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Nádasdy Borbála a Helischer József  Városi magukat. A „báli készülődést” azonban még 
Könyvtárban könyvtárbemutató és játékos feladatmegoldás előzte 

meg, amelyben legalább olyan lelkesen vettek részt a 
Esztergom negyedik osztályos tanulók, mint a flitterek 
Február 28-án Nádasdy Borbála életrajzi ragasztásában.
trilógiájának bemutatásakor zsúfolásig megtelt az A felnőtt könyvtár igazi újdonságot tartogatott 
esztergomi városi könyvtár olvasótere, még a számukra, hiszen 
könyvespolcok közé is pótszékeket kellett betennünk. többségük ámult 
Az írónőre fiatalok és idősek egyaránt kíváncsiak azon, mennyi (jó) 
voltak, aki fordulatos életének tapasztalatait osztotta dolog van ott. A 
meg az érdeklődőkkel: hogyan tudott talpon maradni sok számítógép, a 
az ismeretlen világban. Megtudhattuk, hogy könyveit különböző féle 
kézzel írja az „örök remény és szeretet” jegyében, újságok mind-
három lábbal a földön állva, azzal a céllal, hogy mind lenyűgöz-
bemutassa a családját, a hivatását és Magyarországot. ték a gyermeke-
Nádasdy Borbála, akinek ősei híres emberek, ket. A gyermek-
mecénások voltak, nem a vagyon elvesztését, hanem a könyvtárban pedig sorra mondogatták: „ilyen van a 
haza és családja szétzilálását tartja veszteségnek. A felnőttben is, csak több”! (Például a DVD-k számát 
legnehezebb, egyben legfelemelőbb feladatnak a illetően fogalmazódott meg bennük ez a gondolat.)
honvágyba belebetegedő édesapjáról szóló fejezet S mivel javában a farsangi ünnepkörben jártunk, 
megírását tartja.  természetesen a játék e téma köré épült. Az osztály 
Az írónő a hallgatók érdeklődő kérdéseire is szívesen tanulói öt csapatot alkottak, majd minden csoport egy, 
válaszolt és minden dedikálóhoz volt egy-két kedves az ünneppel kapcsolatos könyvet keresett meg a 
mondata. polcon úgy, hogy a könyvtáros ismertette a könyv 

Flórián  Mária (HJVK, Esztergom) bibliográfiai adatait. Miután sikeresen megtalálták a 
csapatok a könyveket, és szabályosan, a könyvőrző 
használatával levették a polcról őket, következett a 

Farsangvárás a gyermekkönyvtárban további feladat: megkeresték például a Magyar 
népszokások című könyvben, hogy melyek a magyar 

Tata falu álarcos alakoskodásai közül a legkedveltebbek, 
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyv- vagy a Farsangi mulatságok című kiadványban azt, hogy 
tára február 28-án már a kora délelőtti órákban megtelt a busók megjelenése a tél eltemetését, és a tavasz 
a Szomódról érkezett gyermekekkel, akik készen álltak születését szimbolizálta.
arra, hogy csinos papírmaszkokkal ékesítsék fel A sikeres megoldások után pedig jöhetett a 

2



kézművesség. A gyermekek igen kreatívan dolgoztak a Hornyák Hanna, Király Mónika, Teszáry Olga, 
sokfé le  sz ínű,  Rozmann Máté által előadott művek, Petőfi Sándor, 
minőségű karton- Szabó Lőrinc, Nemes Nagy Ágnes, Váci Mihály és 
lapokkal; többféle költőtársaik alkotásai, hamar lekötötték a nézők 
előkészített sab- figyelmét, s a prózai részek közötti harmonikaszó, 
lonból választhat- Bátki Miklós előadásában, kellemes hangulatot 
ták ki a nekik tet- varázsolt a terembe. 
szőt. Volt, aki in- (Ő egyébként vendég volt a vaszarys gyerekek között, 
dián fejfedőt ké- hiszen a Fazekas utcai iskolában tanul.)
szített, vagy csillo- Az iskolai oktatáshoz kötődő versek és prózák után, 
gó álarcot, egér- egy kis váltás következett: olyan művek kerültek sorra 

