
5 éves a testvérkönyvtári kapcsolat Székelyudvarhely és Tatabánya visszament, hogy még több mindennel megismerkedjék. Mások is 
városi könyvtárai között ugyanezt tették egy-két évvel később. Azon nyomban megindult a 

magyar nyelvű könyvek kiszállítása is, amit a rotarysok és a MÜTF 
A kapcsolat előzményei azonban még régebbiek, 2002-ben jártam hallgatói bonyolítottak le. Ezek akkoriban használt, leselejtezett könyvek 
először Székelyudvarhelyen a tatabányai Rotary klub szervezésében. Már voltak, emiatt az udvarhelyi könyvtár is csak korlátozottan tudta őket 
akkor annyira megfogott ennek a Románia kellős közepén lévő kis hasznosítani.
magyar szigetnek az élni akarása, ereje, öntudata, hogy elhatároztam – A 2006. június 23-án aláírt együttműködési megállapodás megkötése 
személyesen is mindent meg fogok tenni, hogy segítsem az ottani után váltak a kapcsolatok élénkebbé, s azóta is rendszeres és főként 
magyar (székely) közösség  megerősítését, esetleges problémáik, gyümölcsöző, köszönhetően a testvérkapcsolat motorjának, Szabó 
gondjaik megoldását. Hogy mi volt az, ami megragadott? Ballagási Károly igazgatónak. Bár Tatabánya városi önkormányzat az 
időszak lévén, amit náluk kicsengetésnek hívnak, egész éjjel csoportban együttműködést anyagilag nem támogatta, több sikeres pályázatot 
járták a diákok az utcákat és olyan szépen énekelték a ballagási nótákat és nyújtott be közösen és külön-külön is a két könyvtár, amiből gazdagítani 
a gyönyörű magyar népdalokat, hogy mai napig fülemben cseng. Olyan lehetett a Székelyudvarhelyi Városi könyvtár állományát. Ezek a könyvek 
szép, ízes magyar beszédet idehaza már régen nem hallottam, mint akkor pedig már kivétel nélkül olyanok voltak, amelyeket az udvarhelyi 
és ott Székelyföldön. Ezért törekedtem a kapcsolat felvételére. könyvtár igényelt. 
Szakmai érdeklődésből meglátogattam az ottani könyvtárat. Kiderült, Most legutóbb augusztus 17-21. között is mintegy 50 könyvet 
hogy fizikai adottságaik sokkal jobbak a tatabányai könyvtáraknál, de szállítottunk ki, köztük a Nobel-díjas klasszikusokat, de vittünk több 
anyagi lehetőségeik szűkösebbek, sokkal kevesebb dokumentum DVD-t is, hogy az ottani igen népszerű filmklubban is több mindent 
beszerzésére van lehetőségük, mint a mi városi könyvtárunknak. tudjanak bemutatni. Előzőleg már elvittek az udvarhelyiek egy digitális 
Hermann Gusztávval, az akkori könyvtárigazgatóval meg is beszéltük fényképgyűjteményt a XX. sz. első felében készült erdélyi felvételekkel 
a kapcsolatfelvételi lehetőségeket. Hazatérve azonnal hozzáláttunk egy és egy al-dunai kirándulásról szóló naplót digitalizálva. 
autóbusznyi könyvtáros csapat összehozására a megyei könyvtáros Ez alkalommal a kiutazók között volt Gyüszi László is, aki szeptember 1-
egyesület néhány tagjával, és már 2003 júniusában kint is volt egy 40 fős jétől a Tatabányai Városi Könyvtár igazgatója, s így személyesen is át 
könyvtáros csapat a megyénkből. Udvarhelyi vendéglátóinknak tudta venni a székelyudvarhelyi testvérkönyvtári kapcsolatot.
köszönhetően olyan jól sikerült a kirándulás, hogy volt olyan kolléga, aki 
ugyan először volt Erdélyben, hazajövetelünk után már azonnal Csics Gyula (Városi Könyvtár, Tatabánya)
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