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Nyitás a jövőbe v Lehetővé vált a könyvtár területén a WI-FI 
alkalmazása.

Korszerű, a 21. század követelményeinek megfelelő v A Textlib kiegészítő elemeinek megvásárlásával 
géppark kialakítása volt többek között a célja a Móricz (pályázat utolsó ütemében) számos új szolgáltatást tudunk 
Zsigmond Városi Könyvtárnak, amikor megpályázta a nyújtani (24 órában, távoli eléréssel).
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 
keretében meghirdetett egyéb oktatási formák A TIOP 1.2.3-09/1 projekt méltó zárása volt a 2010. 
kiegészítését segítő, esélykiegyenlítő szolgáltatásokat december 16-án rendezett ünnepélyes záróesemény, 
létesítő projektet. amelyen részt vett Michl József, Tata város polgármestere. 
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra- Elmondta, a pályázat lezárása egyúttal nyitás a jövőbe, 
fejlesztése – „Tudásdepo Expressz” című pályázaton hiszen már a jelen is, de a jövő még inkább a digitális 
konzorciumban 7 999 625 Ft vissza nem térítendő adatszolgáltatásról, az Internet világáról szól. Mindemellett 
támogatást nyertünk. A tatai rész ebből: 4 350 875 Ft volt. a polgármester arra buzdított: a továbbiakban is pályázni 
A projekt megvalósítási időszaka: 2010. 01. 01.-2010. 12. kell, hogy hasonló, az Unió és a magyar állam által 
25. közé esett. támogatott fejlesztések valósuljanak meg.
Az uniós támogatásnak köszönhetően elkezdődhetett a A zárórendezvényen jelen volt a TÁMOP program 
szolgáltatások bővítésének, az informatikai hálózat keretében megvalósuló 50+ Net tanfolyam kezdő csapata, 
fejlesztésének, az integrált számítógépes feldolgozásnak a akik a kurzus sikeres teljesítése után átvették megérdemelt 
folyamata. jutalmukat, a KELLO vásárlói kártyát. Ők azok, akik az 

elsők között élvezhették az új számítógép által nyújtott 
A pályázat révén lehetővé vált: lehetőségeket.

Ennek a pályázatnak az első szakasza (a megvalósításé) már 
v Egy tükörszerver megvásárlása, amely lehetővé tette, lezárult. Elküldtük az utolsó kifizetési kérelmeket és a 
hogy az új könyvek számítógépes feldolgozása mellett ZPEJ-t is. De még nem dőlhetünk hátra, ölbe tett kézzel. 
2010. nyarától elindulhasson a rekatalogizálás (= régi Hiszen a szerződésben szerepelt az a bizonyos 5 éves 
állomány számítógépre való vitele) és biztonságos tárolása. fenntarthatóság is…
Ezen a téren további nagy előrelépést a TÁMOP 3.2.4. Nyertünk. Nemcsak uniós támogatást, hanem sok-sok 
pályázat keretében tettünk. tapasztalatot is. Amit remélhetőleg egy következő 
v Az olvasói számítógépeknél egy minőségi cserére pályázatnál sikerrel kamatoztathatunk. De ez már egy 
került sor. 5 db gépet ebből a forrásból cseréltünk. másik cikk témája, vagy esetleg egy konferencia 

szekcióülésének témája lehet/ne.v A laptopokkal a rendezvények technikai hátterét tudjuk 
növelni, valamint a vonalkódos kölcsönzési rendszer 
kiépítésénél jelentenek könnyebbséget, időmegtakarítást.

Goldschmidt Éva és Márkusné Sinkó Ildikóv A könyvtári integrált szoftvert (Textlib) bővítése 5 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (Tata)felhasználós verzióra.
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A családunk könyvtára változata, valamint Kosztolányi Dezső Édes Annája - 
mindkettő Kútvölgyi Erzsébet színésznő felolvasásában. 
Ottlik Géza legismertebb műve az Iskola a határon, Kulka 