és medvemaszkot alkotott, de a többség a velencei Márkus Bence előadásában, melyek már nem annyira a 
álarcot rajzolta meg, illetve vágta ki, és dekorálta. mindennapi oktatási anyag részei. Vidám Petőfi-átirat 
A maszkokat végül zöld, kék színű flitterekkel, hangzott el, majd Romhányi József  szellemes 
csillogó porokkal díszítették, és kalapgumival “tudósítása” egy focimeccsről. Ezt követte egy 
rögzítették a fejükre. A diákok egy tartalmas délelőtt bravúros monológ Rostand Cyrano-jából, a híres Orr 
végén jó kedvvel és új ismeretekkel gazdagodva, monológ, melyben a főhős szellemességével döngöli 
vidáman, no és álarcban indultak a buszpályaudvar földbe az őt sértegető felszínes műveltségű ifjút. 
felé. Végül a befejezés: Nógrádi Gábor Hogyan neveljük 

Goldschmidt Éva (MZSVK, Tata) magunkat kitűnő tanulóvá című írása, hangos derültséget 
váltott ki a nézőkből. Nagy taps közepette hajoltak 
meg az előadók, és méltán érezhették az előadás után: 

Oroszlánkarom Szomódon ”ez jó mulatság, férfimunka volt.”  
S. N.

Szomód
A tavasz első napjaival beköszöntött Szomódra is a 
verses, Oroszlánkarom című műsor, melyet a tatai Fotók kertépítész szemmel, kertek fotós 
Vaszary János Általános Iskola tanulói adtak elő nagy szemmel
szeretettel és lelkesedéssel a hozzájuk hasonló korú - Beszélgetés Balla Andrással -
nézőknek március 4-én. A szomódi iskolában 
nemcsak a helyiek, hanem a szomszédos község, A március idén is elhozta a tavaszt, s vele együtt a 
Dunaszentmiklós iskoláskorú gyermekei is tanulnak. megszokott havi Új Forrás-estet is.
Így mindkét kistérségi település fiatal közönsége 2-án egy kertépítész és egy fotográfus volt Jász Attila 
gyönyörködhetett az előadásban. A műsor első beszélgetőpartnere a József  Attila Megyei 
részében olyan versek szólaltak meg, melyeket az Könyvtárban. Azonban a kerekasztalhoz csak két 
iskolai órákon is tanulnak a gyerekek, részei a kötelező széket és két mikrofont készítettek a szervezők. Az 
iskolai tananyagnak, vagy szorosan kapcsolódik egyik zöldkárpitosban a főszerkesztő, a másikban egy 
ahhoz. Így a még a negyedikes általános iskolai bajszos, őszes hajú, nyugodt tekintetű ember foglalta 
osztályokban tanulóknak sem volt “nehéz” a versek el helyét. Mindenki tudta, hogy nem is várunk másra, 
sokasága, s az idősebbek, a felsősök pedig régi kezdődhet az este, hiszen Balla András ─
ismerősökként hallgatták a már hallott szavakat. A 
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fotóművész, kertépí- meg a művész, hogy aki helyette ment, később 
tész egy személyben Ausztrália főépítésze lett, de mindennek ellenére, nem 

