egyszemélyes da-

rabja a „Segítség, megnősültem!”  amely igazi 

komédia. Elsősorban férjeknek szánja, hogy tük-

röt mutasson nekik. Várakozásával ellentétben 

azt tapasztalta, hogy a férfiak elég komor képpel 

nézik a vígjátékot, míg a nők nagyokat mulatnak 

rajta. 

Valaha papnak készült. Ebből mára annyi ma-

radt, hogy a színházat nem kutyakomédiának, 

hanem próféciának, tanításnak tartja. Don 

Quijote a szerepálma, bár soha nem játszaná el. 

A színészetben az őszinteséget és a tisztességet 

tartja a legtöbbre. Nyílt, bátor és erős egyénisé-

get ismerhettünk meg személyében. 



Megyei körkép 
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Az I. világháború Sík Sándor költe-

ményeiben 

Kerekesné Fuli Anikó 

„Vén katonák közt pap vagyok…”  ezzel a 

címmel tartotta 2017. július 19-i előadását a Mó-

ricz Zsigmond Városi Könyvtár a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Csilla von Boeselager Gondvi-

selés Háza Idősek Napközi Otthonában. 

 

A kép forrása: Wikipedia; Piarista Rend Magyar Tarto-

mánya - Piarista Múzeum, CC BY-SA 3.0 

Sík Sándor életútja, az I. világháború eseményei-

nek rövid áttekintése és a pap-költő sok-sok há-

borús verse tette színesebbé a résztvevők dél-

előttjét. Elhangzott, miként lett az ügyvédnek 

szánt fiatalemberből piarista tanár, a Magyar 

Cserkészszövetség elnöke, továbbá a katolikus 

templomainkban máig használt „Szent vagy 

Uram” egyházi népének gyűjtemény szövegei-

nek szerkesztője.  

Nagy hatással volt életére szüleinek áttérése a 

zsidó vallásról a katolikus hitre, továbbá az, 

hogy miként élte meg a szerb Péterváradon töl-

tött frontszolgálatot a pécsi királyi 19. honvéd 

(„Fokos”) gyalogezrednél. Ahogyan az is hogy 

az elsők között vehette át 1948-ban  az 1848. 

március 15. centenáriumára alapított  Kossuth-

díjat.  

Az előadás – szokás szerint – beszélgetéssel 

folytatódott, hiszen a program célja nem puszta 

ismeretközlés, hanem közösségépítés is, ahol az 

érdeklődők feltehetik kérdéseiket, elmesélhetik a 

témával kapcsolatos élményeiket. Jelen esetben 

felidézhették kedvenc Sík Sándor verseiket. 

A szervezők nagy örömére szolgál, hogy egyre 

többen látogatják havi rendszerességgel tartott 

programjaikat immár nemcsak Tatáról, de a kör-

nyező kistelepülésekről is. 

Szent Lászlóról az idősek napközi 

otthonában 

Kerekesné Fuli Anikó 

2017. június 21-én került megrendezésre a Mó-

ricz Zsigmond Városi Könyvtár aktuális előadá-

sa a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla von 

Boeselager Gondviselés Háza Idősek Napközi 

Otthonában. 

A hangulatot a „Ki szívét osztja szét” című dal 

videoklipje alapozta meg, amelyet Koltay Gábor 

Sacra Corona című filmjének részletei tettek még 

hangulatosabbá. Ennek nyomán tettünk említést 

a Szent Korona egyesítéséről; István király, Imre 

herceg és Gellért püspök szentté avatásáról; 

László és Salamon harcairól. Ez utóbbi kapcsán 

elhangzott az is, hogy őt nem a ma közismert 
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Salamon toronyba zárták be, hiszen az csak jóval 

később, a tatárjárás után épült.  

Szó esett a Szent István által kezdeményezett 

vármegye-rendszer és a kolostori iskolák tovább-

fejlesztéséről, a határőrvidék megerősítéséről, 

Szent László hermáiról (az eredeti fa hermáról, 

amely egy 1405-ös tűzvészben megsemmisült; a 

győri, majd a váradi herma készítéséről és sajá-

tosságairól. A győri herma 2011-es felnyitásáról, 

az ereklye antropológiai és orvosi vizsgálatairól, 

majd a vizsgálati eredmények alapján elkészített 

plasztikus arcrekonstrukcióról és portréról.  

 

Szent László győri hermája. Ismeretlen középkori mester 

munkája. A kép forrása: Wikipedia. 

A teljesség igénye nélkül felsoroltuk, kiknek a 

védőszentje Szent László. A lövész katonák em-

lítésével már át is tértünk a közismert, s kevésbé 

ismert legendákra, mint például a Szent László 

füve, a kerlési kaland, a csodás vízfakasztás, 

Szent László pénze, a tordai hasadék, a Dubnici 

krónika patrocinium-csodája, stb. Ezekből rész-

letek is elhangzottak. A lovagkirály hagyomá-

nyait ma is számos módon ápolják. Ezek áttekin-

tésével folytatódott az előadás: 

 A tatai Kőkúti Általános Iskola és a 

somogyvári Szent László Általános Isko-

la aktív testvériskolai kapcsolatokat ápol.  

 A Szent László Szövetség működése.  

 A tatai MH 25. Klapka György Lövész-

dandár és a Tatai Tömegsport és Tájfutó 

Honvéd Sportegyesület által életre hívott, 

s évről-évre sokakat megmozgató Szent 

László Menet.  

 A győri Szent László Napok hagyo-

mányőrző rendezvényei.  

 A Magyar Katolikus Egyház Szent Lász-

ló-emlékévének várható programjai: pl. a 

győri Richter-teremben megrendezésre 

kerülő Illei János:„Salamon király, Lász-

lónak foglya” című zenés történeti játék, 

 A püspöki szentmise és körmenet. 

A programot az idősek napközi otthonában a 

nagy meleg ellenére is sokan keresték fel. Az 

előadás után beszélgetés indult, melyen szóba 

került a Könyvtár következő rendezvénye is. 

 

Fuliné Kerekes Anikó előadóról Horváth Tamara készítet-

te az eseményen a fotót 

Az államalapítóra emlékeztünk 

Kerekesné Fuli Anikó 

Szent István királyról és az államalapításról tar-

tottunk előadást 2017. augusztus 16-én a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Csilla von Boeselager 

Gondviselés Háza Idősek Napközi Otthonában.  

Bevezetésként szó esett a nagyfejedelmek korá-

ról, az akkor elterjedt vallásokról és arról, hogy 

Géza fejedelem miért a nyugati kereszténységet 

választotta az ortodox kereszténységgel szem-

ben. Majd áttekintettük Szent István életútját, 

megkeresztelését, s az azt övező Tata-legendát; 

gyermekkorát és neveltetését, valamint azt, hogy 

miért épp Gizellát, II. Henrik bajor herceg lányát 



vette feleségül. Átbeszéltük a szeniorátus elvét 

és az azt felváltó primogenitúrát, a levirátus jog-

szokását, s az ezekből fakadó belharcokat. Szó 

esett továbbá Szent István koronájáról, a várme-

gyerendszer és az egyházszervezet kiépítéséről, 

első királyunk törvényeiről, Imre herceghez inté-

zett intelmeiről, majd a herceg haláláról és Ma-

gyarország Szűz Mária oltalmába való ajánlásá-

ról. Végül beszéltünk még államalapító kirá-

lyunk, Imre herceg, Gellért püspök s a zobori 

remeték szentté avatásáról, majd Szent István 

tiszteletének alakulásáról történelmünk folya-

mán. Azért, hogy a legendák még szemléleteseb-

bek legyenek, a résztvevők kezükbe vehették, 

megismerhették könyvtárunk Magyar Legendá-

riumát is. 

Ahogy az évszázadok során mindig, Szent István 

megítélése napjainkban is megosztja a közvéle-

ményt. Ezt tükrözte az előadást követő beszélge-

tés is, amelyen számos kérdést vetettek fel az 

érdeklődők. S épp ez az aktivitás az, ami újra és 

újra meggyőzi a programok szervezőit a rendez-

vények szükségességéről.  

 

Szent István egyetlen fennmaradt korabeli ábrázolása a 

koronázási paláston; ismeretlen mester munkája.  

A kép forrása: Wikipedia

 

Kerekesné Fuli Anikó előadóról Horváth Tamara készítette a fotót 
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KönyvtárMozi konferencia 
Kecskeméten 

Mikolasek Zsófia  

 2017. június 21. 

Alig szusszanhattunk a háromnapos 

KönyvtárMozi konferencia szervezése után, 

máris egy újabb meghívót kaptunk a következő 

szakmai napra, melynek ezúttal Kecskemét adott 

helyet. Az a Kecskemét, ahonnan a 

KönyvtárMozi szolgáltatás elindult, és ami a 

KAFF-nak  (Kecskeméti Animációs 

Filmfesztivál) is helyet ad. Maga a szakmai nap 

is a KAFF keretében került megrendezésre. 

 

https://www.kaff.hu/news/show 

Elsőként Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft. 

ügyvezetője osztotta meg velünk gondolatait. 

Beszélt a kezdetekről és a távolabbi tervekről is. 

Utána Lőrinczy György, az NKA alelnöke 

emelkedett szólásra, és csodálkozott rá a 

szolgáltatás sokszínűségére. Ramháb Mária, az 

IKSZ elnökeként a tőle megszokott alapossággal 

mutatta be a KönyvtárMozi működését a számok 

tükrében, majd Bujdosó Aranka, a szolgáltatás 

koordinátora a szolgáltatásban rejlő 

lehetőségekről beszélt. 

Ráduly György, a Magyar Nemzeti 

Filmarchívum igazgatója és Buglya Sándor, a 

Dunatáj Alapítvány elnöke az eddigi 

együttműködésről és a további lehetőségekről 

beszélt, több új filmet felajánlva a 

KönyvtárMozinak. 

Utolsó előadóként következtem én. 

KönyvtárMozi születik Komárom-Esztergom 

megyében címmel elmesélhettem kezdeti 

kétségeimet a szolgáltatással kapcsolatban, és azt 

is, hogy hova jutottunk el a másfél év alatt. 

Ramháb Mária megnyugtatott minket, hogy a 

szolgáltatás a mi megyénkben jó kezekben van. 

természetesen igyekszünk fejlődni és új utakat 

keresni. 

A szakmai napot a KAFF egyik idei 

versenyfilmjének a megtekintésével zártuk. 

 

Ez a Kapitány Frigyes által rendezett, 2014-es film 

elérhető a KAFF honlapjáról (is): 

http://film.indavideo.hu/video/f_gyurmok 

GYURMÓK – HA HARC, HÁT LEGYEN HARC! 

 

Egy íróasztalnak sok titka lehet. Például, hogy 

laknak benne! A füzetek és könyvek mellé befér egy 

egész miniatűr város, teljes lakosságával együtt. A 

lakosság képlékeny, de elszánt kis banda, akiket új 

otthonuk felfedezése izgalmas kalandra szólít. 

Hozzánk, emberekhez hasonlóan őket is egy cél 

hajtja: a világ és egymás megismerése. 

Szórakoztató gyurmamese. 
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Másképp mindenki más  
 2. KemGuru olvasótábor Bajnán 

Mikolasek Zsófia  

Oravecz Imre verseskötetének címe a táborunk a 

szlogenje lett, hiszen az idei tematikánk a 

másság elfogadása volt. Komoly és nehéz téma 

ez, de azt gondoltuk, hogy a gyerekek nyitott 

szíve és értelme segíteni fog nekünk abban, hogy 

a nehéz témákról is tudjunk beszélni. 

 

Bajnai látkép. A kép forrása: www.bajna.hu 

Kistelepülési könyvtárak gyermekolvasóinak 

szerveztük táborunkat, és az öt napban 

próbáltunk minél több és többféle programot 

megvalósítani. Azok a gyerekek jöhettek el, akik 

háromfordulós olvasópályázatunkon a legjobban 

szerepeltek. Az olvasópályázaton a Szabó Magda 

emlékévre tekintettel a gyerekeknek a Sziget-kék 

(3-4. osztály) és a Tündér Lala (5-6. osztály) 

meseregényeket kellett elolvasniuk és játékos 

feladatokra válaszolniuk. A két regényben már 

megjelent a másság kategóriája, hiszen Lalának 

emberszíve van, Valentin pedig árva. Közel 

kétszáz nebuló küzdötte végig az olykor 

igencsak fogós feladatsorokat, és közülük a 

legkiemelkedőbb 20 diák kapott meghívást 

táborunkba. 