Tata János,  sz ínész 
Előrehozott húsvétolással indult A családunk könyvtára előadásában szó-
elnevezésű program a Móricz Zsigmond Városi lal meg. 
Könyvtárban, Tatán április 4-én. Nálunk már most, április Agatha Christie 
elején járt a nyuszi, hogy a rendezvényre érkező gyerekek klasszikus krimijei 
kaphassanak egy-egy finom, mogyorókrémes csoki tojást. is megtalálhatók a 
Ezen a napon is szép számmal látogattak el hozzánk a polcon, így példá-
családok, hogy kihasználják az ingyenes könyvtári ul a Nyaraló gyilko-
beiratkozás lehetőségét, illetve hogy átvegyék az ajándék sok (Csankó Zol-
audiovizuális tagsági kártyát, mellyel egy hónapon át t á n ) ,  v a g y  a  
kölcsönözhetnek DVD-, CD-, valamint hangoskönyv- Gyilkosság egy csen-
gyűjteményünkből. des házban (Balázs 
Ez alkalommal kicsit bővebb ismertetőt tartottam a Péter) címűek. Rejtő Jenő humorban bővelkedő írásai sem 
hangoskönyvekről, az olvasásnak eme új lehetőségéről, hiányozhatnak gyűjteményünkből: Vesztegzár a Grand 
világszerte népszerű, új műfajáról. Többen az idősebbek Hotelben (Rudolf  Péter),  A láthatatlan kommandó (Reviczky 
korosztályából, hangot adtak annak, hogy amióta létezik a Gábor).
hangoskönyv, azóta nem kell lemondaniuk az olvasás Nemcsak szépirodalmi művekkel szolgálhatunk, hanem 
öröméről. Bizony az évek alatt sokuknak megromlott a ismeretterjesztőkkel is, Polcz Alaine: Ideje az öregségnek, 
látása, egyre nehezebben bírja a szemük az olvasást, Ranschburg Jenő: Szülők könyve, Popper Péter: Részemről 
ugyanakkor most is ugyanúgy vágynak az olvasás okozta mondjunk mancsot, Vitray Tamás Kiképzés – valamennyi mű a 
élményre. Nagyon megörültek, amikor meghallották, hogy szerző előadásában szólal meg. 
a mi könyvtárunkban több mint 250 db hangoskönyv áll a Programsorozatunk még jelentkezik egy alkalommal a 
gyengén látók és az olvasók rendelkezésére egyaránt. nyári szünet előtt, május 9-én, szintén 17 órakor, akkor is 
Nemcsak az idős hölgyek igényeinek megfelelő várjuk Önöket szeretettel, ha kíváncsiak folyton megújuló 
hangoskönyveket kölcsönöz a könyvtár, mint például könyveinkre, bővülő szolgáltatásainkra.
Barbara Taylor Bradford Három akaratos nő, Francoise Dományi Zsuzsa (MZSVK Tata)
Sagan Szereti ön Brahmsot?, Karen Blixen Volt egy farmom 
Afrikában című olvasmányos regényei, hanem olyan hazai 
igényes irodalmi műveket is, mint Szabó Magda Sziget-kék, 
Für Elise, Az ajtó; Wass Albert Kard és kasza, Elvész a nyom; Anyák napja a vértesszőlősi könyvtárban
Márai Sándor Rómában történt valami, A gyertyák csonkig égnek 
című művei. Vértesszőlős
A kisiskolásoknak szóló ifjúsági regényekből is van Izgalommal vártam a könyvtártag gyermekekkel közösen 
választék a hangoskönyvek között: Gerald Durrell A halak szervezett anyák napi programot. Közösen szervezett, 
jelleme – Szacsvay László sziporkázó előadásában, mert előzetesen mindenki kiválasztotta a neki kedves 
Janikovszky Éva Égig érő fű - Nagy Natália tolmácsolásában. verset, képeslapot. Megbeszéltük, hogy aki nem biztos a 
Erich Kästner munkái közül kettő is megtalálható dolgában, és nem tudja kívülről a verset, használhatja a 
hangosregényeink között: Emil és a detektívek – Szervét segédeszközt, ez ne okozzon problémát. 
Tiborral, valamint A két Lotti – Nagy Natália hangján. Jenei Feri önként jelentkezett, hogy segít az 
Inkább felső tagozatosok érdeklődésére tarthat számot előkészületekben. Eljött a nap, szörnyű vihar, eső, féltem, 
Jókai Mór Az arany ember című regényének hangos hogy dugába dől a rendezvény. De szerencsére csalódnom 
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kellett, mert jöttek a közönség nézte a műsort. Sokan eljöttek a rendezvényre a 
gyerekek, anyukák, helyi népdalkörből, és nagyon jól szórakoztak az 
nagymamák és két unokáikkal egykorú gyermekek produkcióin. A szereplők – 
apuka is. Többen, talán a közelgő nyár ígérete miatt –, könnyedebb versekkel 
mint  amennyire  cserélték fel az eddigi  műsorokban szereplő alkotásokat. A 
számítottam. El kell nehezebben érthető, komolyabb elmélyülést igénylő 
mondanom, hogy versek, vagy monológok helyett, most rövidebb és 
kik, mert szeretném, csattanós befejezésű, vidám költeményeket idéztek fel. 
ha a következő Hornyák Hanna, Járfás Petra, Király Mónika, Teszáry 
rendezvényen azok Olga és Márkus Bence igazi átéléssel mondták a verseket, 

