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1Jelenleg a könyvtár jelentős változások előtt áll, 

amelyet meghatároz az újjáépítendő épület és a 

működést biztosító infrastruktúra kialakítása. 

Felelős vezetőként azt gondolom, hogy kedve-

zőbb az intézmény és a fenntartó számára, ha ezt 

a változást már egy új vezető tudja menedzselni, 

hogy az ő elképzelései öltsenek testet ebben a 

hosszútávra kialakítandó helyzetben. Mint azóta 

már nyilvánossá vált, Tatabánya Megyei Jogú 

Város Önkormányzata ezzel a feladattal 

Mikolasek Zsófiát bízta meg. 

Általánosságban elmondható, hogy a 2013-ban 

készített vezetői pályázatban foglalt „nyitott 

könyvtár” elképzelésnek megfelelően, a Külde-

tésnyilatkozatban és a Jövőképben leírtak szerint 

irányítottuk a könyvtárat. Sikeresnek mondhat-

juk az elmúlt 5 évet – elsősorban a város polgá-

rainak intézményünk iránt tanúsított affinitásá-

nak, érdeklődésének köszönhetően. Ezt a sike-

rességet a napi 200-250 könyvtári látogatón kí-

vül a rendezvényeinket, kulturális programjain-

kat felkereső tatabányaiak bizonyították.   

Tatabánya vérkeringésében játszott 5 éves szere-

pünket szemléltetik a következő adatok, amelyek 

a kulturális alapfeladatként végzett könyvtári 

szolgáltatáson kívüli tevékenységünket mutatják: 

 83 kiállítás 66.616 látogatóval   

                                                           
1 Kivonat a fenntartónak írott, 8 oldalas beszámoló-

ból. Szerkesztette: Szilassi Andrea 

 169 rendezvény  7.511 látogatóval,   

 132 képzés (könyvtárhasználati + infor-

matikai felnőttek részére) 2.933 résztve-

vővel   

 5 év alatt összesen 654 aktivitás 90.129 

fő részvételével – ez a könyvtár mérlege 

számokban. 

Ebben az adatsorban nem szerepelnek részletez-

ve az óvodásoktól a középiskolásokig terjedő 

könyvtári órák, az országos, illetve megyei kon-

ferenciák megrendezése (általában évente kettő), 

és a külső rendezvények (pl.: Bánhidai Bizserge-

tő, Nyitott Kapuk, egyéb Agora megmozdulások, 

az évenkénti öko-táborok, stb.)   

 

A fotót Voit Pálról Szilassi Andrea készítette 

mailto:duba.reka@jamk.hu


Kiemelt célkitűzés volt a fenntarthatóság, az 

öko-gondolkodás népszerűsítése könyvtári esz-

közökkel. A projekt 2010 óta tart, mára pedig 

egy komplex ökológiai szolgáltatás került kiépí-

tésre. Ennek komponensei: ökológiai témájú 

könyvekből kialakított 1500 kötetes ökosarok, 

havonta megjelenő öko-hírlevél, öko-cikktár, 

előadássorozat, táborok, a szabadban kialakított 

zöld olvasóterem, fiókkönyvtárakban és a kiste-

lepülési könyvtárakban kiemelt öko-

állományrész, részvétel öko-rendezvényeken, 

öko-pályázatok, gyermekkönyvtári foglalkozá-

sok, kapcsolatok, könyvtármozi öko-témában. 

Ezen a területen országos figyelem fordult Tata-

bánya felé, elismerést kaptunk a hétéves munká-

ért a szakmai partnerektől és a EMMI Közgyűj-

teményi Főosztályától. Ez a tevékenységünk 

szép lassan az országban és a határon túl is köve-

tésre talált. 

Ugyancsak országosan elsőként fejlesztettük ki 

azt az okostelefonon használható Androidos 

alkalmazást, amely nem csak katalógusunk el-

érését biztosítja, hanem interaktív kapcsolatot 

létesít az olvasó és a könyvtár között (hosszabbí-

tás, előjegyzés). Ezt az alkalmazást kiterjesztet-

tük a kistelepülési könyvtárakra is.    

2013 előtt 9 kistérségi településsel volt ellátási 

szerződése a könyvtárnak, ez a szám 2017-re 59-

ra emelkedett - köszönhetően a 2013-ban életbe 

lépett KSZR rendeletnek és a végrehajtáshoz 

biztosított állami forrásnak. Az utóbbi három 

évben 8 kistelepülési  könyvtár berendezését 

újítottuk fel.   

Szintén országosan új kezdeményezés volt a me-

gye kistelepülései között szervezett online vide-

okonferenciánk több alkalommal is, amely a 

KSZR technikai eszköz támogatásával valósult 

meg. Tartalmát tekintve az egyes települések 

helyismereti, helytörténeti anyagaira épített 

nagysikerű vetélkedő volt. Ennek kiteljesedése 

később a Megyei Értéktár Bizottság szervezésé-

ben zajlott vetélkedő lett, amelynek szellemi és 

technikai lebonyolításában is jól vizsgázott 

könyvtárunk. Szeretném kiemelni a városban élő 

nemzetiségekkel együtt szervezett Nemzetiségi 

Hét rendezvényeit, amelyből már hagyományt 

teremtettünk. Három ilyen rendezvény soroza-

tunk volt az elmúlt években. A lengyel, görög, 

roma, német és szlovák nemzetiségek közül az 

utóbbival – ezen kívül – külön is több progra-

munk volt éves együttműködési szerződés alap-

ján.   

Jelentősnek tartom a határon túli kapcsolatok 

erősítését, új partnerek, új összeköttetések létesí-

tését. Megújítottuk kapcsolatunkat és együttmű-

ködési megállapodást kötöttünk az érsekújvári 

Anton Bernolák Könyvtárral. Számukra három 

ízben pályáztunk és nyertünk a Kölcsey Alapít-

ványnál 150 ezer forint értékű könyvadományra 

forrást. Ez nagyon fontos az ott élő magyar nyel-

vű olvasók számára, mert erre más lehetőségük – 

a Nemzeti Kulturális Alap kivételével - nem áll 

rendelkezésükre. Új kapcsolatot létesítettünk a 

Karol Kmeťko nyitrai járási (megyei) könyvtár-

ral, közös konferenciákat szerveztünk Tatabá-

nyán és Nyitrán.                  

Együttműködő partnereink voltak:   

 Tatabánya oktatási nevelési intézmé-

nyei   

 Tatabánya Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata   

 A Vértes Agórája   

 ProVértes Természetvédelmi Közala-

pítvány   

 Barankovics István Alapítvány    

 Északdunántúli Vízmű Zrt.   

 Vértesi Erdő Zrt.   

 Magyar Nemzeti Múzeum   

 Tatabánya Múzeum   

 Kodak Express Tatabánya   

 Klapka György Múzeum   

 Középnyugat-magyarországi Közle-

kedési Központ Zrt.   

 Tatabánya Múzeum Bányászati és 

Ipari Skanzen   

 Zöld Sziget Kör   

 Tatabánya Biogázüzem   

 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat   

 Mi Mozink, Tatabánya   

Köszönöm mindazoknak a támogatását és mun-

káját, akik az elmúlt 5 évben segítették céljaink 

megvalósulását.   



Csak (jog-)tiszta forrásból 

Duba Réka 

Október 2-án a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár a XII. Országos Könyvtári Napok alkal-

mával, egyben a XLVI. Komárom-Esztergom Me-

gyei Könyvtári Hét keretén belül szakmai napot 

tartott, melynek mottója a fenti cím lett. Az elő-

adássorozat a Források és forráskezelés a 

digitalizáció korában téma köré csoportosult, 

melynek előadói több szempontból világítottak rá a 

modernizáció használati jellegére a könyvtári rend-

szerek és eljárások világában. 

 

Schmidt Csaba polgármester köszönti a megjelenteket.  

A képen látható még dr. Voit Pál, ifj. Gyüszi László és 

Mikolasek Zsófia.   

Az eseményről készült fotók megtekinthetők itt: 

http://www.jamk.hu/galeria/picture.php?/16768/category/583 

Fotó: Horváth Szabolcs 

Mikolasek Zsófia osztályvezető megnyitója után 

Schmidt Csaba, Tatabánya város polgármestere 

kapott szót. Méltatta a könyvtári szakmát, a tudás 

megőrzésének hivatásszerepét, a kihívásokat, me-

lyek a könyvtárak valós tudáshoz való hozzájárulá-

sát jelentik. A Modern Városok Program keretén 

belül új, vonzó könyvtár építésére, felújítására ka-

pott keretet a város, mely projekt jelen megoldandó 

feladata a könyvtár átmeneti helyének megtalálása. 

A polgármester továbbá kiemelte a szakmai fejlődés 

fontosságát, a könyvtáros képzés, a tanulás támoga-

tását. 

A könyvtár igazgatója, dr. Voit Pál bejelentette 

nyugdíjba vonulását. Utoljára állt pozíciójában a 

könyvtári hét pódiumán. Az új könyvtár kivitelezé-

se már a következő igazgató, Mikolasek Zsófia fel-

adata lesz. A konferenciát a könyvtár vezetősége 

képviseletében ifj. Gyüszi László vezette le.  

Elsőként dr. Senkei-Kis Zoltán, az ELTE BTK 

Könyvtár- és Információtudományi Intézet munka-

társa Digitális szerzői jogok a könyvtárban cím-

mel tartotta meg előadását. Az e-könyvek, elektro-

nikus tartalmak kapcsán felmerült az eszközköl-

csönzés lehetősége, hogy mindenki számára elérhe-

tő legyen az e-dokumentum megtekintése, ám ez a 

gyakorlat eddig Magyarországon nem aratott sikert. 

A könyvtári portálon keresztül történő e-tartalom 

kölcsönzés meghatározott idejű hozzáférést egy-

szerre csak egy olvasónak biztosít. A licenc alapú e-

dokumentum kölcsönzés estén a felhasználó licenc-

díjat fizet. Az offline szolgáltatás fizikailag intéz-

ményhez kötött letöltést engedélyez. Az e-tartalmak 

kölcsönzésénél meghatározó tényező a szerzői jog 

figyelembe vétele, a kiadó engedélye, az olvasói 

igényeknek való megfelelés és az anyagi források 

adta lehetőségek. Az ELTE Fogyatékosügyi Köz-

pontja és az intézmény könyvtára dolgozik az adat-

bázisok felhasználóbarát tárolási és elérhetőségi 

lehetőségein, mely dokumentumok elsősorban tan-

anyagok és digitális tananyag-adaptációk.  

A digitalizáció nemzetközi jogi helyzetéről Dancs 

Szabolcs, az OSZK szakmai főtanácsadója adott 

tájékoztatást. Az IFLA 2016-os trendjelentésének 

frissítésében földrészi lebontásban jelennek meg a 

könyvtári előírások, melyekben jelentős súlya van a 

szerzői jognak, a személyi adatok védelmének, az 

online tartalomszolgáltatásnak, az igény szerinti 

dokumentumküldésnek. Az e-kölcsönzés itt első-

sorban digitálisan kölcsönzött kurrens tartalmat 

jelent. A kereskedelmi forgalomból kikerült művek 

alacsony piaci értéket képeznek, ám a kölcsönözhe-

tőség függvénye a jogtisztázás, ennek pedig magas 

az ára. Ezen dokumentumok hozzáférhetővé tétele 

és a piacra való visszahelyezése európai megoldá-

sok segítségével valósulhat meg. Számos ország 

próbálkozása hozott eltérő eredményeket, például a 

norvég modell, az árvaműves modell, a ,,francia 

recept”, a lengyel szerzői jogi reform és a szlovák 

jogszabály. 