Bajna csodálatos alkotóháza fogadott bennünket, 

az egész faluban tudták, hogy olvasótáboros 

gyerekek jöttek vendégségbe, az egész község 

szeretetét élvezhettük. 

Az első nap a beköltözéssel és az ismerkedéssel 

telt. Sokat játszottunk, hogy megtanuljuk egymás 

nevét (erre elsősorban jelen sorok írójának volt 

szüksége). Mindenki megfogalmazhatta, hogy mi 

az, amit szeret magában. Nem játszhattunk 

azonban eleget (sosem játszunk eleget), hiszen 

délután Szegedi Katalin író-illusztrátor volt a 

vendégünk, aki a Csimota Kiadó tolerancia-

sorozatában megjelent két meséjét (Lenka és 

Palkó) Ládaszínház segítségével mutatta be, 

majd a gyerekek maguk is életre kelthették a két 

főszereplőt. Ezen a napon látogatott el hozzánk 

Petényi Erzsébet kolléganőm is, aki a siket-

jelbeszéd alapjait mutatta be a gyerekeknek. 

Este egy játékos vetélkedő során a srácok számot 

adhattak arról, mennyire emlékeznek a két Szabó 

Magda regényre. Meg voltunk elégedve velük. 

Már-már éjszakába hajló időpontban kapták meg 

a csapatok a heti projektmunkát: szintén a 

Csimota kiadó tolerancia-sorozatának történetei 

alapján papírszínházi meséket kértünk a 

gyerekektől. A felhasznált művek: Böszörményi 

Gyula: Emberke színe (a más-más bőrszínről), 

Maros Krisztina: Az illatok és hangok őrzője (a 

belső változások szükségességéről), Lawrence 

Schimel: A fiú és a kém ( az idegenek iránti 

előítéletről), Bosnyák Viktória: A szomorú 

kacagány (szintén az előítéletekről). A gyerekek 

egész héten dolgozhattak a feladaton, de nem 

volt könnyű dolguk: részegységekre kellett 

bontaniuk a mesét, és minden egységhez egy-egy 

kifejező képet kellett varázsolniuk.  

Csodálatosan megoldották. 

 

A Baltazár Színház társulata. A kép forrása: 

www.baltazar.hu 

Második nap kirándultunk. A Baltazár Színház 

előadását nézhettük meg. (A Baltazár 

Színházban Down-kórós színészek játszanak.) 

Az első pillanatokban néma csönd volt és 

döbbenet uralkodott a gyerekek tekintetében – 

hiába készítettük fel őket előre, de a művészet 

ereje hatalmas, ezért jó barátokként váltunk el 

egymástól. Délután a Láthatatlan Kiállítást 

http://www.bajna.hu/
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tekintettük meg, ahol Braille-írással leírhatták a 

nevüket egy speciális írógépen, majd vak illetve 

gyengénlátó kísérőkkel megismerkedhettünk a 

sötét világgal.  

Szerdán Németh Roland paralimpikon 

kerekesszékes teniszező volt a vendégünk. 

Fiatalságától, humorától és közvetlenségétől a 

lányok elaléltak, a fiúk példaképként tekinthettek 

rá. Sokat mesélt riói élményeiről, a balesetéről, a 

mindennapjairól. Délután a könyvtárba 

ballagtunk át. KönyvtárMozi keretében 

tekintettük meg a Cigánymeséket, előtte 

hosszasan beszélgettünk előítéletekről, saját 

élményekről. Tanulságos volt. Este Gábor Klára 

táncpedagógus érkezett, akivel Népek táncai 

című foglalkozása keretében bejártuk egész 

Európát. Elfáradtunk. Már sötét volt, amikor a 

gyerekek rájöttek, hogy ők nem tudnak 

számháború nélkül tovább élni, így belevágtunk. 

Éjszaka volt, csak a csillagok világítottak. 

 

Ismerkedős játék. Fotó: Mikolasek Zsófia 

Csütörtökön a Dunaalmási Református 

Szeretetház lakói leptek meg bennünket két 

tánccal. Az értelmi fogyatékos fiatalok és a velük 

érkező gondozó-pedagógusok egy western- és 

egy tűztáncot jártak el nekünk, majd bennünket 

is megtanítottak a békatáncra. A táncosok arcán 

ragyogó öröm bizony jó néhány könnycseppet 

megidézett. 

Délután Finy Petra: A Fehér Hercegnő és az 

Aranysárkány műve alapján vehettek részt a 

gyerekek egy drámafoglalkozáson. A 

különleges gyönyörűséggel megáldott Bái 

hercegkisasszony társát keresi a nagyvilágban. 

Szépségét csak lelke tisztasága múlja fölül, 

mégis elriasztja kérőit. Vajon mi rettenti el őket? 

Hogyan tud ellenállni annak, hogy ne álljon 

bosszút az őt ért sérelmekért? A 

drámafoglalkozás után ugyanezt a témát 

folytattuk Fűriné Nagy Edit művésztanár 

vezetésével. 

Utolsó nap már szomorkodtunk, hogy búcsúzni 

kell. Arra volt még időnk, hogy a gyerekek 

bemutassák az elkészült papírszínházi meséket. 

És persze a búcsújáték sem maradhatott el. Az 

utolsó feladat az volt, hogy egy kavicsra írjanak 

fel három dolgot, amit a táborban 

megtapasztaltak:  

1. Azt a másságot, amit a legkönnyebben el 

tudnak fogadni.  

2. Azt a másságot, amit a legnehezebben 

tudnak elfogadni.  

3. Azt a „másságot”, amit saját magukban 

nem tudnak elfogadni. 

Csodálatos 5 napot töltöttünk együtt. Csodálatos, 

szerteágazó és igencsak aktuális volt a téma is, 

amit körbejártunk. Tudjuk, csak egy apró magot 

ültettünk most el bennük, de reméljük, hogy lesz 

a gyerekek mellett olyan felnőtt, aki azt az apró 

magot segít öntözni, nyesegetni, táplálni, 

gondozni. 

 

Csoportkép a táborozókkal és a dunaalmási szeretetház 

lakóival. Fotó: Erdősné Csík Katalin 

A tábor sikeréhez Halász Adél, Fink Noémi és 

Balogh Anett kolléganőim munkája is 

hozzájárult. Köszönjük a bajnai 

polgármesternek, Pallagi Tibornak és Erdősné 

Csík Katalin könyvtárosnak a szívélyes 

fogadtatást, vendéglátást. 

http://www.kemkszr.hu/galeria/picture.php?/5098/category/1064
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Miguel Angel Velit „Az utazás” című 

kiállítása 

Tóth Enikő1 

Miguel Angel Velit 2016 nyarán részt vett a Ta-

tabányai Múzeum, a Tatabánya Alkotó Művésze-

iért Alapítvány és a The Quarry Contemporary 

Arts International együttműködésével megvaló-

sult KÉP-ZE-LET Nemzetközi Szobrász Szim-

póziumon, Tatabányán. A Tatabányai Múzeum – 

Bányászati és Ipari Skanzenben működő „művé-

szeti táborban” két nagyméretű fémszobrot alko-

tott, amelyek most is az ott található szoborkert 

részei. 

 

A tatabányai kiállítás megnyitója.  

Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

A The Quarry Contemporary Arts International 

és a TMJV Tatabányai Múzeum képviselőinek 

megállapodása alapján – a hosszú évek óta tartó, 

sokrétű közös tevékenység új elemeként – időről 

                                                           
1 A cikk szerzője a Tatabányai Múzeum művészettörté-
nész – főmuzeológusa, a kiállítás kurátora 

 

időre kiállítással mutatkozik be a múzeumi köz-

pontban egy-egy külföldi művész. Eugene Y. C. 

Zhou tajvani képzőművész tavaly megrendezett, 

”Embererdő” című kiállítását2 követően idén a 

Peruból érkezett Miguel Angel Velit mutatta be 

„Az utazás” című, festményeket, grafikákat, 

nyomatokat, videókat és mindennapi tárgyakat 

tartalmazó installációját. Az együttműködés célja 

a művészek, művészetszervezők, intézmények, 

települések, országok összekapcsolása. Emberek 

és kultúrák találkozására kívánunk lehetőséget 

biztosítani. 

A világot évek óta járó Miguel Angel Velit egyik 

megállója a tatabányai kiállítás, amely apró és 

nagy, hozott és helyben gyűjtött tárgyak, vala-

mint művészeti alkotások halmaza, elemeit és 

megvalósítási módját tekintve is az út egyfajta 

modellje. „Az utazás” című installáció egy kon-

cepcióra épülő különféle variációi már megvaló-

sultak Peruban, Kolumbiában, az Amerikai 

Egyesült Államokban. „Az utazás” mint kiállítás 

az utazásnak mint alapvető élethelyzetnek tulaj-

donképpen egy konkrét térbe ideiglenesen beépí-

tett fragmentuma. 

Útja során a művész találkozik különböző kultú-

rákkal, ideiglenesen összekapcsolódik emberek-

kel, belemerül élethelyzetekbe, saját személyén 

keresztül kapcsol össze olyan dolgokat, amelyek 

amúgy nem feltétlenül találkoznának. Az úton 

levéshez szükséges kitartással, az emberre nyíló 

figyelemmel megtapasztalja a világot és abban 

önmagát. Ha úgy vesszük, útja maga a mű, 

                                                           
2 A kiállításról lapunk is beszámolt. Tajvani képek és szlo-

vákiai népművészet a Tatabányai Múzeumban / Szilassi 

Andrea. In: Kemlib VI. évf. 2016. 6-7. sz. p. 25-26.  

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu
http://kemlib.jamk.hu/szam/2016_07/kemlib_2016_07.pdf


melyben egyik napját a másik után, egyik lépését 

a másik után alkotja egésszé, és ha kell, bontja 

részekké. 

A tervezettségnek és az esetlegességnek, a szer-

vezettségnek és szervezetlenségnek érdekes ke-

veredése jellemzi ezt az utat, ebből fakadóan ezt 

a kiállítást is. A művész folyamatosan gyűjt, 

benyomást, látványt, tárgyat, emberarcot. Fo-

lyamatosan rögzít, fest, rajzol, installál, össze-

függésekbe rendez, aktualizál, idéz. És folyama-

tosan elenged, helyszínt, embert, tájat, képet, 

élményt. Időről időre választ, hogy mivel tud 

tovább utazni, mit bír el, mit hagy el, mi az, ami 

elfér a csomagjában. A művész – mivel bejárja – 

uralja a világot. Ugyanakkor – mivel átadja ma-

gát kiszámíthatatlan helyzeteknek – engedi, hogy 

a világ uralja őt magát. Érdekes kísérlet ez a sza-

badságról szóló játék. 

 

Performansz Miguel Angel Velit közreműködésével a 

Múzeumok éjszakáján, 2017. június 24-én.  

A kiállítás létrehozása után az út következő ál-

lomása a Tatabányai Múzeumban megrendezett 

Múzeumok éjszakája idején volt, ez alkalommal 

Miguel az épület melletti parkban festett, a mú-

zeum vendégeivel közösen. Az esemény jelentő-

ségét egyrészt a személyes jelenlét ereje adta, 

másrészt a mű megvalósulásának folyamatába 

való betekintési lehetőség. Velit festési módszere 

is leképezi ugyanis az életvitelét meghatározó 

utazást, vagy ha úgy vesszük, a térképet, amely 

alapján mozog a világban. Ahogy tervezi, alakít-

ja, rétegről rétegre haladva lebontja és felépíti, 

szabadjára engedi, majd visszafogja az utakat,

tevékenységeket, emberi viszonyokat, ugyanúgy 

alakítja a képet: időzít, kivár, kiválaszt, rétegez, 

használja az anyag tulajdonságait, megfigyeli 

kapcsolódásait, egymás mellé helyez, visszavo-

nul, majd előrelép. Az út tere ez esetben hangsú-

lyozottan a kép tere, amelyet bejár a festő, a fes-

ték, az ecset. A nonfiguratív mű dús, vastag fes-

tékrétegekből álló faktúrája tulajdonképpen a 

térképet mutatja: az utazás áramló vonalait, az 

emberi test érhálózatát, az elme, az élet áramló 

irányait. A performance zárásaként egy, a kiállí-

tás terében megrendezett, az installáció alkalmi 

részeként megjelenített, újabb kiállítást nyitot-

tunk az ott és akkor született alkotásokból. A 

Velit által festett kép a Múzeum gyűjteményébe 

került. 