a gyermekek is részt vennének, akik most valami oknál Bátki Miklós pedig elbűvölte a nézőket harmonika-
fogva nem tudtak eljönni. Tehát köszönöm a Jenei játékával. 
testvéreknek: Ferinek, Biankának, Ginának, a Magyar Nagyon szerencsésnek 
testvéreknek: Verának és Vivinek, a Konecsin tartom, hogy az eddig 
testvéreknek: Lilinek és Beának, Dombai Petinek, megalkotott műsort, 
Scsibrán Petinek, Rorbacher Reginának, Csizmadia most maguk a diák-
Lilinek és a legkisebbnek, Kutenics Gábornak, hogy e előadók kezdik átfor-
szép napon együtt ünnepelhettünk. Megható volt a málni. Bele-bele nyúl-
hétköznap ünneplőbe öltözött gyermekeket látni, ez nak a megszerkesztett 
emelte az ünnep fényét. Jó volt hallani az anyukáknak szóló előadásba, kiemelve 
verseket, amit minden gyermek önállóan adott elő. Sajnos a abból egy-egy verset, 
hely szűke kicsit kényelmetlenné tette a mozgást, de "sok jó és  behe lyet tes í t ik  
ember kis helyen is elfér", és a könyvtár hangulatát, légkörét frissen tanult, újabb 
máshol nem lehet átélni. A dekorációnak is nagy sikere volt, alkotásokkal, amelyek most közelebb állnak hozzájuk, mint 
elkelt a szivecskés dísz, és a saját kertemből hozott illatos a régebbiek. Így lehet az, hogy sosem egyforma két előadás, 
orgona, a gyermekek között szétosztottam, és mindig van valami apró, de hangulatilag fontos változás a 
hazavihették. műsorokban. A közelgő nyári szünet alatt a műsor is 

 Zsigó Lászlóné könyvtáros (Vértesszőlősi Községi Könyvtár) szünetel, de ősszel annál nagyobb erőbedobással folyik 
majd tovább. Azok az iskolák, ahonnan az egyes csoportok 
alakultak, szeretnék, ha náluk is sor kerülne egy-egy 

Naszályon ismét Oroszlánkarom! előadásra, hadd lássák a többiek is a társaik produkcióját. 
Sőt! Tervbe vettük, hogy ősztől más iskolákat is bevonunk a 