bánja, hogy kihagyta; a tüzek és árvizek miatt a világ ─  ül közöttünk.
minden kincséért sem élne ott kint.Jász Attila köszöntő 
A lehetőségek azért itthon is megtalálták. Az egyetem gondolatai után ízelí-
utáni első években sokat kellett utaznia, így nem volt tőt kaphattunk az Új 
ideje lerajzolni az itt-ott látott ötletes kerti elemeket. Forrás márciusi szá-
Ekkor ismerte fel a fotográfia dokumentáló erejét. Így mának tartalmából. 
kúszott az életébe a fotózás, amellyel komolyabban Majd a következő egy 
1975-től kezdett foglalkozni. „Huszonhét éves koromban órában figyelmünket 
azt írtam egy író ismerősömnek, hogy nem tudom, ismert és teljes egészében a 
elismert fotós leszek-e, de, hogy jó leszek, azt tudom. Addigra vendég és válaszai 
már átnéztem az összes elérhető szakkönyvet, ami magyarul, kötötték le. A művész és alkotásainak megértéséhez 
angolul, németül és franciául kapható volt és éreztem, hogy van hallanunk kell a hátterét, az alapokat, a kiindulási 
bennem valami, az én saját világom, ami lehetővé teszi, hogy pontokat, így a megszokott módon a gyermek- és 
olyan képeket tudjak csinálni, amit mások eddig még nem ifjúkorra irányultak az első kérdések. Megtudhattuk, 
készítettek.” Nos, elmondhatjuk, hogy mindez valóra hogy bár Balla András édesapja botanikus volt, 
vált. Kezdetként egyike volt az Esztergomi Fotóklub mellette pedig fotózással foglalkozott (hasonlóan, 
megalapítóinak; 1975-ben a Fiatal Művészek Klubja mint nagyapja és dédapja is), a fiú mégsem innen kapta 
fotószekciójához csatlakozott, később ennek vezetője a kezdő lökést a fényképezéshez, sőt kezdetben 
lett; folyamatosan részt vett az Esztergomi abszolút nem is foglalkoztatta a fotózás. Már 
Fotóbiennálék művészeti vezetésében; 1975-ben, kiskorában sokat volt apja mellett a szarvasi 
1980-ban, 1983-ban, 1987-ben és 1989-ben arborétumban, ahol a természet szerelmese lett: 
Komáromi művészeti ösztöndíjjal jutalmazták; 1984-megismerte a növényeket, a gombákat, a kisállatokat. 
ben Pro Urbe Esztergomért díjat kapott; 1985-ben Így jöhetett az igazi szenvedély, a Kertek. Szerette 
párizsi, 1988-ban római ösztöndíjat érdemelt ki a őket, hiszen erőt adtak neki: „A kert az a dolog, amit 
reneszánsz és barokk kertek fotóiért; 1992-ben Balogh lekerekítek a világból magamnak, és jól érzem benne magam. A 
Rudolf-díjjal, 2008-ban a Magyar Fotográfia kertnek nem az a lényege, hogy mekkora, hanem az, hogy benne 
nagydíjával tüntették ki. Az utóbbi elismerés adott kapcsolatunk van a természettel.” A fotózás helyett a fiatal 
alkalmat arra, hogy 2011. január 20-án a Magyar Balla inkább rajzolt, grafikákat készített, festett. 
Fotográfusok Házában, a Mai Manó Házban nyíljon Mindebben tehetségesnek bizonyult, s mellette az 
kiállítása Illatos kert címmel.építészet is foglalkoztatta. De ha ezt az utat választja, 
Az elért eredményeken kívül szó esett konkrétan egy-akkor szakítania kellett volna első szerelmével, a 
egy fotósorozatról is. A művész többek között beszélt természettel, a Kerttel. Logikusan átgondolva: kert + 
a pilisi remetéről, az olvasás megszállottjáról, építészet = kertépítészet, a képletből megkapta a 
Borostyán Imréről, s a róla húsz éven keresztül megoldást. Így 1965-ben felvételizett a Kertészeti 
készített képeiről, amelyekből néhányat a Egyetem kertművészet-tájépítész szakára, amit 1970-
KönyvTÁR/KépTÁR-ban is láthattak az érdeklődők. ben végzett el. Az egyetem után rögtön adódott egy 

lehetősége: egy angliai ösztöndíj, amit a „második igaz Ugyanezekből ─  neves szerzők gondolataival 
szerelme” miatt visszautasított. Ironikusan jegyezte fűszerezve ─, egy könyvet is kiadott.