Néhány nap múlva Komlóra utazott a művész, 

ahol a Lakics Kft. és a Pécsi Tudományegyetem 

együttműködésével megvalósult „TÉRERŐ” 

Szobrászati szimpóziumon vett részt, itt többek 

között létrehozta a nagyméretű, „Napenergia” 

című szoborművet. 

Az utazás jelentős szervezői munkát igényel 

mind a művész, mind a vele együttműködő em-

berek, intézmények részéről. Ezzel a kitartó, 

következetes háttérrel jöhet létre műalkotások, 

valamint kiállítások sora, mely utóbbiak maguk 

is egy-egy műalkotásként foghatók fel. 

A festő július 14-én indult vissza otthonába, Li-

mába, majd Argentínában vett részt egy szobrá-

szati szimpóziumon. 

 

A művész a tatabányai kiállításon.  

A fotókat Vágó-Lévai Katalin készítette 

 



  

Vikor Georgina „A lélek útjai” című 

tatai kiállításáról-  

Tóth Enikő3 

Vikor Georgina meséi között, az ő meséinek 

egy-egy kiragadott momentumát mutató képek 

között állunk. Nem véletlenül használom a mese 

szót, mert ezek a festmények és digitális „fest-

mények” alapján készült nyomatok gyermekko-

runk, képzeletünk meséit, álmainkat idézik. Kö-

szönhető ez ábrázolásmódjuknak, motívumhasz-

nálatuknak és nyilván a művészi szándéknak. 

Georgina meséit, a saját meséinket emlegettem. 

Tán mégsem csak mesék? A mesélő hangvétel, 

képi világ tán éppen a valóság felé ringat min-

ket? És mindennapi tevékenységeinket átható, 

világfolyamatokba ágyazódó tapasztalataink, 

sejtéseink sorának felvillantásával tárnak fel sze-

líden régi meséket vagy meseként őrzött tudást? 

Meséljünk hát a meséket és valóságot idéző ké-

pekről! Avagy álmodjunk! Gina az „álom” szót 

használja főként. Az ő álmai, ő képei, de – mi-

ként arról szóltam – a mieinkkel egybecsengők. 

És a hatásuk elsősorban valóban ebből fakad: 

egyrészt személyes érintettséget érzünk, ezek a 

mi álmaink is. Másrészt érzékeljük a festő részé-

ről vállalt és nyíltan mutatott személyességet, 

látjuk a világ dolgaival, azokon belül az önma-

gával való érzékeny játékát, látjuk az arcát, az 

alakját. Minden képe saját útját leképező, finom 

önarckép. Megkapó ez a közvetlenség. És meg-

kapó a tükröztetések hullámzó, ide-oda mozduló 

képi és gondolati játéka: az önmagában tükröző-

dő világról mesél, miközben a világban tükröző-

dő önmagára figyel. És a festett arc mintegy ránk 

                                                           
3  Elhangzott 2017. június 20-án, a kiállítás megnyitóján. 

nézve, elénk tárja tekintetét, önnön lelkének tük-

rét. 

A mese része tehát az arc, és azzal együtt az ál-

arc is. Az átlényegülés szimbóluma, az Ént elrej-

tő védelem, és a más erők felvételének ősi esz-

köze. 

A mese része a haj, az ősi szimbólum, amely az 

életerő, a szabadság, a méltóság. Amelynek alap-

jellege az erotika és a játékosság is. És a haj hul-

lámzik Georgina képein, néha víz, néha termőta-

laj és a fejtetőn, mintegy koronaként az isteni 

inspiráció, az égi felé mozdulás, az azzal való 

összeköttetés lehetőségét hordozza. A „Hullám-

zás” és a „Tükörkép” című képeken a haj hajlik, 

áramlik át egyik minőségből a másikba, ezáltal 

összekapcsolva azokat. 

 

Vikor Georgina: Gyöngyöt az embernek. Fotó: Tóth Enikő 

E képeken nem elsősorban analógiák mutatkoz-

nak, jóval inkább egymásba fonódó, mosódó, 

gomolygó dolgokat érzékelünk. Úgy látom, az 

alkotó nem akar feltétlenül azonosságokat meg-

határozni, hanem egyszerűen figyelmesen, vizs-



gálódva, egyfajta önátadással hagyja, hogy a 

dolgok önmaguk legyenek, ebbe, majd abba az 

irányba mozduljanak, ilyen és olyan értelmükben 

bomoljanak ki. Nem az analógiák süvítő ereje 

képeinek meghatározója, hanem az egymásba 

áramló valóságrészek hasonlóságai. Az ő szemé-

lyiségéből, művészi gondolkozásából ez fakad, 

és mivel ez hiteles, a képeiben működésbe lép. 

Képszervező és gondolatszervező motívumként 

újra a hajat említem. A haj Ginánál kert is. Az 

égi kert. Tekintsünk a „Haj” és a „A kalitka” 

című képekre! Ezen a ponton mesénk, álmunk, a 

kiállítás egyik fontos elemét emelem ki, és ez a 

madár. Aki röptével befogja a világ rétegeit, a 

folyamatosan egymásba lényegülő anyagi és 

szellemi területeket. Nem véletlen, hogy a lomb-

koronaként ábrázolt hajban ott a madár. Hiszen 

ahogy a fejtetőn a haj az ég felé nyílás lehetősé-

gét is jelenti, a madár hagyományosan a menny 

és föld közötti kapcsolat, az istenekkel való 

kommunikáció, a lélek szimbóluma. A magasabb 

tudatállapotba való lépés szimbóluma. Gondol-

junk akár a Madonna-képekre, amelyeken a 

gyermek Jézus kezében a kismadár nem más, 

mint a megváltott emberi lélek. Rendkívül gaz-

dag a madárhoz kapcsolódó képzetek tárháza. 

Gina kiállítási plakáton is kiemelt festményén a 

nőalak hullámzó hajtengeréhez kapcsolódva 

vándormadarak röpte alkot szinte láncot. Tudjuk, 

hogy a vándormadarak, vissza-visszatérésük 

miatt némely kultúrában a feltámadást, némely 

kultúrában a lélekvándorlást jelenítik meg. És mi 

a kiállítás címe? „A lélek útjai”. 

A buddhizmusban a madár röpte az élet jelképe, 

a hullámzó, csapongó úté, amelynek célja a fé-

szek, a Nirvána elérése. És mi a női fejen, az 

önarcképen a haj? Nem más, mint gazdag, nagy, 

zegzugos fészek. 

Néhány nappal ezelőtt említettem Ginának, hogy 

a kiállításra vonatkozó figyelemfelhívásként 

közzétennék a neten egy festményről készült 

fotót. Az „Egy” című képet töltöttem fel, amely 

egy korábbi, frissen kikelt feketerigókat fészek-

ben ábrázoló fényképem mellé került. Néztem 

egymás mellett a két képet. Az egyik egy perui 

művésznek a tatabányai skanzenben álló fém-

szobrába ágyazott rigófészek, a madár azt a he-

lyet találta biztonságosnak. A másik pedig Geor-

gina fészke. 

Fészek, amelynek középpontjában, mint anya-

méhben ikerpárként álmodik az emberpár. A kép 

világában minden tisztán és egyértelműen a he-

lyén van, a vertikális és horizontális osztásban 

lélegző világ áttekinthető, rendezett, a dolgok 

tisztán kapcsolódnak benne. Az embert indázó 

érhálózat kapcsolja, tartja a térben. A színek és 

fények egymás kiegészítői, egymáshoz képest 

létezők, a valóságrészek egymásba ágyazottak. 

És minden az út része. 

 

Vikor Georgina műve József Attila egyik töredékéhez:  

” … nagy Egy vagyunk mi ketten, A végtelenbe megma-

radsz velem, az Ének én vagyok s én rólad énekeltem.” 

És minden az út része – ez utóbbi mondat fontos, 

hiszen az egyértelmű, hogy ez a kép, amelynek 

kapcsán a fészek-motívumot említettem az 

imént, egy dobot formáz. És a dob – akár a sá-

mándob – jelei a szellemi út térképét alkotják. 

Kör alakja hagyományosan maga világ. Más 

értelmezésben, pl. a hinduizmusban az eget 

szimbolizáló napkorong. Fészkünk, életünk, lel-

künk röptének célja tehát maga az utazás, 

amelyben létezünk. A statikus kialakítású kép az 

állandó mozgás finom, feltartóztathatatlan ener-

giáját tartalmazza. A festmény középpontjában a 

férfi- és nőalakkal, a függőleges és vízszintes 



osztás finom képi bemozdításával az ősi, kétpó-

lusú jelet is idézi. 

A dob hagyományosan, például a sámán táncá-

hoz kapcsolódva az utazás segítője, hangja a 

lódobogás és a szívverés. A sámán pedig a mai 

napig a transzcendens felé emelkedés szimbólu-

ma, lelke madár alakban, égi úton jár, alakja a 

modern kori pszichológiában is az embernek az 

önvaló elérését célzó törekvését szimbolizálja. 

 

Madártánc - részlet. Fotó: Tóth Enikő 

A mese részeként itt érek el a tánchoz. Az „Ál-

arcokkal táncoló” egymásba hullámzó tér- 

avagy energiafoszlányai, a „Madártáncos” testét 

borító, lángot idéző tollruha az égi felemelke-

déshez kapcsolódó, a tisztánlátásra utaló motí-

vumok. Talán a táncmotívum kapcsán mutatko-

zik meg leginkább, hogy Georgina tudatosan 

vetít egymásra különféle kultúrákban élő ha-

gyományokat. Amelyekben az alap azonos: a 

tánc révén oldódás, akár eksztázis segít a termé-

szeti erőkkel való érintkezésben. Az állati öltö-

zetben, álarcban tánc segít az azonosulásban, 

erőátvitelben. A tánccal az életet modellezem, 

abba kapcsolódok. Felszabadító, adott esetben 

katartikus jellege egyszerre eszköz és élmény. 

Az „Álarcokkal táncoló” tartása Síva, a pusztító 

és megújító kozmikus táncát idézi, akinek egyik 

attribútuma a dob, életet és halált táncol a világ-

ba, önmaga a világ körforgása. A „Madártán-

cos” mintegy tűzben lobogó alakja a sámánokat 

idézi. A maják például a napsugarakkal, a tűzzel 

kapcsolták össze az égben szárnyaló madár tol-

lát, az ember tollkoronája a nap sugarait gyűjti 

össze, és az égi hatalomra utal. Ne felejtsük, 

hogy a tollkorona a hajunkhoz tartozik. A Tata-

bányai Múzeum régi, már nem látható állandó 

kiállításában szereplő, Boglár tanár úr Amazo-

nas-menti gyűjtéseiből származó pompás tollko-

ronákat nézve, döbbenetesen tisztán lehetett 

érezni ezt az ideát. És a tárgyaknak és jelensé-

geknek az emberi elme által megértett és össze-

kapcsolt, összefüggő erőit. 

Nem hagyhatjuk említés nélkül a kiállítás pillan-

góit. Hagyományosan lélekszimbólum, hiszen 

csapongva, repkedve a fény felé törekszik. A 

lángokba repülő lepke a lélek halálban való meg-

tisztulását és újjászületését jelképezi. A közép-

korban gyakran ábrázolták az emberi testet elha-

gyó lelket lepkeszárnyú gyermekként. Ne felejt-

sük, hogy e lény teljes átalakulással fejlődik ki, a 

hernyóból báb lesz, majd abból emelkedik ki a 

pillangó, aki ily módon nem más, mint a halott 

testből felszálló lélek. Vagy ha úgy vesszük, a 

fizikai létből kitörő lélek. A lélek változásai „A 

lélek útjai” című kiállításban. 