Naszály sorozat előadásaiba, s új lendülettel folytatja útját az 
2011. május 5-én látogatott az Oroszlánkarom című sorozat Oroszlánkarom irodalmi sorozata.
Vaszary János Általá- Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)
nos Iskolából szerve-
ződött csapata Na-
szályra, a Művelődési PiCinke versmondók a porondon
Ház könyvtárába. A 
nézők nagy része most Tata
felnőtt volt, nem úgy, Lassan hagyományosnak tekinthető a tatai Móricz 
mint  a  legutóbbi  Zsigmond Városi Könyvtár madarak és fák napja alkalmából 
alkalommal, amikor rendezett szavalóversenye. A tavalyi megmérettetés 
nagyobbrészt gyerek- sikeresnek bizonyult, és talán ennek köszönhető, hogy idén 
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közel ötvenen jelentkeztek a versenyre. Persze az is lehet, pendültek”. Schmidt Péter, a Vaszary János Általános 
hogy a téma fogta meg a gyermekeket, hiszen mi másról Iskola Jázmin Utcai Tagintézményének első osztályos 
szólhatnának a versek e jeles napon, mint az év madaráról: a tanulója, - aki már több versmondó versenyen győzött -, 
cinkéről. most Matos Maya Éhes cinke című versével végzett az élen. 
A május 10-én megrendezett versenyre a nevezés két A 3-4. osztályosoknál a baji Bognár Róbert nyerte el 
korcsoportban történt. Külön díjazták az 1-2. leginkább Kárpáti Csabáné Gyöngyi és Polgár Anna 
osztályosokat és külön a 3-4. osztályosokat. A Rózsa ítészek tetszését. Róbert a cinege panaszával és a 
megmérettetés egymással párhuzamosan zajlott a Magyary rigó vigasztaló szavaival győzte meg a zsűritagokat.
Zoltán Művelődési Központ Vízimalom, illetve Klub S bizony jól tesszük, ha Bajor Andor versének utolsó sorait 
helyiségében. A programot Márkusné Sinkó Ildikó mi is megszívleljük: „Dalolj, mert énekelni jó, / S hamarább 
könyvtárigazgató nyitotta meg, aki biztatta fiatalokat, nincs kacag föl a nyár: / Hát föl a fejjel, jó fiú,/ Többé ne sírdogálj!”
miért izgulniuk. Sőt, a gyermekek ügyesen felelték meg az Azok a gyermekek is örültek, akik nem értek el helyezést, 
eseménnyel kapcsolatban feltett kérdéseit is. Valamennyi mert kellemes társaságban, tartalmasan tölthették idejüket. 
gyermek tudta, hogy a „PiCinke” jelzőben az év madara Sőt, üres kézzel sem távoztak, hiszen az eseményről készült 
rejtőzik. emléklap mindig emlékezteti majd őket arra a madarak és fák 

A repertoárban éppúgy napjára, amelyen a cinkét ünnepeltük.
hallhattunk klasszikus költő-
től verset, mint kortárstól. A PiCinke szavalóverseny helyezettjei:
Petőfi Sándor A három madár 
című költeményével Illés 1-2. osztály:
Levente ejtette ámulatba a 1. Schmidt Péter (Vaszary János Általános Iskola 
zsűrit, míg a mai szerzők Jázmin Utcai Tagintézménye, 1. oszt.) – Matos 
közül Nagy Bandó András Maya: Éhes cinke
Madáretető című költeménye 2. Petróczy Panna (Szent István Általános Iskola, 
volt a legnépszerűbb. A zsűri Baj, 2. oszt.) - Kányádi Sándor: Cicus, cinke, citera
tanácskozásának ideje alatt a 3. Horváth Levente (Szent István Általános Iskola, 
legkisebbeknél Pál Nikolett Baj, 1. oszt.) - Gazdag Erzsi: Cinege etetés
könyvtáros origami foglal-
kozása „kötötte le” a Különdíjas: Tóth Anna (Szent István Általános Iskola, Baj, 

gyermekeket. A nagyobb korosztály A sündisznócska lovagol 2. oszt.) - Gazdag Erzsi: Cinege etetés
című bábjátékot tekintette meg, amíg a zsűri a pontokat 
számolgatta. A bábelőadásért dicséret illeti a könyvtáros 3-4. osztály:
kollégákat, Petrozsényi Esztert, Mennerné Papp 1. Bognár Róbert (Szent István Általános Iskola, Baj, 
Mártát, Pál Nikolettet, és Horváth Alexandra harmadik 3. oszt.) - Bajor Andor: A cinege így panaszkodik a 
osztályos kis szavalót, akiket a mackó, a két cinke (és a rigónak
legyek), valamint a süni szerepében láthatott a közönség. 2. Baranyai Júlia (Szent István Általános Iskola, Baj, 
Kollégánk, Paulovics Milán a technikus „bőrébe bújt” 3. oszt.) - Pósa Lajos: A cinke
ezen a délelőttön, hiszen ő volt az, aki a játék alatt a zenei 3. Antal Krisztián (Kőkúti Általános Iskola, 3. oszt.) - 
aláfestést szolgáltatta. Nagy Bandó András: Madáretető
Miután megszületett a végeredmény, a kisebbeknél Slezák 
Istvánné Györgyi, könyvtáros és Fábiánné Csányi Különdíjas: Nagyváradi Réka (Kőkúti Általános Iskola 
Erika, a Fürdő Utcai Óvoda óvodapedagógusa értékelte a Fazekas Utcai Tagintézménye, 3. oszt.) - Zelk Zoltán: A két 
hallottakat. A zsűrinek egyáltalán nem volt könnyű dolga, cinke
bár az adott pontszámokat tekintve igen „egy húron Goldschmidt Éva (MZSVK Tata)
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Gál Sándor író-olvasó találkozót tartott a tatai Őszirózsák a József  Attila Megyei Könyvtárban
könyvtárban

