
Manapság, amikor a megyei közgyűjteményekről inkább a tott felhasználása tette lehetővé, amelyben jelentős volt az 
megszorítások, a pénzhiány kapcsán esik szó a médiában és Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kultu-
talán a környezeti tényezők fontosságára is kevesebb rális Alap és Tatabánya Polgármesterének támogatása. 
figyelem összpontosul, örömteli, ha egy megyei könyvtár Bebizonyosodott, hogy az újrahasznosítás nem csak a 
fejlesztéséről lehet beszámolni, amely egyébként beleillik papír, műanyag, fém és az üveg vonatkozásában állja meg a 
az intézmény környezettudatos stratégiájába is. helyét, hanem ebben az esetben a Fő tér rekonstrukciós 
A József  Attila Megyei Könyvtár Tatabányán egy olyan munkálatai során felszabaduló térkő burkolat másodlagos 
projektet valósított most meg, amelynek terve két évvel felhasználására is lehetőség adódott.

2ezelőtt fogalmazódott meg az intézmény jelenlegi A 150 m -es területen a Béke park szomszédságában 40 
igazgatójának pályázatában. férőhelyes olvasói teret alakítottak ki kényelmes kerti 
„Másfél éve tematizáltuk a gyűjteményünket és létrehoz- garnitúrákkal. A könyvtárhasználók az olvasóterembe 
tunk egy "öko-sarkot" amelyben kiemeltük a környezettu- kilépéskor vonalkódos nyilvántartással regisztrálva vihetik 
datossággal, fenntartható fejlődéssel, humán-ökológiával, ki a könyvtár folyóiratait, könyveit, illetve – akár wifi 
az alternatív és megújuló energiákkal foglalkozó könyveket, segítségével – saját számítógépeiken is dolgozhatnak az 
folyóiratokat. árnyas fák alatt.
Elindítottuk havi rendszerességgel az Öko-esték sorozaun- Az ország első zöld olvasótermének megnyitása 2012. júni-
kat. Rendezvényeinken fizikus, tanár, filozófus, természet- us 15-én 10 órakor volt, amelyen köszöntőt mondott 
védő, ökológiai szakember, építész, orvos, zenész, könyvtá- Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, a 
ros-kutató, természetgyógyász, spirituális gondolkodó, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetője és 
pedagógus, politikus, gombaszakértő, feltaláló kutató- Rónai Iván, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
mérnök, régész mind-mind más szemszögből közelítette Közgyűjteményi Főosztályának főosztályvezető-helyette-
meg ezt a témát. se. Az olvasótermet Schmidt Csaba, Tatabánya Megyei 
Emellett havi rendszerességgel „Öko-hírlevelet” szerkesz- Jogú Város polgármestere avatta fel.
tünk az interneten megjelent közérdekű cikkekből, Az „öko-terasz” megvalósulása egyértelműen a város 
tanulmányokból, hírekből. „használati és élvezeti” értékét növeli, hozzájárul az olva-
Az "üzemszerű működésünkben" is értünk már el eredmé- sók komfortérzetéhez, miközben az olvasótermi funkción 
nyeket az újrahasznosítás, eszközbeszerzés, zöld-informa- túl a Megyei Könyvtár szolgáltatásait is színesítő szabadtéri 
tika területén, de természetesen még bőven van tenni- könyvtári rendezvényeknek is helyt adhat.
valónk.. dr. Voit Pál igazgató (JAMK Tatabánya)
A zöld olvasóterem is e stratégiánk részeként készült el.”
Az „Öko-terasz” megvalósítását több forrás összpontosí-