Gina képei mint álombéli jelenetek függnek, 

állnak a galériában, ebben a megálmodott, felépí-

tett, felnevelt, élt és éltetett, különös, szintén 

kissé álomszerű térben. Részesei vagyunk most 

ennek a mesevilágnak. 

A képek felületén mintha egy-egy könnyű fátyol 

lebegne, a festésmódnak, a színeknek és az egy-

másba érő ideák felsejlésének, hullámzásnak 

köszönhetően. 

A fátyol valójában mi magunk vagyunk. Önma-

gunk vagyunk a világok közti fátyol. A képeket 

nézve ezt a határt érzékeljük. Hát nézzük, lássuk 

őket! 



 

Digitális jólétről és globális fenyege-

tettségről az Infoparlamentben 

Szilassi Andrea 

A VII. Információs Társadalom Parlamentje e 

két témakör köré szerveződött. Soltész Attila, a 

szervező Informatika a Társadalomért Egyesület 

elnöke így fogalmazott a konferencia indíttatásá-

ról: Az informatika talán sosem került ennyire a 

középpontjába a politikai és gazdasági esemé-

nyeknek, és ezek a történések sosem voltak eny-

nyire gyorsak és beláthatatlanok. Az államok és 

emberek ellen intézett informatikai támadások 

pedig soha nem látott mértékű károkat tudnak 

okozni  akár órák alatt.  

A digitális átalakulás azonban nem csupán tech-

nológiai kérdés, átfogó társadalmi jelenségként 

kell tekinteni rá – mutatott rá dr. Deutsch Tamás. 

Bíró Albert, az INFOTÉR főtitkára az eseményre 

készült kiadványban a következő gondolatokat 

emelte ki: „Igazából mindegy, hogy az élet mely 

területéről beszélünk, mindenhol jelen van a biz-

tonság, mint fenyegetett, vagy épp elérendő cél. 

Függetlenül attól, hogy közlekedésről, internete-

zésről, energiaellátásról, választásokról, kritikus 

infrastruktúráról, vagy sporteseményekről van 

szó.” A tanácskozás témái ezért a nemzetbizton-

ság gazdasági oldalát, a terrorizmus elleni véde-

kezést, a tömegrendezvények védelmét, a hét-

köznapi állampolgár számára szükséges bizton-

ságos internetezést, illetve a kritikus infrastruktú-

rák védelmét egyaránt felölelték. 

Az idei parlament ilyen széles aspektusból vizs-

gálta hazánk digitális fejlesztésének terveit és 

problémáit, amelynek keretéül a kiegészített Di-

gitális Jólét Program 2.0 szolgál. E program a 

2015-ben lezajlott InternetKon felmérés eredmé-

nyein alapul. A dr. Deutsch Tamás által vezetett 

Miniszterelnöki Kabinetiroda különféle stratégi-

ákat készített a fejlesztési irányokat meghatároz-

va:  

• Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stra-

tégiája , 

• Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája,  

• Magyarország Digitális Startup Stratégiája 

• Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stra-

tégiája. 

 

 

Az előadói pulpituson dr. Deutch Tamás.  

Fotó: Szilassi Andrea 

Az előadó így fogalmazott a kiberbiztonság fon-

tosságáról: 2016-ban az internetes támadások 

mintegy másfél milliárd felhasználó adatait érin-

tették, ez csaknem az aktív internetezők fele. A 

szerzői jogok megsértése, az ipari kémkedés és 

az államilag támogatott kibertámadások napi 

szinten érintik a nemzetállamok információs 

vagyonát és a kritikus infrastruktúra elemeit. A 

kiberkémkedés soha nem látott kihívások elé 

állítja a nemzetbiztonsági szervezeteket. A kibő-

vült Digitális Jólét Program célja tehát egyfelől a 

biztonságos kibertér megteremtése, másfelől 

hozzáférhető és szupergyors internet, továbbá 

források biztosítása a lakosság, a pedagógusok és 

a vállalkozók digitális kompetenciafejlesztésére. 

Célul tűztük ki azt is, hogy 2018-ig váljunk az 

5G hálózat európai központjává.  

Az Országházban lezajlott plenáris előadások 

után a résztvevők lehajóztak a Dunán a Várkert 

Bazárhoz. Az ebédet követően négy szekcióban 

folytak tovább a tanácskozások.  

http://www.kormany.hu/download/6/0e/c0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Gyermekv%C3%A9delmi%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf
http://www.kormany.hu/download/6/0e/c0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Gyermekv%C3%A9delmi%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf
http://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf
http://www.kormany.hu/download/d/8c/e0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Startup%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf
http://www.kormany.hu/download/9/51/d0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Exportfejleszt%C3%A9si%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf
http://www.kormany.hu/download/9/51/d0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Exportfejleszt%C3%A9si%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf


Gyereksarok 
Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó 

suller.ildiko@ jamk.hu  

34/513-683 
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Környezetvédelmi Világnap a 
komáromi könyvtár gyermek-
részlegében 

Nász János 

1972-ben az ENSZ környezetvédelmi 

Konferenciáján, Stockholmban határozták el, 

hogy minden év június 5-ét jelölik ki világszerte 

a Környezetvédelmi Világnapnak, amely egyben 

e rendezvénynyitó dátuma is volt egyben. Az 

„Ember és a bioszféra” konferenciának az volt a 

vezérgondolata, hogy kölcsönös 

figyelemfelkeltésre és cselekvésre ösztönözze a 

szervezet tagállamait, mégpedig a bolygó 

környezeti állapotának megóvása céljából. Az 

idei év mottója: Én a természettel vagyok! volt. 

A legfontosabb gondolatok, amiket e napon 

szükséges megosztani a földlakókkal a 

következők: a környezetszennyezés megállítása, 

a szemét- és hulladékcsökkentés, az 

energiatakarékosság, a megújuló energiák 

fontossága a természeti kincseink ésszerű 

felhasználása. 

 

Nász Jánosról ifj. Gyüszi László készítette a fotót 

Éppen ebből az alkalomból kereste meg a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtárat Komárom 

Város Önkormányzata, ismerve intézményünk 

szerteágazó könyvtári ökoprogramját, hogy 

felkérjenek mint ökológiai tájékoztatót egy 

rendezvény megtartására a város 

gyermekrészlegében.  

 

Török Zoltán filmje: Vad Magyarország – A vizek 

birodalma. A kép és videó forrása: 

https://www.youtube.com/watch?v=rZuIUAj3mBU 

Június 9-én 30 kisiskolás és tanáraik 

részvételével közösen megtekintettük a Vad 

Magyarország  A vizek birodalma című 

filmet, majd játékos formában feldolgoztuk a 

látottakat. A film legfontosabb hazai tájaink 

változásait mutatta be az állat- és növényvilágon 

keresztül, az évszakok változásában.  Nyelvi 

játékokon, fejtörőkön keresztül hívtuk fel a 

figyelmet hazánk természeti értékeire és 

környezetünk megóvására. A filmen keresztül a 

kisiskolások számos élménnyel gazdagodhattak.  

A találkozás fontosságát emelte az is, hogy a 

megyei könyvtár igazgatóhelyettese, ifj. Gyüszi 

Lászó nemcsak megtekintette, de aktívan 

segítette is a program létrejöttét, megvalósítását.

mailto:suller.ildiko@jamk.hu
https://www.youtube.com/watch?v=rZuIUAj3mBU
https://www.youtube.com/watch?v=rZuIUAj3mBU


 

Olvasótábor, 2017. 

Zimonyi Zsanett 

Idei olvasótáborunkon  amely június 26-30-ig 

tartott  18 gyerek vett részt. A programok 

reggel 8 órától délután 4 óráig tartottak. Az idei 

tábornak a Könyvtörténeti kalandozások címet 

adtuk. 

A tábor első délelőtti programja bevezette az idei 

témát; Tölgyessy Zsuzsanna drámapedagógus, 

tanárnő vezetésével a gyerekek egy vetítéssel 

egybekötött írás- és könyvtártörténeti kiselőadást 

hallgattak meg, majd csoportokban játékos 

feldolgozásra kerültek a látottak. A gyerekeknek 

titkosírást kellett szerkeszteniük, papírból 

könyves formát 

hajtogatniuk, és 

a feladatlapon 

szereplő 

kérdésekre is 

válaszolniuk 

kellett. Délután 

merített 

papíron 

folytattuk a 

munkát.  

A papírokból 

könyvecskét 

hajtogattunk, 

majd 

iniciálékat 

rajzoltunk és 

festettünk, 

miközben egy 

kitalált krónikán is gondolkodtak a gyerekek. 

Ennek végeredménye ugyancsak belekerült a 

könyvecskébe. 

Kedden délelőtt ellátogattunk a Bibliothecába, 

ahol Horváth Mária könyvtáros megmutatta 

nekünk a könyvtárat; a kódexeket és az 

ősnyomtatványokat, továbbá a Fugger-

gyűjtemény egyes darabjait, valamint Majer 

István különgyűjteményt is. Ezután a Balassa 

Bálint Múzeumban néztük meg könyvtárunk 

alapítójának, Helischer Józsefnek az 1844-ben 

városra hagyott gyűjteményét. Ebben több 

értékes kézirat, térkép, és néhány ősnyomtatvány 

is található. 

Délután író-olvasó találkozóra került sor. 

Vendégünk Szegedi Katalin illusztrátor volt, aki 

nagy örömünkre számos művét elhozta nekünk 

bemutatni. Egy ún. ládaszínház segítségével 

elmesélte nekünk saját meséjét: Lenka és Palkó 

történetét. A mesék kapcsán közös alkotásra is 

sor került. Végezetül egy jót beszélgettünk 

Szegedi Katalinnal. 

Szerdán 

egész napos 

kirándulásra 

mentünk 

Visegrádra a 

Mogyoró-

hegyre, ahol 

vízbiológiai 

terepgyakorla

ton vettünk 

részt. A 

gyerekek 

nagy örömére 

egy kis erdei 

tóban, háló 

segítségével 

kis vízi 

állatokat 

halászhat-

tunk, amelyeket egy lavórban gyűjtöttük össze, 

majd vezetőnk, Kozsa Csaba segítségével 

közelebbről is megismerhettük őket. 

Csütörtökön délelőtt folytattuk a hétfő délután 

elkezdett munkát, délután pedig az 

elmaradhatatlan városfelfedező túrára mentek a 

gyerekek. 3-4 fős csoportokban haladtak 

A fotókat Steindl Nóra készítette 



önállóan egy térképpel és egy feladatlappal 

felszerelkezve. A megadott útvonalat végigjárva 

kellett megtalálniuk a kérdéses információkat.  

Pénteken délelőtt Szabó Sándor fafaragó 

szakmájáról, a faművességről beszélt a 

gyerekeknek. A csodaszép faragásokat 

testközelből is megnézhettük, és a gyerekek 

maguk is kipróbálhatták a famunkát. Ez bizony 

nem könnyű, és nagy elővigyázatosságot 

követelő foglalatosság!  

Kötszerek is előkerültek, de talán erre a 

tapasztalatra is szükség volt. Délután strandolni 

mentünk a Szent István fürdőbe. 

Régi hagyományunkhoz híven, a tábor végén 

minden gyereket egy-egy magyar szerző 

könyvével ajándékoztunk meg (idén Wass 

Albert, Kiss Attila könyveivel), hogy a nyári 

szünetben se maradjanak olvasmány nélkül a 

gyerekek. 

 

Kiránduljunk az óceán mélyére! 

Dományi Zsuzsanna 

A fenti címmel hirdetett játékot a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtára 

2017 májusában, amelyen nem csak 

könyvtártagok vehettek részt.  