Tatabánya
Tata Az Őszirózsa Vöröskeresztes Klub nyolc fős csoportja 
Május 11-én, egy kellemes estén vendégeskedett Gál látogatott el május 12-én a megyei könyvtárba, hogy 
Sándor, Felvidék irodalmának kimagasló egyénisége a megismerkedjen a könyvtár munkájával. 

Mór icz  Zs igmond Város i  A látogatók röviden megismerkedtek a könyvtár 
Könyvtárban, Tatán. Írásaiban történetével, felépítésével, munkájával. Lehetőség nyílott 
jellemzően a kisebbségi sors arra is, hogy körsétát téve az épületben megnézzék a régi és 
ábrázolása jelenik meg, novellista, új (már az is lassan harminc éves) raktárakat, az 1947-ben 
költő, lapkiadó és szerkesztő, küldött I/38-as számú Szabadművelődési Vándorkönyvtárat, 
publicista, számos díj birtokosa. ami tulajdonképpen egy láda, amelyben száz–kétszáz 
Az este első felében verses könyvet lehetett vándoroltatni. Az 1964 óta bekövetkezett 
áttekintést  adott  é letéről ,  változásokról is tájékozódhattak az érdeklődők. 
felolvasott korai műveiből, majd - A gyermekkönyvtár udvara az új színes gyerekbútorral 
időben egyre közelebb jutva a mindenkinek nagyon tetszett. Élénken érdeklődtek a 
mához -, a legfrissebb termésből gyermekkönyvtár munkája iránt is, hiszen számukra is 
is válogatott. nyilvánvalót: mind az olvasóvá nevelés, mind a hátrányos 
Ebben a hónapban, a Hitel című helyzetű tanulók felzárkózása terén kiemelkedő szerepet 

irodalmi lapban jelent meg az a vers, melyet zárszóként töltenek be a könyvtárak. 
idézett, s amely összegzése az életműnek. Indulásuk Tetszettek a tágas terek, az ökosarok barátságos részlege, és 
éveiben a magyarországi kortárs költők szolgáltak remélik, hogy az olvasóterasz is hamarosan megvalósul, 
irányfényként a határon túli magyar alkotóknak, s ezzel is vonzóbbá válik a könyvtár. Elismeréssel szóltak az 
szomorúan állapították meg: mennyivel előbbre tartanak az itt folyó munkáról, kívülállóként nem sejtették, mennyi 
anyaországiak. Ezt a hatalmas lemaradást kellett munka van addig, amíg az olvasói térben tájékoztatnak, 
behozniuk, és felvirágoztatni, európai-rangúvá emelni a kölcsönöznek az éppen ügyeletes kollégák. 
munkásságukat. Gigászi feladat hárult az alkotókra, és Lukács Lászlóné klubvezetőtől tudom: vendégeink 
felelősség az anyanyelv, a testvérek iránt. Szinte eldicsekedtek az itt látottakkal, és felkeltették az 
előtanulmány nélkül, hályogkovács módjára vágtak bele érdeklődést a klubtagokban is a könyvtár iránt. 
hajdan a lapszerkesztésbe, s létrehozták a Hét című, Kassán Takács Anna (JAMK Tatabánya)
megjelenő lapot, mely sokáig hangadója volt a szlovákiai 
magyar nyelvű irodalomnak. 