Megyei kö rképnyvtá

Önarckép

4



Szóba kerültek eszünkbe juthat”. „Szerintem a kert lehetőséget ad az 
az Illatos kert embernek, hogy önmagát kiteljesítse, saját személyiségét ezen 
kiállítás képei is, keresztül megjelenítse. A kert olyan, mint egy kiragadott rész a 
ezen belül az paradicsomból.”
ókori és közép- Jász Attila utolsó kérdése a fotós-kertépítész jelenlegi 
kori kertekről, a életére, elfoglaltságaira vonatkozott. Mostanság 
franciaországi könyvet írnak róla: a Hungart-ösztöndíjasok közül 
és olaszországi készül az ő gyűjteménye, amibe ötven képet kell 
reneszánsz és kiválogatnia. Ez saját elmondása szerint nagy  munka, 
barokk kerteken hiszen a rengeteg jó fotó közül „nehéz rámutatni arra az 
át a giccskertek- ötvenre, ami elmeséli majd az utókornak, hogy ki is volt ez az 
ről készített al- ember”. Ezen kívül várja a jövő évi hódmezővásárhelyi 
kotások, egé- kiállítását, ahol a pilisi lombtalan erdőkről 

szen a művészien beállított fotográfiákig. panorámagéppel 112x24 mm-es méretre készült, 30 
Érdekes a művész giccsekről alkotott véleménye: éve gyűjtött anyagát fogja bemutatni. „Én úgy vagyok 
„Ezeket én olyan szakmai alázattal, tisztelettel és ezzel, hogy sokkal jobb képeket tudok készíteni a Pilisben, ahol 
fotótechnikával fotózom, mint a »nagy művészet« műtárgyait.” otthon vagyok, mint egy sokkal egzotikusabb tájban, ami 
„Ez sok esetben meglepő szépségű képeket eredményez, melyek nagyon érdekes, de nem vagyok otthon benne. Ahhoz, hogy jó 
igen elgondolkodtatóak az ún. giccs mibenlétéről kialakult képeket tudjak csinálni, ahhoz nekem ott kell élni.” 
előítéletes állásfoglalásunk felülvizsgálata szempontjából is.” A kiállítás után egy kis pihenésre vágyik esztergomi 
A művészi kompozíció szerint összeállított képeiből házában, amihez nagyon kötődik, s amit soha nem 
pedig kiemelte az akar elhagyni. Végül viccesen megjegyezte, hogy ez 
Ádám-ot, s elmesélte, idő alatt szeretne végre lefogyni.
hogy ez a kép nyolc Vitéz Veronika (JAMK Tatabánya)
évig érlelődött benne, 
míg rájött, hogy csak 
úgy lehet tökéletes, ha Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny
a zöld páfrányokhoz 
egy embert ál l í t ,  Az OFI-OPKM a 2010/2011-es tanévben is elnyerte a 
hiszen a páfrányok ősi támogatást a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati 
jellegével és a mez- Verseny megszervezésére. 
telen férfitesttel a 
teremtés mítosza 
j e l e n í t h e t ő  m e g.  
Ráadásként hozzátette, hogy modelljét éppen 
Ádámnak hívták.
Az ehhez hasonló képzettársításos, átvitt értelmű, 
sokszor erotikus képeken legtöbbször az emberi 
kapcsolatokról, valamint az embereknek a kerttel való 
kapcsolatáról van szó. „Ezekről a magyar népdalok, vagy 
akár a bibliai Énekek éneke és az arab szerelmi költészet is 

Kiírásuk alapján csak két kategóriában, 7-8. és 9-10. 
évfolyamban jelentkezhettek a tanulók. 
A verseny témája: Gyermek- és ifjúsági irodalom az 
EU-ban
A megyei döntőbe I. kategóriában 12, II. kategóriában 
8 diák jutott be. A megmérettetés időpontja 2011. 
január 31. volt. Helyet ismét a Herman Ottó Általános 
Iskola adott Tatabányán. Köszönet érte!
A forduló  írásbeli és szóbeli részből állt. Az írásbeli 
feladatsort az országos szervező  biztosította.
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A helyezettek, akik részt vettek az országos forduló 
írásbeli részén is:
7-8. évfolyam
1. 

2. 

3. 

9-10. évfolyam
1. 

2. 

3. 