A feladványban a lurkók tárgyi tudására épp 

annyira voltunk kíváncsiak, mint 

rajztehetségükre. Ennek eredményeképpen az 

utolsó feladatban színpompás csikóhalat 

pingáltak a papírlapra. A vizes tudásbajnokságot 

languszta rákkal, tengeri szivaccsal és 

bohóchallal kapcsolatos kérdések színesítették.  

 

Bali Fédra, az első helyezett versenyző Dományi 

Zsuzsanna könyvtárossal. Fotó: Goldschmidt Éva 

A kis olvasók nagy ügybuzgalommal forgatták 

azokat a könyvtári könyveket, melyek az 

óceánok faunájával foglalkoznak. A 

nyereményjátékban közel negyvenen vettek 

részt.  

A három legtöbb pontot elérő pályázót értékes, 

az óceánok világával kapcsolatos könyvekkel 

jutalmaztuk június 8-án, az Óceánok 

Világnapján. Gratulálunk nekik! 

A nyertesek:  

 Bali Fédra (Talentum Általános Iskola 1. 

osztály) 

 Dörnyei Zsolt (Fazekas Általános Iskola 

4. osztály) 

 Szanda Zsófia (Kőkúti Általános Iskola 4. 

osztály) 

Balatoni körút Nyulász Péterrel és 

hőseivel 

Goldschmidt Éva 

Gyermeknap alkalmából író-olvasó találkozóval 

lepte meg a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

gyermekkönyvtára a gyermekeket 2017. május 

17-én. A könyvtár vendége Nyulász Péter volt, 



akinek Helka-trilógiája 2011-ben elnyerte a 

Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának díját. 

Arra kértük az írót, mutassa be a regény 

keletkezésének körülményeit, és vázolja a 

cselekmény főbb állomásait. A nyár küszöbén, a 

Balaton hallatán mindenki szíve nagyot dobban. 

A regény helyszínéül pedig a Balaton és 

környéke szolgál! 

Mielőtt elindultunk volna Helka útján, az író a 

közönség soraiban megpillantott óvodás korú 

gyermekek kedvéért a Miazami című kötetből 

mondókákat tanított. Néhány perc múlva már az 

apró gyermekek együtt mutatták az arc részeit, 

„kívülről fújva” a hozzá fűződő versikét. 

Ezt követően máris egy tündérvilágba 

csöppentünk. Vajon hogyan nézhetett ki Helka,

 milyen egyáltalán egy tündér? Erre a kérdésre a 

gyermekek sorolták az általuk elképzelt alakokat. 

Az egyik diák szerint hosszú, barna hajú, másik 

szerint ruhája van, és akadt olyan is, aki szerint 

lábak helyett halfarokkal rendelkezik. A 

kalandos regényfolyam helyszíneit fotókon 

tekinthettük meg, a cselekmény sorsfordító 

történéseit viszont szándékosan nem árulta el 

vendégünk, helyette a regény olvasására 

buzdított. Az előadás interaktivitását fokozta, 

hogy Tramini és Furmint, a manóhősök vitáját 

két gyermek olvasta fel az író 

közreműködésével. 

Az előadás után dedikált is vendégünk, mi pedig 

meglepetésként Helka és Kamor képében 

fotózkodhattunk a kukucskálós paraván mögé 

bújva. 

 

Az eseményen készült fotókat Sinkó Ildikó készítette 



Helytörténet, honismeret 
Rovatvezető: Dr. Horváth Géza 

dr.horvath.geza@jamk.hu 

34/513-673 
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Díjazott kutató diákok Dorog utca-
neveiről, üvegablakokról, villongá-
sokról beszéltek 

Madarász Tímea1 
 

Bemutatták díjazott dolgozataikat a dorogi kuta-

tó gyerekek a Dorog Város Barátainak Egyesüle-

te júniusi ülésén. A kutató gyerekek országos 

döntőjét 15. alkalommal rendezték meg Buda-

pesten. A 10-14 éves dolgozatírók versenyében a 

dorogi iskolások dolgozatait a zsűri magasra 

értékelte. Nemcsak az írásos munkák, hanem az 

előadói kvalitások is sokat nyomtak a mérlegen. 

 

Dr. Tittmann János polgármester adta át az  
elismeréseket a diákoknak. A kép forrása: 
http://www.dorog.hu/index.php?oldal=65&hir=2541 

Csaknem száz hallgató gyűlt össze a művelődési 

ház konferenciatermében június 13-án, hogy 

meghallgassák az előadásokat. A rendezvény 

első perceiben Kovács Lajos elnök megemléke-

zett a június elején elhunyt dr. Csiffáry Nándor-

ról, a civil szervezet örökös tiszteletbeli elnöké-

                                                           
1
 A szerző főszerkesztője a Közhírré Tétetik Dorogon című 

lapnak, amely Dorog Önkormányzatának hivatalos lapja 

ről. Dr. Tittmann János polgármester reflektált a 

megemlékezésre: 1996-tól városunk mottója: 

jövőnket építjük, de múltunkat nem feledjük! Dr. 

Csiffáry Nándorról elmondta még, a bányászat 

XX. századi történetének és szülővárosa törté-

nelmének jelentőségét senki nem látta nála tisz-

tább összefüggésben. A kutató gyerekek méltó 

folytatói lehetnek ennek az életműnek. A diáko-

kat Decathlon utalványokkal jutalmazta meg, a 

felkészítő tanároknak, szülőknek virágcsokrokat 

ajándékozott.  

Díjazott dolgozatok: 

 Zimmerer Blanka (Zrínyi Ált. Iskola, 6. 

osztály) Hogyan tükrözik Dorog közte-

rületeinek elnevezései és változásai a 

kisváros történetét? – 1. díj 

 Pocsai Anna (Zrínyi Ált. Iskola, 8. o.) 

Rejtőzködő monográfia. A Dorogi Fü-

zetek 51 kötetének elemzése a telepü-

léstörténeti monográfia tartalmi jegye-

inek tükrében – 1. díj 

 Bauer Nóra (Zrínyi Ált. Iskola, 6. o.) Vil-

longások a szomszédvárak között. Az 

egymással összeépült Esztergom és Do-

rog viszonya háromszáz év eseményei-

nek tükrében – 2. díj 

 Csizmadia Dóra (Zrínyi Ált. Iskola, 6. o.) 

Az I. világháború hatása a dorogi la-

kosság életére és a halálozási okok ala-

kulására az esztergomi fogolytábor 

szomszédságában – 2. díj 

 Kele Petra –György Eszter (Eötvös Ált. 

iskola, 6. o.) Mindennapi kenyerünk – 

3. díj 
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Az élet minősége. Könyvtárosok a 
társadalom szolgálatában 

Kiss Csabáné, Kissné Anda Klára 

Ezzel a címmel rendezte meg a Magyar Könyv-

tárosok Egyesülete 2017. július 5. és 7. között a 

49. vándorgyűlését. Szervezője ezúttal a miskol-

ci II. Rákóczi Ferenc Megyei 

és Városi Könyvtár, a 

Miskolci Egyetem Könyv-

tár, Levéltár, Múzeum és 

az MKE Borsod Megyei 

Szervezete volt.  

A nulladik nap várossétákat, múzeum- és könyv-

tárlátogatásokat, a diósgyőri vár megtekintését 

ígért. Szemezgetve a kínált programokból, érde-

mes megjegyezni, hogy a Selmeci Műemlék-

könyvtár különleges értékeket tartalmaz. Mesébe 

illő a könyvtár története, mindenkinek jó szívvel 

ajánlható megtekintése. Élmény volt megnézni a 

Lévay József Muzeális Könyvtár hihetetlenül 

értékes anyagát is, amely 

sokáig zárt gyűjtemény 

volt. A II. Rákóczi Ferenc 

Megyei és Városi Könyv-

tár hat fiókkönyvtárat mű-

ködtet. Érdekes  volt látni 

milyen részlegeket, gyűj-

teményeket hogyan helyez 

el, milyen szolgáltatásokat 

kínál, milyen tevékenysé-

geket végeznek. Már a 

könyvtár bejárata mellett 

találkozhattunk egy érde-

kes ötlettel, a vershallgató/-mondó telefonnal. 

Július 5-én a csodálatos, új díszteremben Szász 

Endre nagyméretű freskója különleges hangula-

tot adott a hivatalos kezdésnek. A helyszín na-

gyon is méltó volt ehhez a plenáris üléshez. A 

Miskolcot bemutató videofilm nagyszerű felve-

zetésnek bizonyult. Barátné dr. Hajdu Ágnes 

MKE elnök az új és innovatív kezdeményezések, 

kompetenciák, a megújulás lehetőségeként ve-

zette fel a konferenciát. Pelczné dr. Gáll Ildikó, 

az Európa Parlament alelnöke Strasbourgból, 

videoüzenetben utalt többek között Magyaror-

szág részvételére a nemzetközi egyeztetésekben, 

mint például a szerzői és szomszédos jogok vitá-

jában. Závogyán Magdolna kultúráért felelős 

helyettes államtitkár a felértékelődő olvasásfej-

lesztést, kompetenciafejlesztést, az uniós pályá-

zatok keretében indított projekteket, a Könyvtári 

Intézet több ingyenes képzését emelte ki, és em-

lítést tett a szeptember végére várható ágazati 

digitális akciótervről. 

A város magas szinten képviseltette magát. 

Pfliegler Péter alpolgármester úr kiemelte, hogy 

Miskolc, ahol József Attila Ódája megszületett, 

negyedik alkalommal ad otthon a vándorgyűlés-

nek. Dr. Jakab Nóra, az egyetem általános 

rektorhelyettese kitért az Egyetem selmeci erede-

tének méltatására is. Itt fogalmazódott meg a 

könyvünnep gondolata, innen indult a 

MATARKA. Hangsúlyozta, hogy a könyvtár-

ügyet is csak hittel lehet szolgálni. Dr. Prokai 

Margit igazgató a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár nevében köszöntötte a résztve-

vőket, majd remek előadásokra került sor. Min-
Fotó: Kissné Anda 

Klára 
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denki rendre megerősítette, hogy számítógépes 

világunkban is van jövője a könyvtáraknak. A 

családbarát könyvtáridea, a strand- és park-

könyvtárak lehetőségeinek taglalása sorra visz-

szaköszöntek. 

 

Nyitó plenáris ülés. Balról: dr. Hörcsik Richárd,  

Dr. Jakab Nóra , Pfliegler Péter, Barátné dr. Hajdu 

Ágnes, Závogyán Magdolna, Dr. Prokai Margit.  

Fotó: Koós László 

A plenáris ülés szakmai előadását dr. Hörcsik 

Richárd BAZ megye országgyűlési képviselője, 

az Európai ügyek bizottsága elnöke tartotta arról, 

hogy a technikai fejlődés hogyan fordítható a 

könyvtárak javára, mi a szerepük a széleskörű 

tudásmegosztásban, valamint hogyan alakíthatja 

minőségivé az életet. Az információk kibővült és 

digitálisan is elérhető köre felértékeli az abban 

tájékozódni képes könyvtáros szerepét. Az e-

verziók ellenére szükség van a könyvekre, és 

nem elhanyagolható a könyvtár közösségi funk-

ciója sem. Együtt kell megférnie a könyvtárban 

tudásbázisnak, digitális gyűjteménynek, helytör-

téneti értékeknek és adatbázisoknak, az élethosz-

szig tartó tanulásigénye nem avul el. 

A nyitó plenáris ülés végén került sor a díjak és 

kitüntetések átadására. Elsőként a Fitz József-

könyvdíjakat adta át a kiadóknak Sepsey Ta-

másné dr. Vígh Annamária, az EMMI Közgyűj-

teményi Főosztály főosztályvezetője. A 2016-

ban megjelent magyar könyvtermés díjazott mű-

vei a könyvtárosok javaslatai alapján:  

 Árnyékban éles fény vagy – A Radnóti 

házaspár fényképei (Jaffa Kiadó)  

 Tittel Kinga Mesélő Budapest című 

könyve (Kolibri Kiadó)  

 Munkácsy Mihály Emlékeim, naplótöre-

dékek, levelek című kiadványa (Szépmí-

ves Kiadó). 