Dr. Mayer Erika az Internet Szolgáltatók Tanácsá-

nak jogi képviselője a Szerzői jogi harcok Aaron 

http://www.jamk.hu/galeria/picture.php?/16768/category/583


Swartztól az Európai Bizottság radikalizációs 

törekvéséig címmel tartotta meg előadását. A szer-

zői jog története elsőként 1709-ben volt tetten érhe-

tő, amikor megállapították, hogy az adott művet 

csak engedéllyel szabad másolni. Sokkal később 

Aaron Swartz már a szabad és hozzáférhető infor-

mációáramlásról álmodott, harcának eredményeként 

több egyetem és neves tudós tette mindenki számá-

ra elérhetővé munkáját. A Public Domain 

Manifesto kiáltványt a közkincs védelmében alkot-

ták meg, mely elsősorban a szerzői jog alatt nem 

álló művek kezelését taglalja. 2015-ben bevezették 

a sérelemdíj rendeletét a szerzői jogsértés esetében. 

Az Európa Bizottság a szabad felhasználás keretein 

belül meghatározta a szöveg és adatbányászat körét, 

a kulturális örökség megőrzésének lehetőségét digi-

tális másolatként nonprofit alapon, a digitális do-

kumentumok technológia-semleges, határokon át-

ívelő hozzáférését. Lényeges célként fogalmazódik 

meg a Marrakhesi Szerződés ratifikálása, mely a 

vakok és látássérültek, a nyomtatott szöveget hasz-

nálni képtelen személyek nyomtatott művekhez 

való hozzáférésének elősegítését teszi lehetővé.  

Digitalizálás együttműködésben: a jogkezelés jó 

gyakorlatai címmel tartotta meg előadását Moldo-

ván István, az OSZK E-könyvtári Szolgáltatások 

Osztályának munkatársa. A nyilvános digitális tar-

talomszolgáltatás első lépéseinek felvázolása után a 

hatályban lévő szerzői jog alapjaival ismerkedtünk, 

melyhez szorosan kapcsolódik a személyi vagyoni 

jog. Az interneten elérhető e-adatbázisok csak nem 

jogvédett műveket digitalizálhatnak, vagy a jogsza-

bályoknak megfelelően szerző utáni kutatómunkát 

és engedélyeztetést kell lebonyolítaniuk. A MEK 

digitalizálási munkája során nyomon követhetjük 

azokat az akadályokat és megoldásokat, melyekkel 

a hasonló adatbázisoknak szembe kellett nézniük. 

Dr. Tóvári Judit PhD, az Eszterházy Károly 

Egyetem Médiainformatikai Intézetének nyugdí-

jas tanára a Digitális örökség, kulturális tarta-

lom a könyvtári kutatásfejlesztés szolgálatá-

ban címmel tartotta meg előadását. A közösségi 

háló mára elengedhetetlen részévé vált a könyv-

tárak működésének, melyek nem csak az online 

könyvek, folyóiratok, bedigitalizált anyagok, 

tudománytárak hozzáférhetőségét jelenti. Az 

elektronikus gyűjteményekre a könyvtárak rend-

szerezett szolgáltatásokat építenek. A tágabb 

online szolgáltatásokkal rendelkező könyvtárak 

többfélék lehetnek: digitális, hibrid, virtuális.  

A digitális tartalmak és internetes szolgáltatá-

sok menedzseléséről dr. Tószegi Zsuzsanna 

PhD, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtu-

dományi Intézet címzetes egyetemi docense tar-

tott előadást. A Neumann János Digitális Könyv-

tár és Multimédia Központ példásán mutatta be a 

digitalizálás nyújtotta lehetőséget, melyek meg-

oldást jelentenek az archiválásra, a szerzői jogi 

korlátok kikerülésére. Figyelembe kell venni a 

digitalizált anyag minőségi paramétereit, a fel-

használási módok szabályozását, a dokumentu-

mok forrásának megjelölését, a nem archiválási 

cél esetén a szerzői jog érvényesítésének akadá-

lyát. Magyar területen a Digitális Irodalmi Aka-

démia működése úttörő hatású a digitális doku-

mentumok hozzáférése körében.  

Mikolasek Zsófia, a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár Megyei Ellátási és Módszertani Osztályá-

nak vezetője és új igazgatója a könyvtármozi Ko-

márom-Esztergom megyei szolgáltatásával ismer-

tette meg a konferencia közönségét. A 

könyvtármozi működési feltételei meghatározzák, 

hogy csak KSZR-ben szerződött könyvtárakban 

működhetnek, és a könyvtár befogadóképessége el 

kell, hogy érje a 20 főt. Könyvtármozi tagok pedig 

csak regisztrált olvasók lehetnek. Kizárólag engedé-

lyezett filmeket vetíthetnek. Az előadás után egy 

humoros könyvtármoziról szóló kisfilmet vetítettek, 

melynek kollégáink a szereplői és alkotói.  

Intézményünk digitalizációs tevékenységéről és 

próbálkozásairól Török Csaba, a könyvtár rendszer-

informatikusa tartott beszámolót. A könyvtár 

digitalizációs tevékenysége elősorban a helyismere-

ti szempontokat, archiválási célokat érinti. A helyi 

folyóiratok, periodikák gyűjtése, a diákok bevonása 

a digitalizálás folyamatába, a Vértes Agorája szer-

vezetéről megjelenő cikkek bemásolása mind a te-

vékenység lényeges részét képezik.  

Az előadások prezentációi elérhetők a következő 

linken: http://www.jamk.hu/?q=hu/node/6236  

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicls2enIHXAhWGshQKHaCpAYsQFghUMAQ&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FNeumann_J%25C3%25A1nos_Digit%25C3%25A1lis_K%25C3%25B6nyvt%25C3%25A1r_%25C3%25A9s_Multim%25C3%25A9dia_K%25C3%25B6zpont_K%25C3%25B6zhaszn%25C3%25BA_T%25C3%25A1rsas%25C3%25A1g&usg=AOvVaw3qUbC5TlyDhswjgFAtHSM3
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicls2enIHXAhWGshQKHaCpAYsQFghUMAQ&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FNeumann_J%25C3%25A1nos_Digit%25C3%25A1lis_K%25C3%25B6nyvt%25C3%25A1r_%25C3%25A9s_Multim%25C3%25A9dia_K%25C3%25B6zpont_K%25C3%25B6zhaszn%25C3%25BA_T%25C3%25A1rsas%25C3%25A1g&usg=AOvVaw3qUbC5TlyDhswjgFAtHSM3
http://www.jamk.hu/?q=hu/node/6236


Ora et labora! - Imádkozz és tevé-
kenykedj!  

Nász János 

Szeptember 18-ai öko-esténk előadójaként Bar-

tók Gertrud helytörténész kollegánk tartott elő-

adást a szerzetesrendek ökológiai érzékenységé-

ről és tevékenységeiről. A természettel való 

harmonikus együttélés nem csak egy divatos 

dolog, hanem jelen van a Földön azóta, amióta 

az ember itt megjelent.  

 

Bartók Gertrudról Horváth Szabolcs készítette a fotót 

Számos oka lehet annak, hogy a szerzetesrendek 

története a múlt kevésbé ismert területét képezi. 

Nem csak a múltjukról tudunk keveset, még a 

jelenüket sem igazán ismerjük. Pedig tevékeny-

ségükkel nagyon sok olyan értéket hoztak létre, 

adtak a világnak. Ebben a természetesség nagyon 

is hangsúlyos. De mi is a szerzetesrendek lénye-

ge? A világtól való elvonulás, de nem kivonulás; 

az Isten szolgálata és az ehhez igazított életmód, 

napirend. A mai napig ismert rendek két jelentős 

reguláját Szent Ágoston és Szent Benedek fog-

lalta írásba, melyeket talán a bencés körökben 

lehet legteljesebben tetten érni. A napirend egyik 

legfontosabb eleme az ima, amelyet rendtől füg-

gően napi 7-8 alkalommal, 2-3 óránként szüksé-

ges gyakorolni, mintegy negyed és félóra időtar-

talommal. Az imák közti időszakok pedig a te-

vékenykedés, munkálkodás terminusai, így a 

tanításé, iratok másolásáé, földművelésé. A ren-

deknek tulajdonában birtokok, szerzetesházak, 

monostorok és kisebb-nagyobb földterületek 

állnak, belső kertek, gyümölcsösök, tavacskák is 

tartoznak hozzájuk. Ezek gondozása a teremtés 

dicsőítése, csodálata mellett az öngondoskodást 

és önellátást is jelenti. Másrészt a közösségi lét 

nagyon fontos eleme a szerzetességnek, így nin-

csenek személyes tárgyaik, nem birtokolhatnak 

semmit. Az elhordott ruhát is oda kell adniuk a 

szegényeknek. Odafigyelnek az egészséges 

életmódra, hiszen úgy tartják, hogy a test Isten 

temploma és a szerzetesnek küldetése van, nem 

lehet beteg. A pihenés is fontos, így például az 

ebéd után kötelező a pihenő, és egy könyv olva-

sása e közben kívánatos. Az írás és olvasás isme-

rete, a klasszikus műveltség megszerzése alapve-

tő, hiszen ógörög, latin műveket olvasnak, má-

solnak, illetve a gazdálkodásnál, levelezésnél, 

kapcsolattartásnál alapvető ezek tudása. A test 

fenntartása megköveteli tőlük a helyes táplálko-

zást, amely nem lehet hivalkodó. A böjti idősza-

kot kivéve a zöldségek és gyümölcsök mellett a 

szárnyasok, halak fogyasztása játszik jelentős 

szerepet. A sör és bor, majd a pezsgő készítését, 

a gyümölcsfák oltását, szemzését, nemesítését, 

az élelmiszerek sokféle tartósításának módszereit 

nagy részben nekik köszönhetjük. A fűszernövé-

nyek és gyógyfüvek nemcsak a táplálkozást, de a 

gyógyítást is szolgálják. A nyomásos földműve-

léssel megelőzték a termőföldek kizsigerelését, 

és kerülték a monokultúrák kialakulását. A vál-

tozatos és tápláló, saját maguk által előállított, 

saját használatra szánt élelmiszerek mind az ép 

testben ép lélek elvét követték. A tartósítás, a 

sózás, füstölés, szárítás, lepárlás mind arra szol-

gáltak, hogy a téli időszakban is megfelelő tarta-

lékokkal rendelkezzenek. Mivel a gyógynövé-

nyek kiszárítása során csökken gyógyhatásuk, 

ezért kikísérletezték, hogy alkoholos kivonatuk-

kal hatásuk megőrizhető. Ezek voltak a mai tink-

túrák előzményei, az első gyógyszerek, az „élet 

vizei”. A kakukkfű, fűzfakéreg mixtúrák a mai 

gyógyászatban is ismeretesek és használják őket. 