Sok alkotótárs már nem él az Mentálhigiénés tréning könyvtárosknak
induló nemzedékből, de 
emléküket őrzik a könyveik s Mire vágyik a könyvtáros?
a róluk szóló művek. Az este Április 27-én lezajlott a Mentálhigiénés tréning második 
zárásaként a közönség foglalkozása a József  Attila Megyei Könyvtár oktató- 
faggatta az írót, személyes termében. A tanfolyam tárgya ezúttal a Rejtett képességeink – 
benyomásairól ,  e lőadó titkos vágyaink volt. Beszélgettünk mindarról, ami testileg-
útjairól, s terveiről. lelkileg feltölt, kifejtettük vágyainkat, elképzeléseinket, 
Immár hagyományosan, melynek során visszatérhettünk gyermekkori világunkba is. 

dedikálással ért véget az este, ahonnan író és közönség Az előző szupervízióhoz hasonlóan mindannyian jól 
egyaránt szép emlékkel távozott. éreztük magunkat, és sikerült ismét egy picit kiszakadni a 

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata) munka mindennapi világából.
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Ha stresszel a könyvtáros! Ballag a diák, ballag a könyvtár
A május 11-én lezajlott harmadik foglalkozáson, - melynek 
címe Ellenségünk – mindennapi stresszünk?  volt -, Tata
beszélgettünk a mindennapokról, a minket érő külső és 2011. április 29-én és 30-án egy 
belső hatásokról, amik stresszhelyzetek elé állítanak, és újabb generáció indult útnak a 
ezek „kezelésének”, elkerülésének technikáival is tatai középiskolákból az élet 
megismerkedtünk. Gyakoroltuk az első alkalomkor nehéz útján. 
megtanult hasi légzés technikáját, ami szintén alkalmazható A Móricz Zsigmond Városi 
felfokozott élethelyzetekben. Összegyűjtöttük továbbá Könyvtár a Szakdolgozat-
azokat a dolgokat, érzéseket is, amelyek hozzájárulnak a kutatás program keretében egy 
boldogabb élethez, vagyis az élet örömeinek okozói. A új szolgáltatással lépett a tatai 
tréning utolsó 20 perce pedig a meditáció jegyében telt. ifjúság elé: a ballagó (és 

remélhetőleg továbbtanuló) 
diákok számára összeállított 
egy szakdolgozat útmutató 
füzetkét. E prospektus célja, hogy a fiatalok kezébe egy 
olyan módszertani alapokat tartalmazó segédanyagot 
adjon, amelynek segítségével megismerkedhetnek a 
legfontosabb alapfogalmakkal, a szakdolgozat-készítés fő 
tartalmi és formai szabályaival. Mindezek mellett külön 
hangsúlyt kapott a könyvtár és a könyvtár szolgáltatásai, 
amelyek komoly támogatást nyújtanak a végzős 
hallgatóknak.
Az iskolák pozitívan fogadták az ötletet, és intézkedtek az 
elkészült nyomtatványok kiosztásáról. Több visszajelzés is 
igazolta, hogy a fiataloknak tetszett az ajándék, egyesek 
külön kiemelték a gyakorlati hasznát.
A főiskolára/egyetemre készülő diákokat tovább segíti a 
TÁMOP-3.2.4 pályázat keretében megvalósuló program 

Értékek és érzések – A könyvtáros is ember! többi része is, melyeknek egyik fő feladata, hogy 
Május 25-én megtartottuk a Mentálhigiénés tréning negyedik összegyűjtse az utóbbi 20-30 évben a városhoz kötődő 
foglalkozását. Témánk: Értékeink – Pénzem nélkül mit érek én? témákról készült szakdolgozatok listáját, és elérhetővé 
volt. Megpróbáltuk elválasztani egymástól az észérveket az tegye az www.mzsvktata.hu honlapon. A későbbiekben 
érzelmi értékektől, ezeket többféle módon illusztrálva, (pl. ezekből igyekszik az intézmény minél többet beszerezni 
jobb és bal talpunkat körülrajzolva, gyertyákkal). Majd (legalább elektronikus formában).
mindannyian megkerestük magunkban, illetve egymásban A másik fontos cél egy olyan kapcsolat kialakítása a 
ezen értékeket. A tréninget ismét játékkal zártuk. könyvtár és a végzősök között, hogy a hallgatók az 
A tanfolyam utolsó előadására június 8-án 8.30-tól kerül elkészült munkát automatikusan tegyék elérhetővé a város 
sor szintén a könyvtárban. A téma pedig a Kötelességtudatunk számára a könyvtáron keresztül.
– Eredménynövelő technikák? lesz. 