Az MKE Egyesületi munkáért emlékérmeket 

Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök adta át. Kitünte-

tettek voltak Espán Edina (Miskolci Egyetem 

Könyvtár, Levéltár Múzeum főkönyvtárosa, 

MKE Borsod Megyei Szervezet titkára), Esze-

nyiné dr. Borbély Mária (DEENK Informatika 

Kar, Könyvtárinformatika Tanszék adjunktusa, 

MKE Hungarikum és Oktatási bizottság elnöke), 

Gazdag Tiborné (OSZK Magyar ISSN Nemzeti 

Központ igazgatója, MKE Bibliográfiai Szekció 

vezetőségi tagja), Mennyeiné Várszegi Judit (Dr. 

Kovács Pál Megyei és Városi Könyvtár ny. osz-

tályvezetője, MKE Helyismereti Könyvtárosok 

Szervezet elnöke), dr. Palotai Mária (Országos 

Egészségtudományi Szakkönyvtár vezetője, Ma-

gyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének elnöke). 

Határon túli díjazott lett Bajnok Éva (Szinnyei 

József Könyvtár könyvtárosa, Szlovákiai Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete korábbi elnöke). 

Az év fiatal könyvtárosa díjat Barátné dr. Haj-

du Ágnes együtt adta át Ramháb Máriával, az 

IKSZ elnökével. A díjazott Mohácsi Zoltán, a 

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténe-

ti Könyvtár könyvtárosa lett Katonaősök nyomá-

ban: első világháborús digitalizált dokumentu-

mok térképes adatbázisa című dolgozatával. 

 

A plenáris ülés díjazottjai. Fotó: Koós László 

A Kovács Máté-díjat dr. Kovács Ilona, Kovács 

Máté lánya és dr. Hangodi Ágnes kuratóriumi 



titkár adta át. A kitüntetést Mészáros Kornélia, 

az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtá-

rának könyvtárvezetője vehette át. 

Hagyományosan elhangzik a vándorgyűlésen az 

előző év novemberében átadott Füzéki István 

Emlékérem kitüntetettjének laudációja. Így Ha-

raszti Pálné, az Országgyűlési Könyvtár osztály-

vezetője, volt MKE alelnök méltatásában volt 

részünk. 

A Kertész Gyula Emlékérmet ebben az évben a 

Helyismereti Könyvtárosok Szervezete javaslatá-

ra Sándor Tibor, a FSZEK Budapest Gyűjtemé-

nyének osztályvezetője kapta. A kitüntetést Ker-

tész Gyula özvegye és Mennyeiné Várszegi Judit, 

a szervezet elnöke adta át.  

A plenáris ülés végén az évfordulósok köszönté-

sére került sor. Az elnökség a tisztelet jeleként a 

70 éves és azon túli születésnaposokról emléke-

zett meg. Soron kívül hangzott el Ambrus Zoltán 

és Bakos Klára volt MKE elnökök neve, majd 

sorban Billédi Ferencné (85),  Papp István (85), 

Ambrus Zoltán (70), Nagy Anikó (75) köszöntése 

következett. A plenáris ülést dr. Prokai Margit 

könyvtárigazgató zárta. Az este a Miskolci Di-

xieland Banddel ígért remek szórakozást.  

 

A Miskolci Dixieland Band előadása. Fotó: Koós László 

Kisplenáris ülés 

Kissné Anda Klára 

2017. július 6-án a kisplenáris üléssel kezdődött 

a nap.  A szakmai előadó dr. Péterfalvi Attila, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság elnöke, a személyes adatok védelmének 

kötelezettségéről beszélt, amit 2018. május 25-

étől már alkalmazni kell. Az Európai Unió hatá-

rozta meg a fogalmakat, az eljárást, a hatóságok 

együttműködését, nemzeti szinten pedig a pontos 

és részletes eljárási szabályokat kellett hozzáad-

ni. Szóba került a célhoz kötött adatkezelés, a 

magatartási kódexek, milyen adatvédelmi inci-

densek fordulhatnak elő, valamint a jogellenes 

eljárás büntetési díjszabása (akár 20 millió €!). 

Az elszámoltathatóság nem csak a rendeletnek 

való megfelelést jelenti, de azt bizonyítani is 

tudni kell. Ennél fogva már most célszerű a 

technikai követelményeket felmérni a könyvtá-

rakban is! 

Gerencsér Judit MKE főtitkár dániai tanulmány-

útjáról számolt be. A világ legjobbjainak tartott 

dán és skandináv könyvtárak hálózata jól szerve-

zett, közvetlen befolyással a társadalmi környe-

zetükre. Újraértelmezetten a könyvtár itt kulturá-

lis központ, tanulási tér, értékteremtés jellemzi. 

A felhasználó hangsúlyos szemben a könyvvel, a 

teret alakítják, nem az állományt. Az állampolgá-

ri szolgálat a hangsúlyos, amibe az okiratok ki-

adása is beletartozik. Nincsenek részlegek, fon-

tos az átjárhatóság: mindent szabad, csak az 

adott térben. Az olvasók kompetenciafejleszté-

séhez a könyvtáros lép ki a falak közül. Minden 

elektronikusan intéződik. Sok az önkéntes, az 

együttműködő partner, abszolút rugalmasan, 

otthonról indított folyamattal kölcsönöznek, a 

könyvtáros szaktudását nem aprózzák el.  

A minden területet érintő beszámolónak csak az 

idő vetett véget, aztán szaladt mindenki a szek-

cióülésekre, amelyekből az alábbiakban szemez-

getünk. 

 

A Borsod Megyei Szervezet szekció-
ülése 

Kissné Anda Klára 

A moderátor a megyei szervezet szekcióülésén 

Gulyás Lászlóné szervezeti elnök volt. Dr. 

Prokai Margit  többek között a miskolci kezde-

ményezésekről beszélt,  már előadása címében is 

az Ünnepi Könyvhétre utalva. Őt követte Drótos 

László, a Magyar Elektronikus Könyvtár 



főkönyvtárosa, aki az eddigi eredményeket is-

mertette. A szakmai körökön kívül (OSZK, más 

e-könyvtárak) kapcsolatban vannak klasszikus, 

kortárs és amatőr írókkal, örökösökkel. A ki-

adókkal ápolt kapcsolat felemás a konkurencia 

vagy együttműködés szerint. Az olvasók körét 

látogatottsági adatokkal tudják mérni, de a kül-

földön élők és a hátrányos helyzetűek profitál-

hatnak a szolgáltatásból. Önkéntes alapon van-

nak felolvasóik, digitalizálnak, javaslattétellel 

segítik őket. A MEK az oktatásban a kötelező 

irodalom forrása lehet, a tudomány kapcsán pe-

dig a repozitóriumot, a hivatkozhatóságot emelte 

ki, bár a MEK nem „hiteles” hely. 

 

Burmeister Erzsébet (Miskolci Egyetem Könyv-

tár, Levéltár, Múzeum 

főkönyváros) a MATARKA 

történetét ismertette részlete-

sen, amely – mint megtudtuk – 

már érettségi tananyagban is 

szerepel, és tanítják a főiskolán. 

Jelenleg 54 könyvtár vesz részt a munkálataiban, 

amely 2001-től vette kezdetét egy pályázat útján. 

Az EPA 2004-ben csatlakozott hozzá, azóta há-

romszor újult meg a konzorcium. Az önkéntes 

munkával gyarapított adatbázis számokban: 700 

e-link, 1800 folyóirat, 2500 ezer cikk, 13 millió 

keresés, 21 millió látogató. Ízelítőt adott a szer-

kezetéről, a szerzői nevek és névváltozatok prob-

lematikájáról, valamint egy kérdőíves felmérés 

eredményeiről. A szekcióülést két kiállító, a ko-

lozsvári Softlink Central Europe, és a miskolci 

Szinva Net Zrt. zárta termékismertetőivel. 

A Gyermekkönyvtáros Szekció és a 

Közkönyvtári Egylet ülése 

ErŐsné Suller Ildikó,  

Rigláné Berczeli Mária 

A Gyermekkönyvtáros Szekció és a Közkönyv-

tári Egylet ülése Az élet minősége: könyvtáro-

sok a társadalom szolgálatában címmel szerve-

ződött. Laki Ildikó főiskolai docens (Zsigmond 

Király Egyetem, Szegedi Egyetem) az Életminő-

ség és a könyvtárak változó szerepe címmel de-

finiálta a szubjektív jólét fogalmát. Kifejtette, 

hogy az életminőség mindenképpen többet jelent 

a gazdasági teljesítménynél és az életszínvonal-

nál. Ezt nyolc külső, és egy belső indikátorral 

jellemezte. Utóbbi azon múlik, hogy az adott 

személy hogyan éli meg az életminőséget. Az 

előadó a külső tényezőkben kereste a könyvtár 

szerepét: mennyire hasznos, alkalmazkodó, fo-

lyamatos változásra kényszerül-e, életminőséget 

javító-e stb.? Ugyanakkor kapcsolódási pontokat, 

jó gyakorlatokat vázolt fel. 

Mayer József oktatáskutató (Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet) korábbi kutatások alapján ve-

zette le, hogy hogyan, és milyen irányt vesz az 

egyén élete, ha hiányoznak az alapok, az írás-

olvasás képességének szintje. A hiányosság a 

tanulás eredménytelenségét, kudarcélményt, is-

kolakerülést, korai iskolaelhagyást generál. Egy 

bizonyos szintű értési képesség a szakmai tudást 

nem igénylő munkahelyeken is szükséges, így az 

érintett tanulók onnan is kiesnek. A családon 

belüli rossz minta miatt a probléma újratermelő-

dik társadalmi méreteket öltve. A szövegértés 

képességét vizsgálva, a nyolc évfolyamos gim-

náziumi tanulók járnak elöl. 

 

 A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

gyermekkönyvtára. Fotó: Kissné Anda Klára 

Miklós Katalin részlegvezető (II. Rákóczi Ferenc 

Megyei és Városi Könyvtár) a miskolci gyer-

mekkönyvtárak gyermekprogramjairól számolt 

be. Miskolc város nagyszámú általános iskolái-

nak igényeit maximálisan kielégítik. A bemuta-

tott példák közül kiemelhető a „Mesebirodalom”, 

a legkisebbek szabadpolcos és játéktere és fog-

lalkozáshelyszín. Nagyon kedvelt a könyvkivá-

lasztó házikó, az állatfigurás székek külön meg-



rendelésre készültek. 2007-ben indult a Babusga-

tó-klub havi egy alkalommal, a keddi kézműves 

foglalkozások mellett ismeretterjesztő és gyer-

mekirodalmi találkozók, játszóházak színesítik a 

programokat. 2015 óta könyvtári majálist ren-

deznek, melynek állomásai a könyvtár különbö-

ző területein helyezkednek el, de könyvtári mű-

helynapokat is szerveznek. Az előadás az egyes 

fiókkönyvtárak speciális tevékenységeinek (pl.: 

Teddy Maci kórház) bemutatásával zárult. 

A délelőtt záró előadásában Farkas Ferenc (Fő-

városi Szabó Ervin Könyvtár, EFOP Projektiro-

da, szakmai vezető) ismertette Az én könyvtáram 

– Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenki-

nek című, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-001 pályázat 

tartalmát. A 2017. február 1-jén útjára indult 

projekt könyvtári területen a köznevelés haté-

konyságát és eredményességét szolgáló új típusú 

kompetencia- és készségfejlesztő, tanulást támo-

gató szolgáltatások kidolgozását, illetve országos 

szaktanácsadói hálózat kialakítását és működte-

tését támogatja. Négy fejlesztési iránya az olva-

sáskultúra fejlesztés támogatása, a digitális írás-

tudás, a könyvtárhasználat és információkeresés, 

valamint a szövegértés fejlesztés támogatása, 

kiemelten a digitális szövegértés, egyéni és kö-

zösségi tanulásé. További cél a könyvtárakban 

már működő jó gyakorlatok módszertanná alakí-

tása, a mintaprogramok elérhetővé tétele. Az 

előadó tájékoztatott a képzésekről, egy irodacso-

port és oktatási központ kialakításáról, amelynek 

átadására várhatóan az Országos Könyvtári Na-

pok keretében kerül sor. 2019 első negyedévében 

pedig egy átható olvasás- és könyvtár népszerű-

sítő kampány indulhat. 