Iskolákat és ispotályokat tartottak fenn, ahol ta-

nítottak, gyógyítottak és továbbadták a tudásu-

kat. Azt tartották, hogy az embert körülvevő 

természetet az Isten adta nekik, hogy rácsodál-

kozzanak annak gyönyörűségére. Éppen ezért 

nem rombolhatja azt öncélúan senki, mert nem a 

miénk a világ, hanem Istené. Ránk bízta, hogy 

vigyázzunk rá, gondoskodjunk róla és lássuk 

meg benne a teremtés megannyi csodáját.  



10 éves a NetNagyi klub - 
lemezbemutató 

Szilassi Andrea 

Szeptember 2-án rendhagyó klubrendezvényt 

tartottunk. A jeles évfordulóra való tekintettel 

kivételesen az IT világ semmilyen érdekessége 

vagy bármiféle digitális kompetenciafejlesztés 

nem került terítékre. Helyette nosztalgiáztunk, 

elmerültünk közös múltunk emlékeibe.  

10 év nagy idő egy szervezet életében. Ezalatt 75 

rendezvényünk volt 2.118 fő részvételével. Ren-

geteg fotó, plakát, programbeszámoló, sajtócikk, 

tévéfelvétel és egyéb videó született, továbbá 

2014-ben egy hosszabb tanulmány is. Többször 

írtam már visszaemlékezéseket, összefoglalókat 

a kezdetekre visszanyúlva  ezúttal nem teszem. 

A születésnapi eseményre honlapszerkesztő 

szoftverrel készítettem e dokumentumokból egy 

multimédiás DVD-t. (Ez az anyag nincs és nem 

is lesz feltöltve az internetre.) 

 

Csoportkép a könyvtár előterében. Fotó: Kovács Péter 

A DVD-nek 9 menüje van. Önálló oldalra kerül-

tek programjaink a plakátokkal és az események-

ről szóló beszámolókkal. Szintén közvetlenül a 

menüből hozzáférhető (jelenlegi) tagságunk név-

sora, történetünk képekkel és egyéb dokumen-

tumokkal illusztrálva, továbbá két fotó- és egy 

videógaléria oldal, valamint egy sajtócikk-

gyűjtemény. Kapcsolataink létrejötte más test-

vérszervezetekkel szintén külön oldalra került. 

Érdekes és egyedi történetek. Innen további 

aloldalak nyílnak, amelyeken a testvérszerveze-

tek képviselői által írott, képes bemutatkozások 

láthatók. Az egyik fotógaléria oldal a velük kö-

zös rendezvényekről, kirándulásokról tartalmaz 

fotókat. A másik a klubrendezvények képeiből 

válogatott gyűjtemény évenként csoportosítva. A 

Fókuszban … című, hat éven át megrendezett, 

alkalmanként 6 előadásból álló rendezvénysoro-

zatunk távoli településekről is vonzott vendége-

ket – még Kiskunmajsáról is. Vannak olyan fel-

vételeink, ahol pécsi, ajkai, budapesti vendégek 

együtt láthatók a helyi tagok mellett rendezvé-

nyünkön, és vendégeink jó ismerősként beszél-

getnek egymással. Sajnos ez a rendezvénysoro-

zat 2016-ban megszakadt. 

E szervezetek közül néhánnyal csupán rövidebb 

ideig tartó események fűztek össze bennünket, 

mint például Gyergyószentmiklós és Békéscsaba 

internetklubjával.  Budapesttel és Péccsel többé-

kevésbé folyamatos kapcsolatot ápolunk, közös 

kirándulásokon és szakmai rendezvényeken ve-

szünk részt. Ők ezen az eseményen is köszöntöt-

ték a klub tagjait Skype-on vagy emailben. Ajkai 

barátainkkal különféle okok miatt a szervezeti 

kötelék személyes kötődésekké alakult át. A 

kezdet pedig így indult 2009-ben − Fonyódi Jó-

zsefné elektronikus leveléből idézünk:  

„Hiányzik egy olyan ember, egy olyan közösség, 

akik egy-egy mondattal a helyes útra terelnének, 

és a sok esetben felesleges köröket megspórolnák 

nekem. Vágyakozva gondolok arra, bárcsak kö-

zelebb laknánk Tatabányához, bárcsak részese 

lehetnék ennek a kis kreatív csapatnak!” 

 

A születésnapi torta. Fotó: Szilassi Andrea 

A tagság részéről is elhangzottak köszöntések, 

megható visszaemlékezések. A könyvtár vezeté-

se egy szép és hatalmas tortával lepte meg a 

klubtagokat, és mindenki kaphatott egy jubileu-

mi DVD-t ajándékba. Végezetül önfeledt beszél-

getések és kulináris élvezetek következtek. 

http://www.netnagyiklub.hu/Hid_a_digitalis_szakadekon_at.pdf


„Csak tiszta forrásból”  öko-

vetélkedő  

Nász János 

Idén már második alkalommal, a könyvtári hét 

programsorozatán belül szerveztünk tatabányai 

általános iskolásoknak egy online öko-

vetélkedőt, majd ezt követően egy döntőt. Végül 

két iskola legjobb csapata mérkőzhetett meg az 

október 7-ei döntőben: a Dózsa György és a Váci 

Mihály Általános Iskolák 4-4 fős csapata ver-

senyzett egymással. Szeptember elején már fel-

tettük a honlapunkra a vetélkedő feladatlapját a 

nyitólap A fenntartható jövőért blokkjába.  

Ennek első fordulós kitöltése, beküldése alapján 

lehetett továbbjutni.  

A feladatlap javarészt könyvárunk öko-

szolgáltatásaival és a környezettudatosítással 

kapcsolatos feladatokat tartalmazott, emellett 

volt kutatómunkát igénylő része is. Itt tevékeny-

ségünk részfeladataira vonatkozóan tettünk fel 

kérdéseket, így például cikkeinkről. A tevékeny-

ségünket átfogó öko-füzetünkkel, majd zöld ren-

dezvényeinkkel, cikkbibliográfiánkkal, hírleve-

lünkkel kapcsolatos tudnivalók is terítékre kerül-

tek. A döntőbeli feladatok pedig egy helyi képes-

lap megtervezését, egy  a helyi –környékbeli 

értéktárban környezeti értéknek tartott  hely 

bemutatását, valamint egy öko-túra alkalmával öt 

értékes hely bemutatását tartalmazták. Az öko-

túra apropóját az adta, hogy 2017-et a fenntartha-

tó turizmus évének nyilvánították.  

 

A győztes Váci iskola versenyzői. Fotók: Csejtei Zsolt 

Nász János, a vetélkedőt levezető ökológiai tájé-

koztató értékelésében elmondta, hogy a vetélke-

dőknek nem az a lényege, hogy ki a győztes, 

hanem inkább az, hogy egymástól tanuljunk. Így 

mindenki nyertes lesz. Ettől függetlenül, a ver-

seny legügyesebb csapatát ki kellett választania a 

zsűrinek. Fő szponzorunk a Vértesi Erdő Zrt. 

volt. Az általuk felajánlott fődíjat, egy 2 napos 

erdei iskolai programot a pusztavámi Vajda Já-

nos Erdészeti Erdei Iskolában (teljes ellátással) a 

Váci Mihály Általános Iskola csapata nyerte. Ezt 

a díjat Ring Annamária vidékfejlesztési előadó 

adta át a győzteseknek. A Dózsások csapata pe-

dig egy múzeumlátogatást nyert a csákberényi 

Gróf  Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Mú-

zeumba. Másik támogatónk, a Tatabányai Klí-

makör Közhasznú Egyesület értékes ajándék-

utalványait Boda Andrásné Judit, a zsűri társel-

nöke adta át mindkét csapatnak. A József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár, a Nemzeti Kulturá-

lis Alap és az Informatikai és Könyvtári Szövet-

ség ajándékait pedig Kissné Anda Klára, a 

könyvtár tájékoztató és bibliográfiai csoport osz-

tályvezetőjétől vehették át az iskolákat képviselő 

tanulók. Végezetül jegyezzük meg a két csapat 

és felkészítő tanárok nevét: 

 

Ring Annamária gratulál Tóth Juditnak, a Váci iskola 

felkészítő tanárának 

A Dózsa György Általános Iskola versenyzői: 

Kupi Rebeka, Kizaki Zoi, Straub Zongor, Böcskei 

Balázs. Felkészítő tanáruk: Tóth Judit. 

A Váci Mihály Általános Iskola versenyzői: 

Forgó Katalin, Papp Sándor, Vida Márk, Zsula 

Karolina. Felkészítő tanáruk: Kocsisné Jenei 

Erika 



Újra Taizs Gergő ült a tatabányai 
slam poetry képzeletbeli trónjára   

Horváth Szabolcs 

Továbbra is népszerű a slam poetry Tatabányán. 

Most Slam to the School névre kereszteltük az a 

szeptemberi rendezvényt és reméltük, hogy min-

den kis "nebulónk" megjelenik. Ám néhányan 

hiányoztak, így hát ők elkerülték az "osztály" 

előtti felelést.   

 

Taizs Gergő. A videófelvétel elérhető itt: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfafSN4XN9laPwvxFUh3OjFsv5YwYrmqt  

Kivételesen picit nehéz helyzetbe kerültünk, 

ugyanis az est házigazdája, Borsos Bence 

('hoBBit' ) tíz percet késett. Majd amikor a mik-

rofon mögé állt, a közönséggel azonnal elfeled-

tette a várakozást. Jókedvű és humoros 

slammekkel készült. A versenyben ugyan csak 

öten vettek részt, de ez nem befolyásolta az est 

és a verseny minőségét, sőt! Nagyon jól sikerült 

estét zárhatunk, amelyre körülbelül 70-80 ember 

gyűlt össze könyvtárunkban.  Az első kör után 

ismét Open Microphont  tartottunk, ahol előbb a 

versenyzők, majd bárki a közönség soraiból a 

mikrofon mögé állhatott szavalni. A nézőtérről 

végül ketten felbátorodtak annyira, hogy a többi-

ek elé álltak, és rímekben mondták el gondolata-

ikat.  

  A verseny végeredménye:  

1. Taizs Gergő  

2. Pencs Attila  

3. Keszőcze Patrik  

 

Különdíj: Kozsán Leó  

  

Összefoglaló a 46. Komárom-
Esztergom Megyei Könyvtári Hét 
tatabányai eseményeiből 

Adorján Mária, Kissné Anda Klára, 

Sóvágó Zsoltné, Tarjánné Tihanyi  

Tímea  

A Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári Hét 

2017. október 2. és 8. között 46. alkalommal 

került megrendezésre összhangban a 12. Orszá-

gos Könyvtári Napok tematikájával. Ezúttal a 

forrásokra, az információ- és boldogságforrások-

ra, a vízre, mint az élet, illetve a természet, va-

lamint múltunk forrásaira koncentrált programok 

várták a könyvtárlátogatókat. A József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár fiókkönyvtáraiban a 

naponta más-más helyszínen meghirdetett be-

iratkozási akció, az ezzel egyidejű egy óra in-

gyenes számítógép- és internethasználat, a 

„megbocsátás hete”, a Fő téri könyv csere-bere 

akció, valamint az online biztosított szolgáltatá-

sokról, az információforrásokról meghirdetett 

nyereményjáték a megszokottnál nagyobb sze-

mélyes és online látogatottságot eredményezett. 