Márku Mónika (JAMK Tatabánya) Dollmayer Bea (MZSVK Tata)
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Egy könyvtáros naplójából akinek a máig összetartó, összejáró osztályközösséget 
(Új Forrás-esti beszélgetés Spiró Györggyel) köszönhetik. Tanára hatására kezdte el érdekelni az 

irodalom és azon belül a dráma. Egyszer barátjával hazafelé 
2011. május 9. hétfő sétálván azon tanakodtak, hogy mi is legyen belőle, ha 
………………………………………………………… felnő. Arra a következtetésre jutottak, hogy a drámaírás 
………………………………………................................ jobban kifizetődő, mint a „szimpla” prózaírás, hiszen a 

drámáért akkor is jogdíjat kell fizetni, ha kiadják, és akkor is, 
…Végre eljött az öt óra. A JAMK olvasóterme megint ha előadják. Így kezdődött a drámaírói vonulat. 
megtelt közönséggel, mint ahogyan azt az Új Forrás- Időközben elvégezte a magyar–orosz–szerbhorvát szakot 
esteken megszokhattuk. Most feltűnően sok volt a az ELTE-n (1965-1970), újságíró és szociológus diplomát 
középiskolás. Nem is csoda, hiszen Spiró György szerzett az Újságíró Főiskolán (1972), a Corvina Kiadó 
munkássága több helyütt is tananyag. A diákok talán idegen nyelvű szerkesztője volt (1971-1978), a Magyar 

tartottak attól, - Tudományos Akadémia Kelet-Európai Kutató 
éppen ezért jobban Intézetének tudományos munkatársaként dolgozott 
meg szerették vol- (1978-1981), tanított az ELTE Világirodalmi Tanszékén, 
na ismerni a mű- majd 1992-től az Esztétika Tanszéken. 1986-tól 1992-ig a 
vészt -, hogy újra kaposvári Csiky Gergely Színházban volt dramaturg. A 
érettségi feladat szolnoki Szigligeti Színház igazgatójává nevezték ki 1992 
lehet irodalomból, és 1995 között, emellett 1990-től 1997-ig a Színház- és 
mint ahogyan 2009 Filmművészeti Főiskolán oktatott.
májusában. Vagy Még az egyetemen jött a nyelvek szeretete, bár saját 
csak egyszerűen bevallása szerint, abszolút nincs nyelvérzéke. Ennek 