A helyismereti könyvtárosok 

szekcióülése 

Dr. Horváth Géza,  

Kissné Anda Klára,  

György Károlyné Rabi Lenke 

A vándorgyűlés második napján a HKSZ szek-

cióülésének előadásait a Történelmi múlt – A 

jövőnek szolgáló jelen címmel tartották. A plená-

ris ülésen kitüntetett Mennyeiné Várszegi Judit, a 

Helyismereti Könyvtárosok Szervezete elnöke 

bevezetőjében rámutatott: az elméleti előadások 

és a helyi gyűjteményi munka mellett fontos a 

határon túli szakmai műhelyek munkájának meg-

ismerése is. 

 

MKE Emlékérmet 

kapott Mennyeiné 

Várszegi Judit 

HKSZ elnök.  

Balról: Barátné dr. 

Hajdu Ágnes, 

Mennyeiné Várszegi 

Judit, Gerencsér 

Judit. Fotó: Koós 

László  

Elsőként A protestáns egyháztörténet-írás múltja 

és jelene címmel dr. Fazekas Csaba történész, 

egyetemi docens (Miskolci Egyetem, Bölcsészet-

tudományi Kar) az egyháztörténet-írás műfaját 

vizsgálta. Nagy ívű, a fő vonulatokat mesterien 

láttató és illusztráló előadásában 400 év távlatá-

ból ismertette a folyamatokat, tendenciákat – 

több aspektusból. Kitért az egyháztörténet-írással 

foglalkozó személyekre, számos példát felmutat-

va a magyar történetírói munkásságra. A vissza-

tekintést a 17. század végétől, a „forrástermelés-

től” indította, a 18. századi dokumentációs igény 

kialakulásán át az irányzatok meggyökeresedésé-

ig és a magyarországi professzionális történetírás 

műhelyeinek kialakulásáig. A társadalmi moder-

nizációval intézményesült a források gyűjtése, 

feldolgozása, közgyűjtemények alakultak. Az 

ország szovjetizálásával az egyházak háttérbe 

szorultak. Ideológiai sallangoktól mentes művek 

megjelentetésére csak az 1970-es évektől kezdő-

dően volt mód, és csak a rendszerváltást követő-

en vált ismét megszokottá a „műfaj”. Világi mű-

helyek alakultak, közgyűjtemények és nagy 

egyéniségek dolgoztak a témákon, történeti és 

egyháztörténeti folyóiratok, konferenciák jelez-

ték a kiteljesedést. Az előadó végezetül Zoványi 

Jenő kiváló egyháztörténész egy 1943 –ban meg-

jelent művére hívta fel a figyelmet.  

Sándor Frigyes evangélikus lelkész (Belvárosi 

Evangélikus Gyülekezet, Miskolc) Luther társa-



dalmi és miskolci hatásáról tartott előadást, illet-

ve egy ezzel kapcsolatos digitális mintaprogra-

mot mutatott be. Nem kevés humorral, élvezetes 

előadásmódja „elvarázsolta” a közönséget. Első-

ként Luther életét tekintette át a gyermekkortól a 

wittenbergi vártemplom kapujára kiszegezett 

tételekig. Összefüggésekbe ágyazva érzékeltette, 

kik, milyen hatást gyakoroltak rá. Tanainak ter-

jedését segítette a reneszánsz és a humanizmus, 

valamint a könyvnyomtatás megjelenése.  Ma-

gyarországra a Wittenbergben tanuló magyar 

diákok hozták hírét. Közöttük említette előadónk 

az első hazai reformátort, a „magyar Luthert”, 

Dévai Bíró Mátyást, akinek nevével összefügg a 

miskolci evangélikus gyülekezet története. Ezt 

követően tért rá az Árvay Teöreök Sándor 

Könyvtár elektronizálását jelentő gyakorlati be-

mutatóra. Mintegy 40 ember digitalizációs mun-

kájának köszönhetően közel 12000 kötet tarta-

lomjegyzéke vált elérhetővé a világhálón. A mű-

vek között vannak 16–17. századi kiadványok, 

különleges Bibliák, és néhány olyan kötet, ami 

az országban egyedüli példány. Leginkább kuta-

tók látogatják a jórészt csak helyben olvasható, 

régi könyvekből álló gyűjteményt. Ez indokolja 

a teljes körű digitalizálást, amire azonban még 

nincs lehetőség, maga a program azonban segít-

ség az intézményeknek és segítség a benne dol-

gozó embereknek.  

 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár hely-

ismereti gyűjteménye. Fotó: Kissné Anda Klára 

A vendéglátók jogán dr. Székelyné Forintos Ju-

dit mutatta be a 65 éves II. Rákóczi Ferenc Me-

gyei és Városi Könyvtár helyismereti tevékeny-

ségét, sokrétű munkáját és szolgáltatásait. A 

BAZ megyei anyagok mellett gyűjtik a régi vár-

megyék (Gömör-Kishont és Torna vármegye) 

1920 előtti történeti anyagát is. Miskolc első 

könyvtárát 1560-ból jegyzik, első nyilvános köl-

csönkönyvtára 1911-ben jött létre, amelynek 

örököse lett a megyei könyvtár. Már az 1950-es 

évektől folytattak sajtófigyelést. 1972-től külön 

helyismereti olvasóterem, 1976-tól a teljes állo-

mány az új épületben található. 1977 és 1985 

között az OSZK-val közös mikrofilmezési prog-

ram keretében 365 féle periodika került az állo-

mányba. 1978–1998 között országos kötelespél-

dány jogot kaptak és közben kezdték meg a szá-

mítógépesítést. 2005-től építik a digitális könyv-

tárat állományvédelmi és tartalomszolgáltatási 

célokból. Külön gyűjtik az 1900 előtti és az 1945 

utáni irodalmat. A református gyökerekkel bíró 

muzeális gyűjteményükben 1200 darab RMK 

található. Napjainkban a Borsod-Miskolci Digi-

tális Könyvtár állományának gyarapítása, a digi-

talizálásra szánt művek kiválogatása, a munkafo-

lyamat irányítása, a megyei életrajzi adatbázis 

építésének koordinálása, az elektronikus tartal-

mak hozzáférhetőségének biztosítása, frissítése, 

a helyi felvételek archiválása is a helyismereti 

gyűjtemény feladata. 

Tompáné Mészáros Hedvig, a Derkovits Gyula 

Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazga-

tóhelyettese, a Hamvas Béla Városi Könyvtár 

vezetője az „integrált intézményben” folyó sok-

színű helyismereti tevékenységet, valamint a 

Derkovits Kulturális Központ – Helytörténeti 

Gyűjteményt mutatta be. A gyűjtemény 1976-

ban jött létre, három fővel lát el közművelődési, 

könyvtári és a helyi értéktárral kapcsolatos fel-

adatokat. A 38 ezer darabos állomány a nyomta-

tott dokumentumok mellett tárgyakat is tartal-

maz. Feltárását a HunTéka múzeumi moduljával 

végzik. Beszélt az ott folyó tudományos kutató-

munkáról, kiadványaikról és a PR anyagokról. 

Ízelítőt adott gazdag programjaikból, állandó és 

időszaki kiállításaikból, tematikus, korosztály-

független helyismereti foglalkozásaikból, tárlat-

vezetéseikből, kitérve arra, miként tudják javíta-

ni a helyi társadalom életminőségét.  

Ezt követően – már hagyományosan – két hatá-

ron túli kolléganő mutatta be intézményét, az ott 

folyó helyismerethez köthető munkáját. Elsőként 

Roncz Melinda igazgató (Bibliotheca Hungarica 



– Fórum Kisebbségkutató Intézet, Szlovákia) 

nyújtott tájékoztatást a Bibliotheca Hungarica 

Alapítványról és a Szlovákiai Magyar Adatbank-

ról. A Zalabai Zsigmond kezdeményezésére 

1990 után létrejött somorjai alapítvány, majd 

Társadalomtudományi (kutató) Intézet alapvető 

célja a (cseh)szlovákiai magyar írásbeliség gyűj-

tése, rendszerezése és feldolgozása, bibliográfi-

ák, repertóriumok összeállítása, internetes adat-

bázisok készítése, digitalizálás, szolgáltatások. 

1918 óta napjainkig gyűjtik a 

(Cseh)Szlovákiában megjelenő magyar nyelvű 

könyveket, folyóiratokat (analitikus feltárással, 

digitalizálással), aprónyomtatványokat, fotókat, 

hanganyagokat, a kisebbségkutatással foglalkozó 

hazai és külföldi szakirodalmat. 

Különgyűjteményeket (pl. szakdolgozatokat) és 

személyi hagyatékokat is feldolgoznak. Szabad-

polcok, olvasóterem, a Fórum Intézet weboldala 

és a Szlovákiai Magyar Adatbank szolgálja az 

érdeklődőket, kutatókat. Saját építésű adatbázis-

ok, adattáraik között említhetők: 

(Cseh)szlovákiai Magyarok Lexikona, kronoló-

gia, jogszabálygyűjtemény, rendezvénynaptár, 

település-adatbázis. További elektronikus és di-

gitális tartalom a képeslapgyűjtemény, a fotó-, 

hang- és videóarchívum, levéltári dokumentu-

mok, a digitális levéltár, a difitéka és a média-

spájz. 

Utolsó előadóként a Szabadkai Városi Könyvtár 

helyismereti könyvtárosa, Hicsik Dóra gyakorla-

ti példákon keresztül mutatta be, miként nyújta-

nak különleges szolgáltatásokat a várostörténet 

iránt érdeklődőknek, miként halad a digitalizáció 

(könyvek és folyóiratok) és egyéb helyismereti 

szolgáltatások nyújtása a háromnyelvű közeg-

ben. A helyismereti osztály felszereltségével, 

hozzáférhetőségével, olvasótermével nagyban 

hozzájárul a középiskolások, egyetemisták, kuta-

tók munkájához, hiszen egy helyen megtalálnak 

minden Szabadkáról és környékéről szóló nyom-

tatványt. Ezáltal szolgálja az ottani magyarság 

identitásának megőrzését. 

A szekcióülés ebéd után a miskolci Murphy’s 

Étterem teraszán folytatódott. A hirtelen keletke-

zett felhőszakadás sem zavarta meg a fehér asz-

tal melletti beszélgetést. A közelgő jászberényi 

helyismereti konferencia (2017. július 26–28.) 

szervezési kérdései mellett ötletek hangzottak el 

az őszi helyismereti szakmai nap helyszíne és 

témája tekintetében, s újból arra az egyezségre 

jutottak a tagok, hogy az egynapos szakmai 

program legalkalmasabb helyszíne a könnyebb 

megközelíthetőség miatt a főváros.  

A nap munkáját összegző HKSZ-jelmondat, amit 

a záró plenáris ülésen Mennyeiné Várszegi Judit 

felolvasott: „Az élet minőségét meghatározza 

múltunk ismerete határon innen és túl. Szűkebb 

pátriánk történetének jobb megismerése, és a 

helyi közösségekhez tartozás élményének meg-

erősítése érdekében a helyismereti könyvtárosok 

használják és fejlesztik az új könyvtár-

technológiai és kultúraközvetítési eszközöket.” 

Jogi szekció: Határtalan – Együtt –

Működés 

Kissné Anda Klára 

A Jogi Szekció előadásai a Kárpát-medencei 

együttműködés kereteiről, a Kárpát-medencei 

fiatal magyar könyvtárosok programjáról, a Mi-

kes Kelemen Programról és annak floridai, va-

lamint ausztráliai gyűjtéseiről szóltak. Szóba 

került az IFLA-HUN levelezőlista a tíz éves év-

fordulóra emlékezve, majd egy webarchiválási 

program bemutatása következett. Ami számunk-

ra csábítóan hangzott, az a Könyvtár és társada-

lom címmel ígért hasznos tudnivalókat a könyv-

társtatisztika változásáról. Tényleg változik vég-

re?  Igen! 

 

Kecskeméti Gergely előadása a Jogi Szekcióban.  