Csak a Fő téri központi könyvtárban több mint 

hétezren fordultak meg ezen a héten. 

 

Mandalafestés Sopotnikné Percze Beátával. 

Fotó: Csejtei Zsolt 

2017. október 4-én a Bánhidai Fiókkönyvtára 

szervezésében bemutatásra került „Az öröm 

színei – mandalában, táncban, zenében” című 

előadás, melyben közreműködött Sopotnikné 

Percze Beáta művészetterapeuta, a TJ ESZI Csa-

ládsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 

Csobogó Klubja, valamint a Kodály Zoltán Álta-

lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szín-

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfafSN4XN9laPwvxFUh3OjFsv5YwYrmqt


játszó csoportja Keresztes Mária vezetésével. 

Rendezvényünknek a Tatabányai Szlovák Nem-

zetiségi Önkormányzat támogatásával, a 

bánhidai Szlovák Ház adott helyet. Új színfolt-

ként a Kodály Zoltán Általános Iskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola színjátszó csoportja mu-

tatkozott be „Hány méter a szeretet?” című 

előadásával. A csoport vezetője, Keresztes Mária 

tanárnő irányításával a helység lassan táncte-

remmé változott a hatalmas mandala körül, ahol 

összes vendégünk egy nagy körbe állva együtt 

énekelt és táncolt. 

 

Bosnyák Viktória Kertvárosban. Fotó: Csejtei Zsolt 

2017. október 6-án délelőtt Bosnyák Viktória 

látogatott el a Felsőgallai Fiókkönyvtárba. A 

Széchenyi István Általános Iskolából negyedik 

osztályos tanulók érkeztek, hogy kötetlenül be-

szélgethessenek az írónővel. Bosnyák Viktória 

rövid bemutatkozása után a műveiről kérdezte a 

gyerekeket, akik később az életéről, munkássá-

gáról faggatták. A társalgás folytán megtudtuk, 

hogyan lett belőle írónő, hány kötete látott eddig 

napvilágot stb. 

2017. október 3-án délután a JAMK kertvárosi 

fiókkönyvtárának vendége szintén Bosnyák Vik-

tória írónő volt. Közel nyolcvan vendégnek tar-

tott több mint egy órás, jó hangulatú találkozót. 

Minden gyermek kezében volt egy- két könyv az 

írónő műveiből. A gyerekek jól ismerték a műve-

it, sokat kérdezgettek róluk. Ifjúsági regényeken 

kívül a Nyelvkincstár- sorozatban magyar nyelvi 

és nyelvtani közléseket is ír. Több interaktív já-

tékot játszott a gyerekekkel a magyar közmon-

dásokkal és a szinonimákkal kapcsolatban. 

A Népház Úti Fiókkönyvtárban a kiskamaszok 

Nógrádi Gáborral találkozhattak október 4-én. 

Ahogy a könyveiben, úgy az író–olvasó találko-

zón is megtalálta a hangot a gyerekekkel. Több 

művét magával hozta és dedikálásra is lehetőség 

nyílt. 

Még ugyanaz nap délután könyvtári „ki mit 

tud?”-ra került sor. A tatabányai könyvtárosok-

ból álló csapat szállt helyismereti versenybe a 

Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár felkészült 

versenyzőivel. (Erről helyismereti rovatunkban 

részletesen is írunk –szerk..) A jó hangulatban 

lezajlott virtuális vetélkedőt október 5-én már 

egy kiállítás követte. Görgényi 100 címmel 

Görgényi István születésének 100. évfordulója 

alkalmából kerültek kiállításra azok a képek, 

amelyeket még soha nem állítottak nyilvános 

formában közönség elé.  

Újvárosban a fiókkönyvtár Bartók Gertrud elő-

adására hívta a gyerekeket október 6-án. A hely-

történész könyvtáros Történelmi hagyomány-

őrzés – testközelből címmel, hagyományos vise-

letbe öltözve, számtalan érdekességet mesélt. Az 

előadó és férje  nem csak ismertették a magukkal 

hozott tárgyak lényegét, használatát, hanem azo-

kat a tanulók élvezettel kézbe és magukra is ve-

hették.  

 

Történelmi hagyományőrzés testközelből - Bartók 

Gertrudról Csejtei Zsolt készítette a fotót 

Október  4-én együttműködő partnereink közül 

az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. 200 palack tata-

bányai karsztvizet osztott szét a könyvtárba láto-

gatóknak. 

Október 6-án már két órától könyvtárbemutató 

túrán vehettek részt az arra jelentkezők. Az 



óránként induló csoportok néhány résztvevője 

előtt minden raktárhelyiség, iroda ajtaja kinyílt, 

és tájékoztatást kaptak a könyvtárosok sokrétű 

tevékenységéről. Míg a „színfalak mögött” sétál-

tak néhányan, az olvasótérben Papp Éva, az Or-

szágos Széchenyi Kör Szegedi Tagcsoportjának 

vezetője az aradi vértanúkról és özvegyeikről 

tartott tényszerű és roppant színes előadást. 

Szombaton a Tatabányai Városi Szabadidősport 

Szövetségnek köszönhetően mindkét nap ha-

gyományos fajátékok várták az ökoteraszon a 

gyerekeket. Szombaton elsőként a nyár végén 

meghirdetett tatabányai öko-vetélkedő döntőjére 

került sor. A továbbiakban a szintén előre meg-

hirdetett megyei novellaíró pályázat eredmény-

hirdetésével folytatódott a program. A megyei 

könyvtár arra volt kíváncsi, hogy mit gondolnak, 

éreznek, élnek meg a mai fiatalok kamaszként. A 

10–18 évesek között három díjkategóriában 

Bognár Istvánné irodalomtanár, Szénási Zoltán 

irodalomtörténész és Petényi Erzsébet irodalom-

tudományi szaktájékoztató értékelte a pályázato-

kat.  

Mozdulj ki! címmel szólította helyismereti sétá-

ra ifj. Gyüszi László és dr. Horváth Géza az ér-

deklődőket. A helyismereti séta során Tatabánya 

épített környezete, majd a János-forrásig eljutva, 

Szigetközi Márton erdész előadásából a termé-

szeti értékek kerültek terítékre.  

A könyvtár falain belül a gyerekeket a Száz 

Völgy Természetvédelmi Egyesület standjánál a 

madáretetők készítése kötötte le, a felnőttek 

pedig Musicz László, az Által-ér Vízgyűjtő Hely-

reállítási és Fejlesztési Szövetség szakmai igaz-

gatója előadásának lehettek részesei. 

A programok sorában Bársony László, az 

OMBKE-Bányászati Szakosztály Tatabányai 

Helyi Szervezet elnöke bányászhagyományok-

ról mesélt.  

Október 7-e várostörténeti könyvbemutatóval 

fejeződött be. A megyei könyvtár a Jó szeren-

csét! Emlékév alkalmából fogott kötetszerkesz-

tésbe, és adta ki Jószerencsét! címmel tanul-

mánykötetét.  

A könyves vasárnap a könyvtári hét leglátoga-

tottabb napja lett, amelyhez a Fő téren az éves 

beiratkozási akció jelentősen hozzájárult. A gye-

rekeket már könyvtárnyitástól meseöböl és arc-

festés várta. Kora délutánig pontgyűjtő játékon 

vehettek részt a mesekedvelők. Eközben Beck 

Ágnes „dadus” mesélt, ízelítőt adva Szutyejev 

vidám meséiből. Majd őt a Buborék együttes 

váltotta az olvasótér közepén, hogy táncos–zenés 

mulatságba csábítsa a kicsiket. Alig lett vége a 

hangos mulatságnak, máris Kelemen Petra Pi-

roska, felvidéki mesemondó szólította meg a 

könyvtárlátogatókat. Benke Judit és Selmeczi 

Ágnes óvodapedagógusok citerával, énekkel, 

játékkal kötötték le a gyerekek figyelmét. Bizony 

megmozgattak minden érdeklődő gyereket, mie-

lőtt Csatlós Melinda csendesebben evezett az 

ismeretterjesztés vizeire a bakonyi betyárokról 

szóló előadásával. Ő sem jött egyedül, hozott 

magával egy betyárt! A nap legnagyobb látoga-

tottságú rendezvénye azonban a Kor-

határtalanul. 50 után is aktívan! címmel ren-

dezett Endrei Judit közönségtalálkozó volt. Be-

szélgetőpartnere, Nagy Edit könyvtáros azt is 

igyekezett felmérni, hogy az ország több város-

ában működtetett Kor-határtanul klubokban mik 

a tapasztalatai, hogyan működnek? 

 

Endrei Judit és Nagy Edit. Fotó: Török Csaba 

A megyei könyvtári hét a Nemzeti Kulturális 

Alap és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 

támogatásával valósult meg. Ezen túlmenően 

minden együttműködő és támogató partnert kö-

szönet illet a felajánlásokért, a részvételért, a 

segítségért. A megyei könyvtári hét sikere min-

den itt dolgozó könyvtáros érdeme. Köszönjük! 
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Mit olvas az esztergomi könyvtár-
látogató? 

Kovátsné Várady Eszter 

Az utóbbi időben egyre inkább érződik, hogy „a 

kereskedelmi média megjelenése az elmúlt évti-

zedekben a kulturális igényesség jelentős romlá-

sát eredményezte, amivel párhuzamosan egyre 

nehezebbé válik a minőségi művészi produktu-

mok befogadása” (Hoppál Péter, az Emmi kultú-

ráért felelős államtitkára, NMI, 2016. 05. 09.).  

A mondat egy esztendeje hangzott el, s nyugod-

tan, illetve inkább nyugtalanul állíthatjuk, hogy a 

helyzet azóta csak tovább romlott. A könyvtá-

raknak egyre növekvő fontos szerepe van az ér-

tékek újra felfedeztetésében, a tartalmas időtöl-

tés, az élethosszig tartó tanulás és a felzárkózás 

lehetőségeinek kibontásában, ezek már szakmai 

közhelyek.  

De hogyan is van ez valójában egy városi könyv-

tárban, amelynek saját épülete sincs, amelyet tíz 

esztendeje kihelyeztek a város szélére egy gim-

náziumba, s azóta a megalkuvásig megtesz min-

dent, hogy felhasználóinak száma ne csökkenjen, 

látogatottsága nőjön? Mit is jelent esetünkben a 

megalkuvás? Azt, hogy az állománygyarapítás-

nál az olvasói igényekre a korábbiaknál is na-

gyobb figyelmet fordítunk, eleget teszünk az 

éppen „trendi”, menő, népszerű olvasmányok 

beszerzésére irányuló kívánalmaknak, hisz az 

olvasók legnagyobb százaléka ezekért jön be a 

könyvtárba. Tesszük ezt annak tudatában, hogy a 

közízlés erősen megváltozott, és olyan „értékek” 

kerülnek sok divatos irodalmi mű kapcsán nép-

szerűsítésre, amelyek nem feltétlen felelnek meg 

európai múltunk és magyarságunk hagyományos 

értékrendjének. Kompromisszumra kell töreked-

nünk. Ez sokszor igen nehéz, és az értéktelen, a 

szenny, a tudatos megtévesztés és félrevezetés 

széleskörű terjedésével egyre nehezebbé válik. 