József  Attila Megyei Könyvtár - Tatabánya

Zöld olvasóterem nyílt Tatabányán
A könyvtárban is stratégiai tényező a környezet-tudatosság
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A József  Attila Megyei Könyvtár a 83. Ünnepi Könyvhét és 11. Délután a megyei könyvtár olvasói hallhatták a költő 
Gyermekkönyvnapok alkalmából több színvonalas progra- verseit, saját előadásában. A zömében középiskolásokból 
mot kínált 2012. június 4. és18. között. álló közönség nagy élvezettel hallgatta az előadást.
A gyermekkönyvtár az iskolásoknak az egész tanéven Június 15-én a könyvtár zöld olvasóterének megnyitója 
átívelő pályázatot írt ki, melynek lényege, hogy az alsó és a lesz. Ezentúl az árnyas fák alatt, a friss levegőn olvashatják a 
felső tagozatos gyerekek az elolvasott könyveket a folyóiratokat olvasóink.
könyvtárosok által összeállított feladatlap segítségével Június 11-én a gyerekkönyvtár adott otthont Nyulász 
dolgozzák fel. A „Mese, mese, mátka” és az „Olvasd velünk!” Péter író-olvasó találkozójának.
című olvasópályázat több éves múltra tekint vissza, A könyvhét záró akkordjaként, és egyben a könyvtári öko 
népszerűségét bizonyítja, hogy ebben az évben is közel 300 esték évadzárójaként június 18-án kerül sor a Tatabányai 
gyerek vett részt rajta nem csak a tatabányai, de a vidéki Múzeum munkatársa, Altdorferné Pál Gabriellának 
iskolák tanulói közül is. „Ember és természet kapcsolata az Által-ér völgyében” című 
A hosszú versengés eredményhirdetése június 4-én, hét- előadására.
főn zajlott. Ráadás ajándékként Finy Petra írónő 2011-ben a Márai-pályázatnak köszönhetően a könyvtár is 
hangulatos műsorát hallgathatta a népes gyereksereg. számos értékes könyvhöz hozzájutott, köztük kortárs írók, 
Ezen a napon, este az Új Forrás folyóirat júniusi számának költők műveihez, s ennek részeként tudtuk vendégül látni a 
bemutatójára került sor, valamint az Új Forrás Kiadónak az fent nevezett előadókat is.
ünnepi könyvhétre megjelent könyveit is megismerhették Könyvtárunk megyei feladatait is szem előtt tartva 
az érdeklődők. igyekszik a kistérségi, városi könyvtárakat is pályázati 
Június 6-án a vendég Varró Dániel, »József  Attila«-díjas forrásokhoz juttatni. Erre alkalom kínálkozott a Márai-
költő, műfordító volt. Délelőtt a tarjáni művelődési ház- program pályázatában is. Így kerülhetett sor a már említett 
ban, a helyi általános iskola tanulóival találkozott egy tarjáni író-olvasó találkozóra Varró Dániellel, Tatán Finy 
bensőséges műsor keretében. Petrával és Szabó T. Annával, Esztergomban pedig 

Závada Pállal.
Petényi Erzsébet (JAMK Tatabánya)

Ünnepi könyvhét a József  Attila Megyei Könyvtárban

4

Megyei kö rképnyvtá



Június 4-én négy új – részben az Új Forrás Kiadó és kultúra) és a küszöbön álló kihalás réme visszatérő motívumai e 
gondozásában megjelent – könyv, valamint az Új Forrás szerepjátéknak, melynek részeseként úgy érezhetjük, mi is a 
legfrissebb, hatodik számának bemutatójára került sor a rezervátumhoz, Csendes Toll törzséhez tartozunk.
József  Attila Megyei Könyvtárban: Ezután Zudor János Nagyváradon élő költő olvasott fel 

„A rusnya valcer” c. kötetében megjelent versei közül 
néhányat: nagyon mélyek és nagyon fájdalmasak. Ízelítőül: ź Danyi Zoltán: Több fehér
http://zudorversei.blogspot.hu/2011/05/te-edes-varad.htmlź Jász Attila: Csendes Toll élete
Majd Danyi Zoltán vajdasági költő „Több fehér” c. 

ź Szénási Zoltán: Párhuzamosok a végtelenben
verseskötetével kapcsolatban tette fel – több értelemben is 

ź Zudor János: A rusnya valcer
– költői kérdéseit Jász Attila. D. Z. késve érkezett a – 
nagyon rosszul!!! – erre a napra időzített fővárosi taxis 

A várakozás perceiben Báder Olivér nagyváradi jazz-
demonstráció miatt. Így, ha később is, ha még több kérdést 

gitáros játékát élvezhette a szép számban – köztük sok-sok 
vetve is fel, de sikerült szóra bírni Danyi Zoltánt.

fiatallal – megjelent közönség. Személy szerint bármeddig 
Végül Szénási Zoltán beszélt a négy ciklusba, 

türelemmel vártam volna, Olivért hallgatva.
kronologikusan – a XX. század elejétől napjainkig – 

Jász Attila, a főszerkesztő indított, kívül-belül „Csendes 
rendezett kritikáit felvonultató „Párhuzamosok a végtelenben” 

Tollá” lényegülve, bemutatva saját, a Kortárs Kiadó által 
c. kötetéről.

megjelentetett könyvét, s annak – térben, időben, megkoc-
káztatom: dimenziókon túl is – messzire nyúló történetét.