Az országos döntő írásbeli fordulójára 2011. március 
7-én került sor. Helyszíne, mint évek óta mindig, most 
is a József  Attila Megyei Könyvtár volt. Köszönjük a 
segítséget!
A feladatsort ismét Budapestről kaptuk. A javítást is 
egységesen az országos szervezők végezték.
Ebben az évben is van szóbeli döntősünk. Hartmann 
Ábel kategóriájában 2. helyezést ért el, így részt vehet a 
verseny utolsó fordulójában, amit 2011. április 19-20. 
között rendeznek a mátészalkai Esze Tamás 
Gimnáziumban. 
Gratulálunk neki és a többi induló versenyzőnknek, 
valamint a felkészítőknek egyaránt!

Könyves szerda a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtárban

Bodnár Boglárka (Váci Mihály Általános Iskola, Tata
Tatabánya) felkészítő tanár: Laky Helga Vérbeli pedagógus adott elő március 9-én, a Könyves 

Pál Titanilla (Bárdos László Gimnázium, szerda estéjén. Szentmihályi Szabó Péter, aki 
Tatabánya) felkészítő tanár: Zichóné Kernya Zsuzsa pedagógus hivatása mellet író, költő, publicista. Olyan 

Drexler Dávid (Árpád Gimnázium, Tatabánya) témákról beszélt ,  melyek a mindennapok 
felkészítő tanár: Szalay Izabella eseményeiben gyökereznek. 

Mint sci-fi író, az apró, 
nap i  tör ténéseket  

Hartmann Ábel (Tatai Református Gimnázium, összegezve, előre látja 
Tata) felkészítő tanár: Slezák Istvánné a jövőben várható 

Mitták Szilvia (Kempelen Farkas Gazdasági, eseményeket, s azok 
Vendég l á tó ,  Ideg enforg a lm i  A l ap í tvány i  nem mindig szívderí-
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Komá- tőek. Idézte E. M. 
rom) felkészítő tanár: Kiss Csabáné Foster 1907-ben meg-

Wenczl Tímea (Kereskedelmi, Vendéglátó és jelent munkáját, mely 
Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola, Tatabánya) sötét képet fest az 
felkészítő tanár: Molnár Klára elgépiesedett jövendő-

ről, s ez a jövendő már 
az ajtónkon kopogtat. 
Vagy Orwell látomását 
említette, mely szinte 
teljesen valóra vált megírása óta. Fontos tehát, hogy 
mi, olvasók is minden erőnkkel a jó, a nemes és 
maradandó értékek irányába mozdítsuk el „sorsunk 
kerekét”. A tanítást már abbahagyta, de az egyetemi 
évek sok eseményét felemlegette előadásában, s az 
oktatásügy fontosságát, a jövő nemzedék 
kulturáltságának, intelligenciájának megalapozását, az 
ország jövője  szempont jából ,  e l sődleges  
fontosságúnak tartja. Az olvasó nemzedéknek nem 
szabad kivesznie. Ugyanígy a mese életvezetési 
mintaadó és gyógyító szerepét is hangsúlyozta. Nem 

Felhívnám minden érdeklődő figyelmét egy szabad megengedni, hogy „konzerv” meséket, vagyis 
feladatbankra, mely a jövőben segítséget nyújthat a a televízióban látható, amerikanizált mese-
felkészítés és a tanítás során is: http://bod.opkm.hu/ sorozatokat nézzen csak a gyerek. Nagyon fontos az 
A megyei zsűri nevében: élő beszéd, a szülő által olvasott mese nyomán 