Az ízlésformálásra, az értékes irodalom felis-

mertetésére és népszerűsítésére talán leghatéko-

nyabb eszközeink a különböző rendezvények, 

ezért is tartjuk azokat igen fontosnak – de most 

nem erről van szó. Azt akartuk megtudni, me-

lyek azok az olvasmányok, amelyek a mai világ-

ban egy kisvárosi könyvtárban a legnagyobb 

népszerűségnek örvendenek? 

Legutóbb 2005-ben volt országos felmérés és 

programsorozat Magyarországon A Nagy Könyv 

címmel, melynek célja az országosan legkedvel-

tebb regény megválasztása, valamint az olvasás 

népszerűsítése volt. A győztes regénynek, amely 

megkapta a „Magyarország legkedveltebb regé-

nye 2005” címet, az Egri csillagok bizonyult, a 

második és harmadik helyet A Pál utcai fiúk és 

az Abigél nyerte el. És ezekre az eredményekre 

méltán büszkék lehetünk!  

S hogy lássuk, mi változott az elmúlt 12 évben, 

összeállítottuk az Esztergomi Top 10-et mind a 

felnőtt, mind a gyermek olvasók tekintetében, 

vagyis a tíz leggyakrabban kikölcsönzött művek-

re voltunk kíváncsiak az elmúlt másfél esztendő-

ben. Hála az integrált könyvtári rendszernek, 

nem volt nehéz. És biztosak lehettünk vizsgáló-

dásunk megbízhatóságában: a számítógép nem 

hagy kiskapukat, nem enged szépíteni, feketén-

fehéren a tényekre szorítkozik.  

Én a listára került művek két-három mondatos 

bemutatásának – ami nem tévesztendő össze a 

minősítéssel! – is helyt adok e cikk keretein be-

lül, jobbára nem saját véleményem, hanem on-

line oldalakon szereplő ismertetők, ajánlások 

alapján. 
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Felnőtt olvasmányok sikerlistája: 

A tizedik helyen Rebecca Stonehill: A költő 

felesége című romantikus 

regénye áll. A költő felesége 

egy ötven éven át ívelő törté-

net, amelyet három rendkívü-

li nő beszél el. Csodálatosan 

szívszorító regény egy csa-

ládról, amelyet feldúl a hábo-

rú, de összeköt a szeretet, a 

veszteség és a remény.  

A kilencedik Ugron Zsolna: 

Úrilányok Erdélyben. Ugron Zsolna első regé-

nye valóságos utazás báltermeken és mosókony-

hákon, palotákon és romokon, szövevényes ro-

koni kapcsolatokon és egy sodró szerelmen át a 

pesti nyüzsgésből a Kárpátok lábához. A nyolca-

dik helyre Belinda Alexandra: A toszkán rózsa 

című könyve került; a romantikus regény Olasz-

ország történelmének egy szégyenteljes korsza-

kában, a fasizmus idején 

játszódik. A helyszín pedig 

Toszkána szíve: Firen-

ze. Hetedik helyen Benkő 

László: Tatárjárás trilógiá-

ját találjuk. A Tatárjárás tö-

kéletes példája annak, hogy 

valójában szeretjük a törté-

nelmet. Epikus, izgalmas, 

ízes nyelven elbeszélt, monumentális történet. 

Ha elolvassuk, egy nagyon személyes nézőpont-

ból fogunk mindent megtudni a magyar történe-

lem kulcsfontosságú eseményéről, az 1241-42-es 

mongol hadjáratról és megszállásról. A hatodik 

Charles Martin: A megváltás reménye című 

regénye lett. Charles Martin a saját félbeszakadt 

amerikai futball-pályafutása emlékére írta ezt a 

könyvet, mintegy terápiás céllal saját magának 

és a szintén sportoló fia részére, amolyan meg-

szívlelendő apai jótanácsként: 

soha ne szálljon el. A siker 

kulcsa a csapatjáték és a kitar-

tás, és azt se felejtse el, hogy 

mi a legfontosabb az életben. 

Az ötödik helyet Douglas 

Preston Becsapódás című 

krimije szerezte meg. Preston 

több szálon futó története krimi, de tudományos-

fantasztikus szemlélettel is rendelkezik. Sőt, tö-

kéletesen bele tudta illeszteni az eseményeket a 

mindennapok világába. A szerző a szakértelmét 

nem akarja ránk erőszakolni, inkább csak meg-

mutat egy részt a szakterületből, épp annyit, am-

ennyi szükséges a történet megértéséhez. A ne-

gyedik helyre Paula Hawkins A lány a vonaton 

című kötete került, ami műfaját tekintve 

pszichothriller. Az izgalmas olvasmány a vonat, 

az újonnan felbukkanó szereplők, visszaemléke-

zések, ködös pillanatok, találkozások, menekülé-

sek, keserűség és múlt iránti vágyakozás egyve-

lege, ahol senki sem az, akinek elsőre hisszük. A 

dobogó legalsó fokán Dan Brown Inferno című 

kötetét találjuk, biztos a filmek sikere vonzotta 

ehhez a könyvhöz az olvasókat. A krimiben van 

művészettörténet és némi kód-

fejtés is kiválóan összekever-

ve. Második, előkelő helyen 

Dragomán György Máglya 

című regénye végzett. A Mág-

lya sok szempontból folytatása 

a szerző első regényének, A 

fehér királynak: mindkét mű-

ben gyerekszereplő szemén keresztül látjuk a 

világot, mindkettő egy félig-meddig fiktív Er-

délyben játszódik, de míg A fehér királyban az 

egyik fő kérdés az, hogyan lehet élni egy zárt 

diktatúrában, hogyan őrizheti, hogyan élheti meg 

az egyes ember az egyéniségét, a szabadságát az 

elnyomásban, addig a Máglyában már az, hogy 

mit kezd magával az ember, mikor elméletileg 

(papíron legalábbis mindenképpen) beköszöntött 

a szabadság, de az előző rendszer romjai, emlé-

kei, képviselői még mindenütt ott vannak. Az 

aranyérmet Fábián Janka 

könyvei szerezték meg. Az 

Emma-sorozat tulajdonkép-

pen családregénybe szőtt sze-

relem és történelem. Fábián 

Janka nem elég, hogy nagyon 

intenzíven és mélyről mutatja 

meg a szereplők érzelmi és 

gondolati világát, félreértéseit, de nem mulasztja 

el a mindennapok eseményein át megmutatni a 

magyar történelem XX. századi valósá-

gát. Valójában örüljünk, hisz a top 10-ből öt ma-



gyar szerzők munkái. Egyértelmű, hogy a törté-

nelmi regény hódít, és igazán kedvező, hogy két 

női írónk kapcsán a magyar történelmi korok és 

események az érdeklődés középpontjába kerül-

nek. A könyvek sorrendje nem okozott igazán 

meglepetést, az országos könyvtárak statisztikái-

ban is hasonló tendenciákra bukkanhatunk; a 

Top 10-be leginkább a szórakoztató irodalom 

került fel, amelyekre jobb, ha nem 

irodalomkritikusokként nézünk, hanem az álta-

luk hordozott viselkedésminták, az általuk su-

galmazott világlátás – nagyon sarkítva az általuk 

képviselt jó és rossz minősítések alapján. A fel-

sorolt művek ugyan enyhén szólva nem felelnek 

meg a Hoppál Péter által emlegetett „minőségi 

produktum”-nak, mégis azt mondom több évti-

zedes könyvtáros gyakorlattal a hátam mögött, és 

a jelen világ abszurditásaival szembesülve, hogy 

a fentiek alapján nem olyan sötét a kép.  

Gyermek és ifjúsági könyvek sikerlistája: 

Tizedikként Marék Veronika Boribon sorozatát 

láthatjuk. Marék Veronika két hőse, Boribon és 

Annipanni majd fél évszázada lakik rengeteg 

kisgyerek szobájában, segítenek nekik elaludni, 

betegeskedni, kirándulni, focizni és sok-sok ap-

rónak tűnő, de annál súlyosabb konfliktust fel-

dolgozni, és a mese, a képek 

erejével átélni. A kilencedik 

helyet Rahn Sabine: Lovas 

történetek könyve foglalja el. 

Rövid, szépen illusztrált törté-

netek, kizárólag a lovak vilá-

gából. Mind a 8 történet sze-

replői más gyerekek, lovak. A 

betűket már ismerő gyerekeknek nagy sikerél-

mény lehet a könyv elolvasása. Könyvtárunkban 

a nyolcadik helyet szerezte meg a Nagy Könyv 

győztese: Gárdonyi Géza Egri csillagok. Buda 

elfoglalása és a török 1552. évi hadjáratának 

kiemelkedő fontosságú eseménye, az egri vár 

ostroma szolgál a mű fő témájául. Hetedik lett 

Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő sorozata. 

Az óvodás korú gyerekek nagyon szeretik köny-

nyen érthető mondatai, valamint aranyos hétköz-

napi történetei és szép illusztráció miatt. A hato-

dik helyen J. K. Rowling Harry Potter fantasy 

sorozata végzett. A sorozat első kötete 1997-ben 

jelent meg Harry Potter és a bölcsek köve címen, 

s ezt követően világsiker lett a többi kötet is. Az 

utolsó könyvet 2007 júniusában adták ki, azóta 

több mint 450 millió példányt adtak el a sorozat-

ból, összesen 74 nyelven. Az utolsó négy kötet 

egymás után állította fel a „leg-

gyorsabban eladott könyvek” 

rekordját a könyvkiadás törté-

netében. A ötödik helyet Mik-

száth Kálmán Szent Péter 

esernyője kapta meg. Valószí-

nűleg azért, mert kötelező ol-

vasmány. Szerkezetileg a regénynek két fonala 

van. Az egyik a glogovai pap és húga, Veronka, 

a másik a vörös esernyő titka, Gregorics Pál és 

törvénytelen fia, Wibra Gyuri története. A ne-

gyedik helyen A Pál utcai fiúk végzett Molnár 

Ferenc tollából. Magyarországon az egyik leg-

olvasottabb és legnépszerűbb 

regény, az iskolákban kötele-

ző olvasmány általános iskola 

ötödik osztályában. Külföldön 

a legismertebb magyar re-

gény. A könyv máig ható 

nemzetközi népszerűsége 

arról tanúskodik, hogy olva-

sói szerint örök élethelyzetek-

ről szól, bárhol, bármikor történhetett volna. Az 

harmadik helyezést Leiner Laura Szent Johan-

na gimi sorozata szerezte meg, amely a tinik 

sikerkönyve.  Talán a tévében látott Szívek 

szállodájabéli Gilmore lányokhoz lehetne hason-

lítani. A dobogó középső fo-

kára Jeff Kinley Egy ropi 

naplója került. Ez a könyv 

tízéveseknek íródott, ne vár-

junk tőle világmegváltást, a 

korosztály számára azonban 

kiemelkedő siker. Találó 

gyermekhumora van, ezért 

olyan sikeres a gyerekek kö-

rében. Semmi nagyot nem akar átadni, csak szó-

rakoztat. Ilyen könyvek is kellenek, főleg azok-

nak, akik most ismerkednek a könyvek világá-

val. Végül elérkeztünk az első helyezetthez, ami 

nem más mint Bartos Erika Bogyó és Babóca 



sorozata. Bogyó, a csigafiú és Babóca, a katica-

kislány: aranyos történetek, egyszerű rajzok, 

szerethető szereplők; 