Június 4. – A nemzeti összetartozás napja.
A kiadó honlapja így ír róla: Napló-, szótár- és indánregény 

(Nagy)Országszerte számtalan megemlékezés, rendez-
műfajhagyományai közt játszva-bujkálva-keresgélve szövi ön-

vény, áhítat stb. volt ezen a napon, himnusszal, zászlóval, 
elbeszélését CsT írói alteregó. Sokak, sokunk személyisége bújhat 

nagy szavakkal. Ezen a rendezvényen a felsoroltak egyike 
meg egy monogram mögött, és egyetlen nap történésének, intim vagy 

sem volt, mégis igazi, méltó, összetart(oz)ó és nemzeti volt.
épp bagatell életmozzanatának regisztrálása (kellő reflektáltsággal 

Uff.
persze) a bennünk rejlő közös tapasztalatot idézheti meg. Barátság 

Világi Orsolya( JAMK Tatabánya)
(indiánok és kutyák), idegenség (sápadtarcúak), hagyományok (törzs 

»Új Forrás«-est - Könyvbemutatók
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21. alkalommal köszöntötte Nász János, a József  Attila mekkora ökológiai kárt 
Megyei Könyvtár munkatársa az Öko-esték rendezvény- okozott a tiszai vízszabályo-
sorozat közönségét 2012. június 18-án. zás, és, hogy a történelem 
Ezúttal Altdorferné Pál Gabriella régész, néprajzkutató során Magyarország erdő-
volt könyvtárunk vendége, aki az Ember és természet ségeinek aránya 85,5 %-ról 
kapcsolata az Által-ér völgyében című előadásában szűkebb 18,6 %-ra csökkent.
hazánk, a Vértes és a Gerecse koszorúzta terület Az előadás második részé-
bemutatását vállalta magára egy nagyon fiatal tudomány, a ben az Által-ér völgyének 
történeti ökológia szemszögéből. kialakulásáról és elhelyezke-
Mi is az a történeti ökológia? A fogalom 1986-ban, a berni déséből, geológiai adottsá-
Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszuson született gaiból adódó szerepéről hallhattunk néhány gondolatot. 
meg. Az új tudományterület tárgya pedig annak a Az Által-ér mindig is jelentős szerepet töltött be a helyi 
vizsgálata, hogyan hatott egymásra ember és környezete a gazdálkodás alakulásában, éppen ezért gazdag régészeti 
történelem során. Ebből a szempontból kutatva a múltat a lelőhely. Ma már nehéz elképzelnünk, de tény: sokáig 
történelem már nem pusztán háborúk és békésebb fontos vízi útvonal volt, illetve vele párhuzamosan haladt 
időszakok egymásutánjának története lesz, nemcsak egy szárazföldi kereskedelmi útvonal is. Ezzel magyaráz-
évszámokhoz köthető események, uralkodók, forrásdoku- ható, hogy a történelem hajnalától kezdve egészen a török 
mentumok tárháza, hanem feltárulnak egyéb, a laikus korig pezsgő élet folyt a térségben. A terület a későbbiek-
ember számára is érdekes összefüggések. Például elgondol- ben, a XVIII. század folyamán népesült be újra, az 
kodtunk-e már azon, hogy a földtörténet során többször Eszterházyak betelepítési kísérletei következtében. A bete-
bekövetkező klímaváltozás következményeként hányszor lepített német lakosság honosította meg itt a borászkodást, 
élte át az emberiség egyes földrajzi területek benépesülését s erre az időszakra tehető az erdőgazdálkodás meghonosí-
vagy éppen kihalását. Érdekes vizsgálni a történelmet a tása. A természeti adottságok vezettek a környék gyors 
termelési módok és eszközök alkalmazkodása szempont- iparosodásához is a XIX. században. Az 1896-os évtől 
jából is, melyet az éghajlat és a természeti környezet kezdve, - amikor az első csille szén került elő a föld alól - 
határozott meg. Vajon hány háborút indíthatott el vagy Tatabánya várossá nyilvánításáig, 1947-ig óriási tájátalakító 
éppen zárt le egy-egy globális éhínség? Mindezekre a tevékenység indult el az Által-ér völgyében, mely egyes 
kérdésekre tehát a történeti ökológia adhatja meg a választ. helyeken teljesen eltörölte a korábbi ökológiai viszonyokat, 
Pál Gabriella elsőként a földtörténet klímaváltozásairól máshol viszont épségben megőrizte azokat. 
mutatott a hallgatóságnak néhány igen izgalmas ábrát. Az Az ember tájformáló, természetromboló hatása napjaink-
egyik közülük a különböző történelmi korszakok ban is tart. Ezzel önmagában nem lenne baj, ha az épített és 
átlaghőmérsékletének ingadozásait szemléltette. Sajnos, a természetes környezet harmonikus arányban tudna 
kénytelenek voltunk szembesülni azzal, hogy a napjaink- maradni, ha a mai kor emberére is igaz lenne, hogy csak 
ban oly gyakran emlegetett átlaghőmérsékleti emelkedést annyit vesz el a natúrától, amennyire szüksége van. 
nem lehet elhanyagolni. Korábban is voltak már nagyobb Pál Gabriella előadása rávilágított arra, hogy a múlt 
hőhullámok Földünkön, de ami jelenleg zajlik, az a történe- feltárása a történeti ökológia eszközeivel tanulsággal 
lem órájával mérve igen gyors, s ez az, ami miatt figyelmet szolgál a ma embere számára, s lehetőséget biztosít arra, 
kellene szentelnünk rá. hogy megtaláljuk a természettel való együttélés és a 
Izgalmas adatokat hallhattunk további történelemformáló gazdálkodás legjobb útját. Kérdés, hogy tudunk-e élni ezzel 
ökológiai adottságról is, köztük a vízrajzról és az erdők a lehetőséggel?
elterjedtségéről. Elgondolkodtató volt megtudni, hogy Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)