Sóvágó Zsoltné (VKTB, Tatabánya) kialakuló képi fantázia-rendszer, mely a passzív, 
csupán befogadó szemlélés nyomán nem jöhet létre. 
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Ne hagyjuk, hogy szellemileg szegényedve nőjenek A TÁMOP pályázati projekt azonban túlmutat ezen. 
fel generációk! Az ovis csoportok valamennyi tagja immáron 
A közönség, szinte egymás szavába vágva tette fel ugyanolyan könyvet tarthat a kezében, s 
kérdéseit, s az előadó szívesen és kimerítően válaszolt kölcsönözheti ki. Így várja őket Kipp-Kopp, Boribon, 
rájuk. Egy kérdés azt firtatta, hogy miért nem ír vallási vagy Bogyó és Babóca kalandja, amelyet az óvodában az 
témájú verseket. Ezen a ponton maga a kérdezett is óvó nénik tolmácsolásában, közösen figyelemmel 
megtorpant egy pillanatra a válaszadással, és kísérhetnek a könyv lapozgatásával, és a képek 
elgondolkodott: vajon mi okozza ezt, hiszen mélyen segítségével. A kölcsönzést ovis kölcsönzőkártyával 
vallásos lelkületű ember, s egyházi lapokban is nyugtázzuk, amellyel 
rendszeresen publikál. Talán a szemérem, a belső a későbbiekben is 
csend öntörvényű, csak önmaga számára publikus kölcsönözhet a gyer-
volta okozza ezt, még nem töprengett eddig rajta. mek, akár egyénileg 
Az est végén dedikálásra is sor került, s nagy is.
szeretettel búcsúzott a közönség az egyszerűségével A rendezvény kere-
közvetlen hangulatot teremtő írótól. tében az e lmúlt  

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata) évben könyvtárunk 
vendégül látta a 
Fürdő Utcai Óvoda, 

Az óvodások öröme - könyvtárunk büszkesége a Kálvária Utcai Óvoda és a Geszti Óvoda csoportjait. 
Nagy örömünkre vidéki óvoda is csatlakozott a 

Tata programhoz. Februárban a szomódi Százszorszép 
Az óvodás gyermekek érdeklődve hallgatják a ovi gyermekei érkeztek hozzánk, hogy játékos 
különféle meséket édesanyjuk vagy az óvó nénik foglalkozáson ismerjék meg a gyermek-könyvtár 
előadásában. Napjainkban az úgynevezett „slágerme- értékeit, valamint azért, hogy Boribon és Bogyóék 
sék” hódítanak a kicsik körében. Az anyukák már történetét hazavigyék. A kicsik történeteket hallgattak 
célirányosan Bartos Erika könyveit keresik a polcon, s meg Süni Dini nagy napjáról, valamint a Négy évszak 
szerencsésnek mondhatók, ha rátalálnak egyre. A tatai meséi közül a Télről. Mindannyian nagyon vártuk már 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyv- a jó időt, így a Tavasztündér is ellátogatott a 

tára lehetőséget könyvtárba. A foglalkozáson különleges élményt 
biztosít arra, hogy nyújtottak az apró talpúak számára azok az „állatos 
minden kisgyer- újságok” (Süni, Természetbúvár), amelyekben hattyút 
meknek jusson a vagy kengurut mutathattak meg egymásnak. A 
népszerű darabok- folytatásban hasonló jókedvvel színeztek, énekeltek a 
ból. gyermekek a könyvtár olvasótermében.
Egyáltalán nem A továbbiakban is várjuk az ovis csoportok 
szokatlan, hogy részvételét egy hangulatos, játékos foglalkozásra, és 
ovis gyermekek persze kölcsönzésre, hogy minél többen barátjukká 
látogatnak el a fogadhassák Boribont, a játékmackót!

város könyvbirodalmába, hiszen már hosszú évek óta Goldschmidt Éva (MZSVK Tata)
van példa arra, hogy a gyermekek könyvtári foglal-
kozások keretében ismerkednek meg a könyvtárral.
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Angol nyelv a színpadon A játéktól az olvasásig a neten

Tatabánya
A 2010/2011-es tanévben már hatodik alkalommal 2011. március 21-28. között a József  Attila Megyei 
került megrendezésre a tatabányai Dózsa György Könyvtár minden érdeklődőt és korosztályt 
Általános Iskolában az Angol nyelv a színpadon című megszólítva hat programmal vett részt a 12. Internet 
megyei rendezvény. Fiestán.
A résztvevők kilenc iskolából érkeztek, harmadik 
osztálytól nyolcadikig. A vetélkedőn több kategór-
iában mérhették össze angol nyelvtudásukat a 
csapatok: ének-zene, vers, jelenet. 
Négy iskola több csapata is részt vett: a Herman Ottó 
és a Móra Ferenc Általános Iskolából kettő, a Kodály 
Zoltán és a Ságvári Endre Általános Iskolából három Az általános iskola 3. osztályos tanulóinak az 
csapat. internetes játékokról, a játékok veszélyeiről tartott 