megkedvelték a prózáit, költeményeit, műfordításait. A ellenére több kiváló fordítását is olvashatjuk.
lényeg az, hogy ott voltak többedmagukkal, fiatal és Az este folyamán említés esett még költői pályafutásáról is, 
idősebb irodalomkedvelőkkel, és hallgatták beszélgetését azonban ő saját magát nem tartja költőnek. „Ha volt egy jobb 
Jász Attilával, az Új Forrás főszerkesztőjével. versem, az is inkább epikus volt vagy paródia. Nem vagyok lírikus, a 
Az este - a szokásokhoz hűen - egy képzőművész és versben nincs saját hangom. De rájöttem, hogy a színpadon nem 
alkotásainak bemutatásával, egy kiállításmegnyitóval szabad prózában beszélni, így kitaláltam magamnak egy verses 
kezdődött. Viszont, a szokásoktól eltérően most a vendég, prózanyelvet.” 
maga Spiró György köszöntötte a fotóst, Tarjáni Antalt, Megpróbálta tartani a drámaírói vonalat, de a drámákat 
saját két versének (Fénykép, Hurrá címűek) felolvasásával. nem igazán akarták kiadni, így a novellaötleteit kezdte 
Majd a főszerkesztő újra magához ragadta mikrofonját, és regénnyé duzzasztani. Megítélése szerint a regénynél 
nekilátott Spiró faggatásának. A kezdetektől indult. S az író nehezebb műfaj a novella, s az előbbit könnyebb megírni, 
elkezdte saját életmeséjét: 8 évig hegedült, de utálta. Nem hiszen nem kell tömöríteni a cselekményt. Éppen ezért egy 
szeretett gyakorolni. Ennek köszönhette, hogy remekül jó novella megírásához átlagban 5-6 év is szükséges lehet. 
megtanult blattolni, s egy országos blattolási versenyt is Kritikái közül a Sorstalanságról írottat emelte ki, ami az ÉS-
megnyert. Ekkor jött az ötlet, hogy zeneszerző lesz, de ben jelent meg. Főként olyanokról írt kritikát, akik éppen 
összhangzattani ismeretek nélkül, pusztán zeneelméleti nem voltak divatban, de megérdemelték, hogy (pozitívan) 
tudással ez nehezen lett volna kivitelezhető. 16 évesen szóljon róluk. Példaként Hamvast és Kertészt említette.
hagyta abba a hegedülést. Az elméleti fizikusi pályában A beszélgetés végére eljutottunk a jelenbe. Elmondta, hogy 
gondolkodott, de erre csak a Szovjetunió megjártával lett most elsődleges cél a novellái kiadása. Az utolsó, „Hogy 
volna lehetősége. Ehhez nem volt kedve, így valami máson viseled a sikert?” kérdésre azt felelte, hogy nekik még 
kellett törnie a fejét. A gimnáziumban humán osztályba szerencséjük volt, hiszen „a szocializmusban lettek 
járt, színészi vénával rendelkező osztályfőnökük volt, megcsinálva”. A mai harmincasoknak esélyük sincs arra, 
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hogy akkora nevük legyen, mint most nekik. Ez az este is hamar elszaladt. Olyan gyorsan, mint ahogyan 
„Én nem szoktam örülni a sikernek, de a sikertelenség sem tör le szaladtam én is az utolsó buszomhoz a pályaudvarra. 
annyira, mint más írókat.” …………………………………………………………
Fél 7 felé a középiskolások még dedikáltattak pár Csirkefejet, … … … …  
néhányan beszélgetésbe elegyedtek az íróval vagy régen …………………………………………………………
látott ismerősökkel, a többség azonban megcélozta a ……………………………………….
JAMK kijáratát. Vitéz Veronika (JAMK Tatabánya)
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Megyei könyvtárkép röviden
Május 18-án a könyvtár Olvasóklubjában mutatták be a 

Almásfüzitő tokodi születésű Teresita Lolita Honti Az életre nincs képlet 
című könyvét.

Május 29-én állandó kiállítás nyílt Kumpost Éva 
Munkácsy-díjas iparművész kerámiáiból a Községi és Nyergesújfalu
Iskolai Könyvtárban.

Májusban is folytatódott a Tudásdepó-Expressz pályázat 
Kisbér keretében szervezett mesedélutánok sorozata. A 

csütörtökönként megrendezésre kerülő programon 
A TIOP-1.2.3-09/1-2009-0008 pályázaton nyert több mint meséket hallgathattak, kézműves foglalkozásokon vehettek 
2 millió forintból fejlesztette a közelmúltban informatikai részt, meseillusztrációkat készíthettek a gyerekek az Ady 
infrastrukturális hátterét a Wass Albert Művelődési Endre Művelődési Központ gyermekkönyvtárában.
Központ és Városi Könyvtár. 

Tatabánya
Lábatlan

A Tatabányai Városi Könyvtárban május 19-én nyílt meg 
Csernik Szende lábbábos adott elő népmese- az a kiállítás, melyen Éber Péter olajfestményeit és 
feldolgozásokat április 28-án a Vitéz Sághy Antal Városi faintarziáit, valamint Szám János rézdomborításait 
Könyvtárban. tekinthették meg az érdeklődők.

Május 13-án Mennerné Papp Márta, a városi foltvarró 
kör vezetője nyitotta meg a kör tagjainak kézimunkáit 
bemutató kiállítást a városi könyvtárban.
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