a kicsiknek nem is 

kell nagyon ennél 

több. Bartos Erika 

meséivel megnyugta-

tó, harmonikus vilá-

got közvetít, nevéhez 

sok gyermekkönyv 

fűződik, történeteit maga illusztrálja. Kiemelke-

dik az írónőtől a Hoppla meséi – Vendégségben 

Pécs városában, ami tulajdonképpen egy gyer-

mek útikönyv. Többet ad, mint egy pécsi fotóal-

bum, gyönyörködtetőbb, mint egy várostérkép, 

mesésebb és kedvesebb, mint egy turistakézi-

könyv a kedves, szép rajzaival. Nos, a gyerekek 

olvasmányválasztása sem tekinthető túlságosan 

tragikusnak. Hiszen annak is örülnünk kell, hogy 

egyáltalán olvasnak. Könyvet. Nyomtatottat. 

Tudom, kissé felületes ez a pillanatkép az eszter-

gomi könyvtárhasználók olvasmányválasztásá-

ról. De, számomra legalábbis, tanulságos. Mert, 

Ungvári Tamással mondva: „A kérdés nem az, 

miért nem olvas annyi ember, hanem az, hogy 

miért is olvasunk, és persze mit.” 

Az Országos Könyvtári Napok  
esztergomi rendezvényei 

Hámosné Szőke Anna,  

Zimonyi Zsanett 

Az esztergomi Helischer József Városi Könyv-

tár, csatlakozva az országos Könyvtári Napok-

hoz, október 2-8-ig könyvtári rendezvényeket 

tartott. Az eseménysorozat országosan a „Csak 

tiszta forrásból” szlogent kapta. Ez a néhány szó 

Bartók Béla Cantata Profana művének befejező 

gondolata. A tiszta forrás az OKN rendezvényso-

rozatának apropóján környezetünk szépségeinek 

védelmére és megbecsülésére, ugyanakkor az 

információk „tisztaságára” (egyrészt a forrás 

megbízhatóságára, pontosságára, másrészt a 

szerzői jogok rendezettségére) is utal. 

Október 2. Hétfőtől látható Spóner Hajnalka 

fotográfus alkotásaiból kamara kiállítás a könyv-

tár tárlóiban; egyidejűleg a Művelődés Házában, 

valamint rendhagyó módon utcakiállítás formá-

jában az Imaház utcai ház falán is találkozhatunk 

fotóival. 

Október 3. Kedden Marcali Marianna, a könyv-

tár munkatársa hívta fel a középiskolások fi-

gyelmét az interneten megjelenő álhírek veszé-

lyeire illetve hasznos adatbázisokat ismertetett 

előadásában; megmutatta, hogyan kell a kereső-

ket használni, és a kapott találat értelmezéséhez 

is segítséget nyújtott.  

Október 4. A boldogság forrásai című tematikus 

napon Tisza Zoltán ló kiképzéssel is foglalkozó 

erdész, a Visegrádi Szent György Lovagrend 

tagja a Ló és az ember kapcsolata címmel tar-

tott felső tagozatos diákoknak érdekes, vetítéssel 

egybekötött előadást. Kaptunk egy rövid történe-

ti áttekintést a ló és az ember évezredek óta tartó 

kapcsolatáról, láttunk egy kis videót a szilvásvá-

radi lipicai ménesről, a lovas-tanár munkájáról, 

és a Visegrádi Palotajátékokról, melynek elő-

adónk is aktív szereplője. Többek között meg-

tudtuk azt is, hogy rossz gyerek és rossz ló nincs. 

 

Reisinger János. Fotó: Steindl Nóra 

Délután Reisinger János irodalomtörténész tar-

tott előadást Boldogság a Biblia szerint. Meg-

vizsgálta Jézus a boldogságról szóló kijelentése-

it. A Hegyi beszédben felsorolt nyolc mondást 

követve juthatunk el boldogsághoz. A Bibliában 

a mondatok elején állandóan ismétlődő “Boldo-

gok...” azt hangsúlyozza, hogy van, létezik itt a 

földön valódi boldogság. Amennyire csak teljes 

lehet itt a boldogság, annyira teljessé akarja ezt 

formálni Isten. 



Október 5. Fehér Györgyi múzeumpedagógus, a 

Duna Múzeum munkatársa 6. osztályos tanulók-

nak tartott rendhagyó természetismeret órát Az 

élet forrása a víz címmel, melyen felhívta a 

diákok figyelmét arra, hogy a számunkra termé-

szetes „vízbőség” a Földön élő emberek nagy 

részének nem áll rendelkezésére. A Földet érintő 

fontos tudnivalók után helyi érdekességekről is 

szó esett; többek között előkerültek régi eszter-

gomi fotók is, az egykori Molnár soron működő 

vízimalomról, hajómalmokról a Dunán, valamint 

a nagy árvizek során elöntött városról. 

 

Fehér Györgyi. Fotó: Steindl Nóra 

Csütörtök délután könyvbemutatóra került sor. A 

Nagyanyáink kiskertjéből című könyv Köve-

cses Varga Etelka helyi gasztronómiai sorozatá-

nak harmadik kötete. Az első a Népi ételek Esz-

tergom, Dorog és Nyergesújfalu környékéről, ezt 

követte a Rétesfélék Esztergom, Dorog és Nyer-

gesújfalu környékéről. A sorozat harmadik da-

rabja a bemutatott könyv, ami az egyes települé-

sek, falvak helyi ízvilágával ismerteti meg az 

olvasót. Sokféleképpen lehet 

zöldséget, gyümölcsöt tartósí-

tani, ennek vannak helyi ha-

gyományai Esztergom, Dorog 

és Nyergesújfalu környékén 

is, akárcsak a helyben ter-

mesztett zöldségekből, gyü-

mölcsökből készített ételek-

nek is. Mindig az adott hely-

ség saját nyelvjárásában szerepelnek a receptek. 

Bárhol lapozunk bele a receptgyűjteménybe, 

érdekes helyi gyümölcsbefőtt, lekvár, savanyú-

ság vagy ebédre való étel leírását találjuk. Elő-

adását sok néprajzi adalékkal fűszerezte.  

Október 6.  A könyvtár Köztünk élnek soroza-

tának vendége Maráz Zsuzsanna ultrafutó volt, 

akivel Sinkó Gyula beszélgetett. Zsuzsanna há-

romszor nyerte meg a Balaton körül rendezett 

Ultrabalaton versenyt. Ő volt az év ultrafutója 

2016-ban. A szeptember végén megrendezett 

görög Spartathlon 246 kilométeres viadalon ta-

valyi eredményét két órával megjavítva idén 

másodikként ért célba a hölgyek között 

25:43:40-es idővel. Az idei igazán sikeres év, a 

megyei Príma díj közönségdíját hozta el Maráz 

Zsuzsannának. 

 

Versmondó verseny. Fotó: Nyári Andrea 

Október 7.  „…VIRÁG VOLT A VERS…”  

címmel rendezett a Helischer József Városi 

Könyvtár versmondó versenyt, idén kilencedik 

alkalommal 50 év feletti amatőr versmondóknak. 

29 fő méretett meg a szakavatott zsűri által. A 

zsűri elnöke a korábbi éveknek megfelelően: 

Bács Ferenc, Kossuth- és Jászai-díjas színmű-

vész volt. A három, előzetesen megadott verscím 

közül egy Arany János verset is vártunk, tekin-

tettel a költőóriás kétszáz éves jubileumára. Az 

első három díjon kívül további hat került átadás-

ra. Az esemény igazi kulturális unikum volt a 

verset szerető közönségnek.  

Díjazottjaink: első díj: Mach András (Buda-

pest), második díj: Strich Lászlóné (Budapest), 

harmadik díj: Bohák Anikó (Érsekkéty). A zsűri 

különdíját Ungvári Tamás (Eger) vehette át.  

Október 8-án könyvtárunk vasárnapi nyitva 

tartással, könyvbörzével várta olvasóit. Megbo-

csátás napját tartottunk, illetve lehetőség nyílt 

éves ingyenes beiratkozásra is.  



Moldova György volt a vendégünk 

Zimonyi Zsanett 

2017. szeptember 18-án, hétfőn a Könyvtári beszél-

getések című sorozatban Moldova György volt 

könyvárunk vendége a Kegyelemkenyér című riport-

könyve kapcsán. A Kossuth-díjas alkotó több mint öt 

évtizedes írói pályafutása alatt kétségtelenül Magyar-

ország egyik legolvasottabb szerzőjévé vált. Valam-

ennyi műfajba belekóstolt, de legnépszerűbbé riport-

kötetei által vált. 

 

Moldova Györggyel Sinkó Gyula beszélgetett.  

Fotó: Steindl Nóra 

A beszélgetés elején Moldova György elmondta, 

hogy úgy érzi, írásaival, küldetést teljesít; azoknak és 

azok helyett ír, akik anyagi értéket termelnek. Az író 

termelni nem tud, ezért az írásaival próbálja azokat 

szolgálni, akik dolgoznak. A siker, a népszerűség 

soha nem érdekelte. Amikor fontos témát talál, úgy 

érzi, kötelessége megírni. A Kegyelemkenyér c. 

könyvvel is egy küldetést teljesít, amelyben fontos-

nak tartotta megmutatni az országban élő nyugdíja-

sok helyzetét, akik egyre nagyobb szegénységben 

élnek, és a hatalom elég méltánytalanul bánik velük.  

A riportok helyszínei nem véletlenszerűek; a könyv-

ben olvashatunk Hódmezővásárhelyről, Komlóról, 

Pécsről, Szombathelyről. Ezeken a helyszíneken so-

kan nem is vállalták, hogy nyilatkozzanak az írónak, 

Moldova György szerint a félelem és a rossz helyzet 

miatt. Az író beszélt a városok, valamint az egyéb, 

köteteiben említett települések tragikus helyzetéről, a 

bányák, téeszek megszűnését követő állapotokról. 

Megemlítette a cigányság nehéz körülményeit is, 

amely réteg a rendszerváltás igazi vesztese. A be-

szélgetést Moldova György színesítette néhány jóízű 

viccel, történettel. Az esemény végén alkalom nyílt a 

közönség kérdéseinek feltevésére − a jelenlévők éltek 

is a lehetőséggel. A kiadó jóvoltából lehetett könyvet 

vásárolni és dedikáltatni. 