előadást a megyei rendőrkapitányság szakembere 
Melyiket ismered? címmel, amely rendkívül sikeresnek 
bizonyult. Laikusként azt hittem, hogy ezek a kilenc 
éves gyerekek nem játszanak, és nem töltenek el a gép 
előtt annyi időt, és sok új információt tudnak meg az 
előadásból, de tévedtem. Ennyi idősen maximálisan 
tisztában vannak a játékokkal, a chateléssel, internetes 
vásárlásokkal, de azért azt ők sem tudták, mi számít 
függőségnek és milyen veszélyeket rejthetnek a 
játékok. A döbbent arcokat látva örült az előadó is, 
hogy még nem reménytelen ez a korosztály, és 
visszafordítható a folyamat.

A József  Attila Megyei Könyvtár GatewayUK A „Kattints ide is!” elnevezésű rendezvényen kiderült, 
állományának gondozójaként, mint zsűritag, immár hogy az idősebb korosztály számára sem idegen a net 
második alkalommal voltam részese a vetélkedőnek. A világa, sőt teljes biztonsággal használják a 
tavalyi tanévben is nagyon ügyesek voltak a gyerekek, levelezőrendszereket, a Google keresőrendszerét és a 
de idén kiemelkedően teljesítettek. Hallhattunk Harry Facebook-ot is.  A világháló mindenkit meghódít! 
Potter-monológot, Tom Blood történetét, angol Kiállítás is várta a gyermekkönyvtárba látogatókat a 
nyelvtörőket, a Lemon tree című dalt, és még rendezvénysorozat alatt: az internet szakirodalmából 
sorolhatnám tovább. válogattunk, mert bár nagyon széles a skála a könyvek 
Mindegyik csapat dicséretet érdemel, hiszen nem az területén is, amelyek segítenek eligazodni az 
anyanyelvükön adták elő műsorukat, hanem angolul. elektronikus világban, viszont a helyünk annál 
Kíváncsian várom, hogy jövőre milyen újdonságokkal, kevesebb. Ki mit tud a netről? címmel a játékos kedvű 
fejlődéssel lepnek meg minket. kicsiket és nagyokat vártuk. Totókérdésekre 

Pap Zsuzsanna (JAMK, Tatabánya) válaszolhattak az érdeklődők, de inkább a gyerekek és 
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meghívott vendég ezúttal Altdorfer Csaba, építész 
volt.
Energiatakarékosság, újrahasznosítás, önfenntartás, 
autonomitás, megújuló energiák… Egy sor olyan 
fogalom forog ma már a köztudatban, melyek a 
fenntarthatóság jegyében késztetik gondolkodásra a 
környezetéért, családjáért, önmagáért felelősséget 
érző embert.
Hogyan lehet mérsékelni a természet kizsákmá-
nyolását? Hogyan vethetnénk véget az ivóvíz 
pazarlásának, és az ásványkincsek teljes kiaknázásá-
nak? Miként válhatunk függetlenné az energia- és 
vízszolgáltatóktól? Ma már ezekre a kérdésekre az 
elméleti megoldások mellett egyre több gyakorlati 