Fotó: Kissné Anda Klára 



Kecskeméti Gergely (SZTE Klebelsberg Kunó 

Könyvtára, csoportvezető) és Rózsa Dávid (KSH 

Könyvtára, főigazgató-helyettes) tájékoztattak 

azokról a konzultációkról, amelyek vizsgálták a 

jelenlegi könyvtárstatisztikai kérdőív hasznossá-

gát. A jelenlegi kormányrendelet a könyvtárak 

feladataiból csak 19-re kérdez rá, a szolgáltatá-

sokat nem lajstromozza. Az országos szinten 

értelmetlennek tűnő kérdéseknek viszont a fenn-

tartó számára lehet jelentősége. A 2018-as sta-

tisztikai jelentésben (2019-ben) már jelentkezni 

fognak új kérdéscsoportok az egységes értelme-

zést is segítve: pl. szolgálandó közönség, szol-

gáltatási tér, folyóirat nyilvántartás, regisztráltak 

száma – az eddigiek mellett korosztályos, részle-

tes bontás. A használati adatok egyforma értel-

mezésében még nem sikerült konszenzusra jutni. 

Az online használat a szakkönyvtári statisztiká-

ban kibontott lesz; a háromnapos rendezvény 

nem három konferenciát jelent; kérdez a közös-

ségi szolgáltatások számára biztosított tereket; 

változnak a munkaügyi adatok táblázata; új tábla 

érinti a feldolgozást és állományvédelmet. Az 

egyeztetéseket nem adják fel, várják az újabb 

javaslatokat! 

Társadalomtudományi szekció: A 

nyomtatott könyvtől a számítógépes 

adatbázisokig 

Kissné Anda Klára 

A Társadalomtudományi Szekció előadásblokk-

jainak második etapjában a digitális kultúraköz-

vetítés esettanulmányai után lépett az érdeklődők 

elé dr. Tóth Éva, az Országgyűlési Könyvtár 

osztályvezetője. A jogi művek digitalizálásáról 

tartott előadásában elhangzott, hogy a 2000 óta 

létrehozott Digitális Törvényhozási Tudástár 60 

%-a közvetlen hozzáférhető, 40 %-a pedig a 

szerzői jogok miatt csak helyben olvasható a zárt 

közönségnek. 2012–2015 között a muzeális 

anyagot digitalizálták. Az Országgyűlési Könyv-

tár digitalizálási tevékenységének ismertetése 

során kitért a célokra, a hogyanra, és a digitalizá-

landók körére. Fontos mindezt a könyvtár külde-

téséhez, profiljához igazítani. A Digitalizált Tör-

vényhozási Tudástár honlapján a műveket kiegé-

szítették szerzői életrajzokkal, könyvismerteté-

sekkel – ezek hozzáadott értékekké válnak. A 

háttértár fejlesztés kérdése. Az együttműködé-

sekkel csökkenthetők a terhek, a nyilvántartások 

pedig segítenek kideríteni, mi van már meg hite-

les forrásból. A munkafolyamatot pedig meg kell 

tervezni. 

Délután az MTA Könyvtár és Információs Köz-

pont szolgáltatási rendszeréről esett szó, neveze-

tesen a REAL repozitóriumokra épülő szakiro-

dalmi információs adatbázisokról, valamint plá-

giumkereső szolgáltatások összehasonlításával 

folytatódott az előadások sora.  

Mezőgazdasági szervezet, múzeumi 

szekció 

Kissné Anda Klára 

Nagyon szeretem a Múzeumi Szekció szekció-

üléseit, mert mindig különleges helyszínen, va-

lamelyik múzeumban, a gyűjtemények megte-

kintésével, érdekes témával rukkolnak elő az 

előadók. 2017-ben azonban nem volt önálló 

szekcióülésük, a Mezőgazdasági Szervezet fo-

gadta be csekély számú előadását. Miután lehe-

tetlen egyszerre több helyen lenni, Lukács Ba-

lázs, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és 

Könyvtár könyvtárosa tájékoztatója közepette 

érkeztem, és éppen a 2015-ig működő Kulturális 

Innovációs Alapítvány Könyvtáráról 

www.kia.hu hallottam beszélni. A hiányosan 

gyarapított környezetvédelmi és ökológiai gyűj-

teményben magas színvonalú, kutatókönyvtárra 

emlékeztető tevékenység folyt.  

 

Lukács Balázs előadása a zöld olvasóteremről.  

Fotó: Kissné Anda Klára 

http://www.kia.hu/


Említést tett Varga Ernst Árpád tudós könyvtá-

rosról, az Ökotáj folyóiratról (1992–2009), a 

Zöld hálózat címmel indított könyvsorozatról 

(1992–2001), amely ma hiányzó adattárfajta. A 

könyvtárépület ma rendezvényhelyszín, könyvtá-

rosa nincs, a szándék hiányzik a gyűjtemény 

jobb sorsát egyengetni, nyilvános könyvtárban 

lenne a helye, mint amilyen a tatabányai József 

Attila Megyei és Városi Könyvtár. A honlap 

megújításán gondolkodnak, de az adatok feldol-

gozása, karbantartása óriási vállalkozás lenne. 

A Mezőgazdasági Könyvtár mintegy 2000 köte-

tes zöldolvasónak nevezett különgyűjteménye és 

olvasóterme a látogatottság növelését célozta. 

Nem az ETO a rendezőelv, hanem saját tárgy-

szókészlet alapján, általános fogalmaktól a disz-

ciplínák felé tagolva helyzeték el az állományt. 

Kiemeléseket is tartalmaz (pl. humánökológia, 

környezeti nevelés). A kapcsolódó események 

(filmklub, ismeretterjesztő előadássorozat, Ma-

gonc tábor) hivatottak erősíteni az érdeklődést. 

Lukácsi Balázs megjegyezte még, hogy nincs 

országos szakkönyvtára a környezetvédelemnek.  

Nagyné Simon Csilla (PTE Egyetemi Könyvtár 

és Tudásközpont, könyvtáros) a pécsi könyvtári 

hálózat és a környezettudatosság viszonyáról 

beszélt. A minőségbiztosítási folyamatok során 

keresték a zöld megoldásokat és jutottak el a 

szemléletváltásig. 2015-ben Zöld könyvtár mun-

kacsoport alakult azokból, akik elhivatottak vol-

tak az ügy iránt. A zöld könyvtár kifejezés áthat-

ja az épületet, az állományt, a szolgáltatást és a 

szemléletet. Problémás a papírhasználat, az 

energiatakarékosság és a hulladékkezelés terüle-

te. Így merült fel a Hulladékhasznosítási hét 

(szelektív hulladékgyűjtés), az „Újrahasználati 

nap” (bolhapiac) és a felesleges papírhasználat 

mérséklésének megszervezése. A célt szolgálja a 

belső havi hírlevél, a belső WIKI, a zárt 

Facebook-csoportban való tájékozódás, a mun-

katársak nyereményjátékkal való motiválása, 

rövid teszt a saját ökolábnyomról, ökototó, 

üzemlátogatás, „Öltözz zöldbe!” akció stb. – 

Eredmények vannak. 

 

 

Steinerbrunner Győzőné a komlói mintakönyvtár pro-

jektről tartott előadást. Fotó: Kissné Anda Klára 

Steinerbrunner Győzőné, a komlói József Attila 

Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 

könyvtárvezetője azt a kezdeményezést és fo-

lyamatot ismertette, aminek során a 25 ezer lako-

sú város 8 főt foglalkoztató közgyűjteménye 

környezettudatos mintaintézménnyé válhatott 

egy 2014-ben megnyert KEFOP-pályázatnak 

köszönhetően. Az 1953-ban alakult százezer 

kötetes, önkormányzati fenntartású könyvtárral a 

város célja az volt, hogy a fenntarthatóbb élet-

módot és fogyasztói szokásokat népszerűsítse 

oly módon, hogy a teljes lakosság, azon túl pedig 

a járás lakosságának szemléletét formálja. Rövid 

és hosszú távú célokat tűztek ki. A kommuniká-

ció az óriásplakátoktól az akadálymentes webla-

pig minden eszközre kiterjedt. 30 hulladékgyűj-

tési pontot alakítottak ki, 30 palackprést és 3 

konténert helyeztek el városszerte. Négy témá-

hoz (víztakarékosság, energiatakarékosság, kör-

nyezetbarát közlekedés, fenntarthatóság) szer-

veztek szlogeneket, programokat, akciókat az 

egy év alatt. Az esővízgyűjtő-rendszer kialakítá-

sától a rajzversenyig, csapatversenytől a kerék-

pártároló kialakításáig, sok minden megvalósult. 

Összegzésként elmondta, több mint 1000 főt 

értek el, számtalan rendezvényt bonyolítottak, a 

városban már van ökoiskola címet elnyert okta-

tási intézmény is.  

 

http://www.zold-konyvtar.hu/  

http://www.zold-konyvtar.hu/
http://www.zold-konyvtar.hu/


Záró plenáris ülés 

Kissné Anda Klára 

A szekcióüléseket követően Kiss Gábor MKE 

alelnök moderálásával elhangzottak a napot érté-

kelő legfontosabb információk. 14 szervezet 12 

szekcióban tartotta üléseit délelőtt és délután az 

egyetem különböző szárnyaiban vagy külső 

helyszínen. A szekciók képviselői ezúttal egyen-

ként értékelték programjaikat és fogalmazták 

meg egy-két jelmondattal az eredményeket, illet-

ve a kitűzött célokat. 

A plenáris ülésen a kiállítók által felajánlott ju-

talmak találtak gazdára a vándorgyűlést végigkí-

sérő játék, irodalmi totó nyerteseinek kisorsolá-

sával. A díjakat Oros Sándor és az MKE elnöke 

adta át.  

Nagy meglepetés volt a jövő évi vándorgyűlés 

helyszínét bemutató videóoelvétel bejátszása. A 

vándorbotot Miskolctól Keszthely vette át. A 

Fejér György Városi Könyvtár és a Pannon 

Egyetem Georgikon Kara lesznek a szervezők – 

annak ellenére, hogy sokan az első vándorgyű-

lést rendező Komárom-Esztergom megyét várták 

az 50. évfordulóra. A Modern Városok Program 

keretében felújításra váró József Attila Megyei 

és Városi Könyvtár (és a megye többi könyvtára 

sincs) sajnos abban a helyzetben, hogy felelős-

séggel vállalni tudta volna a vándorgyűlés meg-

szervezésével járó feladatokat. Barátné dr. Haj-

du Ágnes zárszavában azt hangsúlyozta, hogy a 

jövőkép megléte fontos. Van reményünk, hitünk 

és hátterünk. A vándorgyűlést pedig úgy értékel-

te, hogy sok munkát felmutató, előrevivő, bátorí-

tó, eredményes konferencia volt. Köszönetet 

mondott a támogatóknak. 

Szendi Attila, a Miskolci Egyetem Könyvtár, 

Levéltár, Múzeum mb. főigazgatója, a vendéglá-

tó intézményt érezte a vándorgyűlés nyertesének. 

A másfajta munkaszervezés másfajta gondolato-

kat eredményezett: a használt eszközök, terek, 

előadások másképp szemlélten értéket hordoz-

nak. A hozzáadott munkájukat mindenki más-

ként tudja tovább vinni, vigyük tovább úgy, hogy 

Miskolc egy  igazán jó hely volt a vándorgyűlés-

nek! 

Nem maradt más hátra, mint készülni a baráti 

találkozóra. Akik pénteken is maradtak, tartal-

mas kikapcsolódásra számíthattak. Az úti célok: 

Matyóföld – Mezőkövesd, Miskolc – Lillafüred, 

Boldva – Edelény – Szalonna, Gönc – Vizsoly, 

Kassa, Kazinczy nyomában   egytől-egyig ne-

héz választás elé állították a jelentkezőket. A 

szervezők pedig még itt is ügyeltek arra, hogy a 

hazajutás a lehető legkényelmesebb legyen.  

Jövőre találkozunk Keszthelyen! 

 

A vándorgyűlés résztvevői a miskolci campus előadójában. Fotó: Kósa László 
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