Dunai Éva operaénekes a városi 
könyvtárban 

Hámosné SzŐke Anna 

A Helischer József Városi Könyvtár Köztünk 

élnek sorozatának 2017. szeptember 25-i vendé-

ge Dunai Éva operaénekes volt. Büszkék va-

gyunk, hogy az olyan ifjú tehetségek, mint Dunai 

Éva, városunkból indították el pályafutásukat. 

1981-ben született Esztergomban, édesanyja 

tanítónőként, édesapja marósként dolgozott. A 

Dobó Katalin Gimnáziumban töltött évek után 

zenei tanulmányait hegedűn kezdte Pásztóiné 

Nádudvary Erikánál az esztergomi zeneiskolá-

ban. Nem volt mersze hegedűszakra felvételizni, 

inkább hangjával próbált érvényesülni.  

 

Dunai Éváról Nyári Andrea készítette a fotót 

Énekelni a dorogi zeneiskolában kezdett Orth 

Miklósnál 1997-ben, majd 1999-ben a Bartók 

Béla Zeneművészeti Konzervatóriumban tanult. 

2002-ben felvételizett a Zeneakadémia Tanár-

képzőjébe, ahol 2006-ban diplomázott ének-

kamaraművész, magánének tanár szakon. A fő-

iskolás évek alatt kitűnő képzést kapott. 2006 

szeptemberétől Nyergesen, majd 2007 februárjá-

tól Esztergomban tanított éneket a zeneiskolá-

ban. Két egykori tanítványára büszke: Erős Atti-

lára és Herczeg Mátéra. Az esztergomi évek alatt 

gyakran koncertezett itthon és külföldön egy-

aránt az Esztergomi Szimfonikusokkal Reményi 

Károly irányítása alatt. Aktív tagja volt a Buda-

pesti Stúdió Kórusnak, kisegített a Magyar Rádió 

Énekkaránál, és turnézott külföldön az Operaház 



művészeivel. A Magyar Állami Operaháznál 

2013 augusztusától dolgozik énekkari művész-

ként, emellett kisebb szólókat is énekel különbö-

ző operákban. Dunai Éva az est során felhívta a 

figyelmet a korrepetitor munkájára, aki a kar-

mester segítője. Feladata főleg a szólisták, a kó-

rus felkészítésében, a szerepek gyakoroltatásá-

ban van. A próbák során a zenekart helyettesítő 

zongorakivonatot játssza, gyakran a karmester 

helyettese, segédkarmester. A korrepetitor mun-

kája főleg az operaházak életében jelentős. Pél-

daképe Komlósi Ildikó, aki a New York-i Met-

ropolitan, a bécsi Staatsoper, a milánói Scala, a 

veronai Aréna, a drezdai Semperoper és a londo-

ni Covent Garden visszatérő vendége. Kedvenc 

rendezője Szinetár Miklós, aki ifj. Johann 

Strauss operettjét is megrendezte, amellyel idén 

októberben indulnak Japánba. Élete egyenesben 

van, hivatásától megkapja azt az érzelmi töltött-

séget, izgalmat, amelyre szüksége van. Operaál-

ma Giuseppe Verditől a Nabucco és a Macbeth. 

Az Erkel Színház alábbi darabjaiban szerepel: 

Erkel Ferenc: Bánk bán, Gaetano Donizetti: A 

Lammermoori Lucia, Giacomo Puccini: Tripti-

chon (Angelica nővér; A köpeny, Gianni 

Schicchi).  

Idén tavasszal megházasodott, férjével az opera-

házi munka során ismerkedett meg. A családi 

életet előrébbvalónak tartja a karriernél. Szabad-

idejében asztalterítőket, levendulazsákokat varr. 

 

2017. október 16-án könyvtárunk vendége volt Szinetár 
Miklós, a 86 éves Kossuth-díjas rendező. A Színház- és 
Filmművészeti Főiskola rendező szakát 1953-ban végezte 
el, ez idő alatt zeneszerzést is tanult és énektanulmá-
nyokat is folytatott. Művészi pályafutásáért számos 
elismerést kapott élete során. Az utóbbi évtizedben 

könyveket is írt.   HSzA.  

 

2017. október 6-án a Köztünk élnek sorozat vendége 

Maráz Zsuzsanna hosszútávfutó volt. Évek óta a hazai 

ultrafutás meghatározó alakja, több országos női csúcs 

kötődik nevéhez. 2017 igen sikeres év számára, mivel 18 

ezer szavazattal elnyerte a megyei Príma díj közönségdí-

ját.  HSzA. Fotók: Nyári Andrea 

 

 

2017. október 9-én a Köztünk élnek sorozat vendége az 

esztergomi gyártulajdonos, Neuzer András volt. A nyír-

egyházi születésű gépészmérnök 1983-ban került Eszter-

gomba. Eleinte a Labor MIM-nél dolgozott fejlesztőmér-

nökként, majd 1987-től magánvállalkozást indított. Az 

ALTRIX márkájú kerékpárok az ő üzeméből kerülnek ki. 

Ezekből számos országba exportálnak.  HSzA 

 

Czigány György Erkel Ferenc-, Liszt Ferenc- és József Atti-

la-díjas író, költő, újságíró, szerkesztő, zenei rendező, 

műsorvezető és érdemes művész volt a vendégünk 2017. 

szeptember 4-én. Közel 40 évig vezetett egy komolyzenei 

műsort Ki nyer ma? címmel  a Kossuth Rádióban.  HSzA. 
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Az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc kritikus kérdései 

Nagy Mária 

Az Országos Könyvtári Hét alkalmából könyvtá-

runkban tartott előadást 2017. október 3-án dr. 

Galambos István történész, a Nemzeti Emlékezet 

Bizottság Hivatalának tudományos kutatója. 

„Csak tiszta forrásból” –ez az idei Könyvtári Hét 

szlogenje, így az előadás is csatlakozott e gondo-

lathoz, hiszen az előadó az írott és szóbeli törté-

nelmi források hitelességét, kritikáját érzékeltette 

az 1956-os forradalom és szabadságharc vonat-

kozásában. 

 

dr. Galambos Istvánt Sinkó Ildikó könyvtárigazgató aján-

lotta a megjelentek figyelmébe. Fotó: Makuvek Nóra 

Az 1956-os események történelmi forrásainak 

számbavételével kezdődött az előadás. Különö-

sen nagy figyelmet kaptak a visszaemlékezések, 

memoárok. Előfordulhat, hogy ugyanazt az ese-

ményt, történést az évek múlásával másképp 

éljük át, és lehet, hogy a memoárok íróit is elra-

gadják érzelmeik; az átélt élményekre évekkel 

később már másképp gondolnak vissza. Ahogy 

múlnak az évek, úgy telnek meg új és újabb tar-

talmakkal az emlékek. Ezért fontos, hogy mindig 

objektíven és reálisan értelmezzük ezeket a for-

rásokat. 

A források tekintetében a másik fontos csoportot 

a bírósági peranyagok alkotják. Az előadó igye-

kezett példákkal is színesíteni az előadást. M. 

Kiss Sándor történész kutatásai derítettek fényt 

pld. a Tóth Ilona-per ellentmondásaira. Erről 

tanúskodnak a következő kötetei: „A csalogány 

elszállt. Tóth Ilona tragikuma” és „Csalogányva-

dászok. Három tételben a Tóth Ilona ügyről, 

1956-1966-1989. Kádár Jánostól – Kádár Jáno-

sig” A források esetében még fontos szerepet 

töltenek be forradalom intézményei: a nemzetőr-

ség, illetve a forradalmi- és munkástanácsok, 

ezekről is részletes beszámolót hallhattunk.  

Galambos István doktori értekezésében az 1956-

os forradalom várpalotai eseményeivel foglalko-

zott, mivel várpalotai születésű, így családi indít-

tatása is hozzájárult ehhez. Dédnagyapja a nagy 

bányászper egyik vádlottja, a nagyapja pedig a 

bánya munkástanácsának egyik tagja volt. Az 

1956-os forradalom és szabadságharc még a mai 

napig is ad kutatómunkát a történészek számára, 

hisz még nem teljesen kutatható minden forrás, 

archívum. Az előadás végén és közben is tehet-

tek fel kérdéseket a lelkes érdeklődők. Az elő-

adás végére mindannyiunkban 1956 egy újabb 

fejezete világosodott meg.  

Rendezvényünk a Nemzeti Kulturális Alap és az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség támogatá-

sával valósult meg.  

mailto:duba.reka@jamk.hu


„Egy korty derű” − Vendégünk volt V. 
Kulcsár Ildikó  

Nagy Mária 

Az Országos Könyvtári Napok keretében 2017. 

október 5-én könyvtárunk vendége volt V. Kul-

csár Ildikó, a Nők Lapja népszerű újságírója. A 

„Csak tiszta forrásból” szlogenhez kapcsolódva 

ezen a napon a boldogságforrásokat próbáltuk 

megkeresni. „Egy korty derű” című estjével 

már régóta járja az országot, és nagy örömmel 

látogatott el hozzánk, Tatára. V. Kulcsár Ildikót 

nem kell sokaknak bemutatni, nagymamáktól 

unokákig több nemzedék ismeri a nevét, olvassa 

írásait, könyveit. 

 

V. Kulcsár Ildikóról Dollmayer Bea készítette a fotót 

Olyan témákat érintett, mint a párkapcsolatok 

útvesztője, utazási élményei, vagy éppen a lá-

nyos apák és persze a fiús anyák. Utazási élmé-

nyei közül többször szóba került Róma, amely a 

legkedvesebb városa. Sokszor járt már ott. Mint 

ötgyermekes édesanya és fiús anya nagyon fon-

tosnak tartja, hogy a gyerekeket, főleg a fiúkat el 

kell engedni, hagyni kell őket, hogy megtalálják 

a saját útjukat. Ezt egy nagyon szomorú, de ta-

nulságos történettel illusztrálta is.  

V. Kulcsár Ildikó számára az embereknél, embe-

ri sorsoknál nincsen érdekesebb. Készített már 

interjút hírességekkel, királynőkkel, zseniálisan 

okos elmékkel, de olyanokkal is, akiket nem 

kényeztetett el az élet. Ő inkább, embereket 

gyűjt, és ez a gyűjtemény sokkal többet ér szá-

mára bárminél.  

Szerinte mai életünkből hiányzik a derű, a neve-

tés, az önirónia; komoly hiánycikk a mosolyra 

való képesség. Ha elveszítjük azt a képességün-

ket, hogy nem vesszük észre az apró szépsége-

ket, akkor nem tudjuk elviselni a hétköznapokat 

sem. Ezt ő maga így fogalmazta meg: „Ez a 

mankó lehet egy korty derű is. Nem gondolok én 

harsány, oktalan röhögésre - erre tényleg nincs 

okunk -, csak egy parányi életszeretetre."  