a tinik mérették meg magukat. Bár még hivatalos válasz születik.
eredményhirdetés nem volt, de a félszáz beküldő Altdorfer Csaba előadásában olyan példákat 
közül a legügyesebbnek a Móra Ferenc Általános vonultatott fel, melyek a lakókörnyezet kialakításakor 
Iskola tanulói bizonyultak. Egész héten ingyen alkalmazhatók: beszélt az autonóm ház fogalmáról, 
használhatták a gyermekkönyvtárban az internetet azokról a napjainkban egyre elérhetőbb áron 
regisztrált gyermekolvasóink, aminek nagyon örültek, megvásárolható berendezési tárgyakról és eszközök-
és ki is használták a lehetőségeket. ről, melyekkel lakóházunkat nemcsak komfortossá, 
Végül kézműves foglalkozás zárta ezt a hetet. @lkotni hanem takarékossá is tehetjük, s még azzal a kellemes 
jó! címmel a kreativitást fejlesztő honlapokat mutattuk 
be a gyerekeknek, majd ezt követően selejt CD-
lemezekből a lurkók nagy örömére dekupázs 
technikával ablakdíszeket, poháralátéteket készíte-
ttünk.
A megyéből az idén más könyvtár nem vett részt a 
Fiestán, de talán jövőre annál nagyobb lendülettel és 
újult erővel áll neki mindenki a szervezéshez. Én 
mindenkit bíztatok a folytatásra, és addig is nyitva 
állunk az érdeklődők számára! 

Sutáné Csulik Andrea  (JAMK, Tatabánya)

Bioépítészet, ökoházak
Altdorfer Csaba a JAMK-ban

érzéssel is megajándékozhatjuk magunkat, hogy 
Tatabánya életünkkel nem hagyunk nagyobb „ökolábnyomot” a 
Március 28-án folytatódott a József  Attila Megyei Föld testén, mint amire szükségünk van.
Könyvtár ÖKO-estjeinek programfolyama. A Az energiaszolgáltatásért felelős cégek érdeke 
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 természetesen azt kívánja meg, hogy ezek az újszerű Könyvtárkörkép rövid hírek
berendezések és praktikák ne legyenek széles körben 
elterjedtek. Így nem meglepő módon a megújuló Tatabánya
energiák hasznosításához szükséges építészeti, József  Attila Megyei Könyvtár
műszaki megoldások – napkollektorok, napcsapdák, Sándor Csilla Mária, a Csodaceruza című folyóirat 
szélkerekek stb. - ma még drágábbak, mint a főszerkesztője tartott előadást a hazai gyermekkönyv 
hagyományos elemek. Középtávon azonban megéri és –folyóirat-termésről. A rendezvény az Olvasásra 
élni ezekkel a lehetőségekkel, hiszen energiata- születni című TÁMOP-pályázat keretében valósult 
karékosságuk révén megtérül az anyagi ráfordítás. meg, március 7-én.
Hosszú távú hatásuk pedig a szűkebb és tágabb 
környezetünk megóvása, Földünk ökosziszté- Tata
májának megőrzése miatt felbecsülhetetlen. Március 17-én a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

Meseegyetem című sorozatának vendége volt dr. 
Ha éppen nincs lehetőségünk autonóm ház építésére, Gombos Péter, a Magyar Olvasástársaság alelnöke.
és pillanatnyilag még nem tudunk függetlenedni a 
villamosáram- és a vízszolgáltatóktól, illetve lakásunk Komárom
melegét is csak a központi fűtéssel tudjuk biztosítani, Március 18-án Bosnyák Viktória ifjúsági regényíró 
akkor is tehetünk saját pénztárcánk és környezetünk volt a Jókai Mór Városi Könyvtár vendége.
kímélése érdekében. De a jövő a szolgáltatók számára 
is előbb vagy utóbb a természetbarát energia Nyergesújfalu
biztosítása lesz, mert ez az egyetlen járható út maradt. Március 24-én zajlott az Ady Endre Művelődési Ház 

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya) Könyvtárában a Játék az ABC-vel című program.

Dorog
Március 21-én a dorogi Arany János Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtárában folytatódott az Örömkör című 
foglalkozás. Ezúttal Lockerné Göndör Erzsébet, 
bölcsődevezető volt a vendég. 

Tatabánya
Tatabánya Városi Könyvtár
Április 29-ig tekinthető meg a Tatabányai Városi 
Könyvtárban Pintér Anna festőművész kiállítása.

Almásfüzitő
Március 7. és március 30. között tekinthették meg 
az érdeklődők a hatvanas-hetvenes években a Magyar 
Televízió műsoraiból ismertté vált mesefigurák 
gyűjteményéből készült kiállítást az almásfüzitői 
könyvtárban.
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