A beszélgetés közben hallhattuk V. Kulcsár Ildi-

kó három, a beszélgetéshez kapcsolódó írását: 

„Moly Mari könnyei” „Nem kell neki az én fi-

am?” „Mennyország, paradicsom utca” A közön-

ség is nagyon élvezte a beszélgetést, és talán 

mindenki sokkal derűsebben állt fel, és vitt ma-

gával egy korty derűt. A beszélgetés végén lehe-

tőség volt dedikálásra és könyvvásárlásra is. 

Rendezvényünk a Nemzeti Kulturális Alap és az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség támogatá-

sával valósult meg. 

A pálos rend története 

Kerekesné Fuli Anikó 

Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes-

rendről szólt előadásom 2017. szeptember 20-án 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla von 

Boeselager Gondviselés Háza Idősek Napközi 

Otthonában. 

 

Az egyiptomi születésű Remete Szent Pálra a magyar 

pálosok tisztelettel tekintenek, példaképüknek tartják, 

névadójuknak fogadták őt. A kép forrása: 

http://www.boldogsag.net/index.php?option=com_content&id=32132:reme

te-szent-pal-a-magyar-palosrend-szellemi-se&Itemid=900  

http://www.boldogsag.net/index.php?option=com_content&id=32132:remete-szent-pal-a-magyar-palosrend-szellemi-se&Itemid=900
http://www.boldogsag.net/index.php?option=com_content&id=32132:remete-szent-pal-a-magyar-palosrend-szellemi-se&Itemid=900


A rend történetének ismertetése közben az érdek-

lődők hallhattak a pálosok jelmondatának jelen-

téséről és szentírási gyökeréről, a rend címerének 

heraldikai jellemzőiről, a rendalapító Boldog 

Özséb esztergomi kanonok életéről, a jelentő-

sebb pálos monostorokról és templomokról, 

Szent Ágoston regulájáról és a szerzetesek vise-

letéről. Említésre került az Erdélyi Fejedelemsé-

get megszervező Fráter György esztergomi érsek 

és Galánthai gróf Esterházy Pál László pécsi 

püspök is, aki II. József rendeleteit megkerülve 

Püspökszentlászlón biztosította a pálosok fenn-

maradását, továbbá szó esett a rend történetét 

feldolgozó márianosztrai állandó kiállításról is. 

 

A kép forrása: www.palosrend.hu  

A könyvtár munkatársai azonban most is hűek 

maradtak hivatásukhoz, hisz pálos rendi íróról és 

irodalmi alkotásról is szó esett, mint pl. Báthory 

László első magyar nyelvű, részleges Biblia for-

dításáról, a Jordánszky- és Festetics-kódexekről, 

Ányos Pál, Verseghy Ferenc és Virág Benedek 

munkásságáról. Az előadást – a már megszokott 

módon – beszélgetés követte, ahol a résztvevők 

megoszthatták egymással a témával kapcsolatos 

élményeiket, tapasztalataikat. Az utóbbi időben 

egyre többen érdeklődtek a könyvtárban, hogy 

meg lehetne-e tartani az előadásokat esti idő-

pontban is. A következő előadás már számukra is 

látogatható lesz. 

Október 18-án, szerdán Mindenszentek ünnepé-

vel és Halottak napjával kapcsolatos néphagyo-

mányokról, a koszorú és a mécses történetéről és 

a virágnyelvről hallhatnak előadást az érdeklő-

dők. Délelőtt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Csilla von Boeselager Gondviselés Háza Idősek 

Napközi Otthonában, délután pedig a könyvtár 

olvasótermében várjuk látogatóinkat. 

Az olvasás és az írás szerelmese – 

Anne Frank története 

Goldschmidt Éva 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár kiállítást 

szervezett a felső tagozatos diákok és a középis-

kolások számára Olvass és írj Anne Frankkal! 

címmel. Az utazó tárlatot a hollandiai Anne 

Frank Ház hívta életre, és bocsátja az intézmé-

nyek rendelkezésére, hogy minél több tanuló 

megismerkedjen egy olyan lány életével és írói 

tehetségével, aki a viszontagságos körülmények 

közepette sem veszítette el hitét, és amely által 

írói vénája még kiforrottabbá vált.  

 

Anne Frank Ház: www.annefrank.org 

Az Anne Frank naplója című könyvben, amely 

naplóbejegyzéseinek gyűjteménye, az író és a 

tudományokért rajongó 13 éves lánnyal találko-

zunk a második világháború árnyékában. Felve-

tődik a kérdés, vajon a mai fiatalok vezetnek-e 

naplót? Külföldi iskolákban ajánlott olvasmány a 

könyv, amelynek tartalmát a tanórán megbeszé-

lik a diákokkal, és ösztönzik a gyermekeket arra, 

hogy érdemes lejegyezni dátumhoz kötött gon-

dolatokat. 

Könyvtárunk 2017. szeptember 11-én, a tárlatot 

megnyitó rendezvényével egy rövid időre, a rej-

tekhelyre, abba a bizonyos „hátsó traktusba” 

kalauzolta el az Eötvös Gimnázium és a Kőkúti 

Általános Iskola tanulóit. Sinkó Ildikó, könyvtá-

runk igazgatónőjének bevezető és köszöntő sza-

vait meghatottan hallgatták a diákok. Mély csend 

jelezte, hogy olyan eseményt elevenítünk fel, 

amiről ma is nehéz beszélni. Petrozsényi Eszter 

http://www.palosrend.hu/
http://www.annefrank.org/
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színművésznő szemelvényeket olvasott fel a nap-

lóból, amelyet az Anne életét bemutató rövidfilm 

követett. A kiállításmegnyitó résztvevői bele-

képzelték magukat Anne bujkálás előtti minden-

napjaiba. Belegondoltak abba is, hogy ők vajon 

mit tennének, ha több mint két évig bezárva kel-

lene élniük egy épületben, amelynek ablakán 

csak sötétedés után szabadott kitekinteni. A tárlat 

bemutatásával interaktív programot kínálunk, 

hiszen a körbevezetésen, a kiállítási anyag meg-

ismerésén kívül játékos feladatok is vártak a 

csoportokra. A kiállítás 2017. szeptember 11-29. 

között volt megtekinthető. 

 

Fotó: Goldschmidt Éva 

Lezárult a „Tata forrásai és vizei” 
nyereményjátékunk 

Kerekesné Fuli Anikó 

Az Országos Könyvtári Napok programjai 2017-

ben a tiszta forrásokat állították középpontba. 

Legyen szó legális információforrásokról, vagy 

akár boldogságforrásokról, népi hagyományaink-

ról vagy épp természeti forrásainkról. Ez utóbbi 

témakör adta az ötletet feladatlapjaink összeállí-

tásához. 

8-8 kérdést tettünk fel városunk vizeivel kapcso-

latban felnőtteknek és gyermekeknek. A tesztet 

igyekeztünk úgy összeállítani, hogy mindenki 

találjon könnyebb, de elgondolkodtató kérdése-

ket is. Reméljük, játékunk szórakoztató kihívást 

jelentett. Ígéretünkhöz híven már a megoldó kul-

csokat is megtekinthetik a www.mzsvktata.hu  és 

a http://gyerek.mzsvktata.hu  oldalakon. Nagy 

örömünkre sokak érdeklődését felkeltették fel-

adataink. A hibátlan válaszokat beküldő felnőt-

tek egy éves olvasói tagságot és egy hónap audi-

ovizuális tagságot kaptak ajándékba. A gyerme-

kek könyvjutalomban részesültek. 

Nyerteseink: Berendi Viktória, Bátky Kolos Mó-

ric, Boda Péter, Boda Zsófia, Boda Ignác, Tóth-

Angyal Dániel, Bräutigam Áron és Schmidt Kin-

ga.  Gratulálunk nekik!  

 

Sinkó Ildikó átadja a nyerteseknek a jutalmukat.  

A fotót Nagy Mária készítette. 

„Édesanyám sok szép szava” – Kele-
men Petra Piroska előadása 

Makuvek Nóra 

Az Országos Könyvtári Napok keretében 2017. 

október 4-én Kelemen Petra Piroska volt a Mó-

ricz Zsigmond Városi Könyvtár vendége. Elő-

adása a magyar népmesék eredetéről, a magyar 

népdalok dallam- és szövegvilágáról szólt. A 

hallgatók és az előadó között azonnal megszüle-

tett az összhang, a beszélgetés már a rendezvény 

előtt elkezdődött.  

Kelemen Petra Piroska hivatása a magyar népha-

gyományok egészére kiterjed. Nemcsak viselete-

ket gyűjt és készít, hanem mesét mond, táncol, 

énekel is. A Kárpát-medence számos tájegységén 

– felvidéki, erdélyi és az anyaországi területeken 

is – megfordult már gyűjtései kapcsán. A népme-

semondást nagyszüleitől tanulta, de körútjain is 

számos értékes tapasztalattal gazdagodott. Petra 

az Alsó-Garam menti, ún. kurtaszoknyás falvak 

egyikében, Bényben nőtt fel, szülőföldje visele-

tét ma is büszkén hordja. Az előadáson egy két-

száz éves menyasszonyi ünneplőben jelent meg, 

http://www.mzsvktata.hu/
http://gyerek.mzsvktata.hu/


melyben már ükanyja is állt az oltárnál. A rend-

kívül aprólékos és időigényes munkával elkészí-

tett ruhák és fejdíszek varrása, valamint restaurá-

lása és karbantartása Kelemen Petra szenvedélye 

és mindennapos munkája.  

 

Kelemen Petra Piroskáról Goldschmidt Éva  

készítette a fotót 

Az előadót moldvai csángó és székely dallamok-

kal Maraszin Mónika népdalénekes, a Népművé-

szet Ifjú Mestere kísérte. 

 

Maraszin Mónika és Kelemen Petra Piroska.  

Fotó: Goldschmidt Éva 

Összekötünk! −Kézimunka kiállítás 

Dollmayer Bea 

Újabb kiállítással örvendeztette meg a tatai Mó-

ricz Zsigmond Városi Könyvtár látogatóit a helyi 

kézimunka klub. Össze-köt-ünk címmel 2017. 

október 3-án nyitották meg a felnőtt könyvtárban 

az összeállítást, amely mindenki számára megte-

kinthető 2017. november 3-ig.  

Az Országos Könyvtári Napok eseményein az 

idei egyik téma a különböző boldogságforrások 

témaköre, szemléltetése. Régen a kézműves te-

vékenységek megélhetést biztosítottak, a mai 

világban gyakran kedvtelésből alkotnak az em-

berek.  

 

A fotót Sinkó Ildikó készítette 

A bemutató célja annak szemléltetése volt, hogy 

a műveknek nem csak a létrehozása, hanem a 

funkciója is fontos, amely további örömöt hozhat 

használójának. Például egy táska jó szolgálatot 

tehet bevásárlásnál, vagy meglepetések elrejté-

sénél, esetleg mindenféle finomságok kerülhet-

nek elő belőle. Emlékeztetőül is szolgálhat egy 

jeles alkalomra (pl. születésnapi ajándék). A ki-

állítás címe egy népszerű szójátékkal utal az em-

berek közötti kapcsolatokra és kézműves tevé-

kenységre.  

Az NKA és az IKSZ támogatásával megvalósuló 

program segítségével új módon szemlélheti min-

denki az otthonában található tárgyakat.  