Történeti ökológiai utazás az Által-ér völgyében
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A 11. Gyermekkönyvnapok alkalmából a Móricz Zsig- Finy Petra gyermekkönyv szerző neve ismerősen cseng a 
mond Városi Könyvtár vendége volt az erdélyi születésű magyar gyermekirodalom kedvelői számára. A 11. 
Szabó T. Anna költő, műfordító, aki meglepetést tarto- Gyermekkönyvnapok alkalmából látta vendégül a Móricz 
gatott a gyermekeknek. Zsigmond Városi Könyvtár az írónőt, aki nem érkezett 
Izgatottan várták a Vaszary János Általános Iskola Fazekas egyedül. Seprűsrác, Lámpalány, Maja, akinek van tizenkét 
Utcai Tagintézményének második és harmadik osztályos babája, no és Bögreúr is hivatalos volt ám a találkozóra, 
diákjai a találkozót. A gyermekek gyorsan felvették a rit- persze csak könyv-és bábfigura formájában.
must, a költőnő verseléséhez ők adták a dallamot. A nyelv- A gyermekek aktívan és lelkesen kapcsolódtak be az 
pörgetőket, varázsdalokat a könyvfesztiválra megjelent előadásba, falták Petra szavait, aki bevonta őket a játékba: 
Tatok Tatok című kötetből hallgathatták meg Szabó T. Anna volt helyben futás, dobálás, játék a kis figurákkal. A 
előadásában, de elhangzottak rövid, dallamos mondókák is legjobban a Tesó-ügy derítette jókedvre a résztvevőket, 
a Kerge ABC című könyvből. A fergeteges hangulat odáig amelyet kisfilm formájában láthattak. Milyen nehéz 
fokozódott, hogy a csoport Száraz-Nagy Anna vezetésé- befogadni, elfogadni az új jövevényt, ha én előbb jöttem a 
vel tapsos-dobbantós bemutatót is tartott. Mindez azonban világra! Talán ez volt az az epizód, amellyel leginkább 
nem volt elég, következett a rap Weöres Sándor versére, azonosultak a gyermekek, hiszen sokuknak van testvére.
amelyhez a talpalávalót a lurkók szolgáltatták. Pihenésként Az írónő könyveit közelebbről is megtekinthették a lurkók, 
interaktív beszélgetésre került sor, amely elsősorban az volt, aki vásárolt is. Végezetül a gyermekek egy vidám 
ételekről, ételfajtákról szólt, különösképp a fűszerekről. délután élményeivel térhettek haza.
A fiatalok egy remek előadáson, egy kiváló költőt ismer- Goldschmidt Éva (MZSVK Tata)
hettek meg. Az osztály nem csak Annának mondott 
köszönetet a sok szép és maradandó élményért, hanem a 
könyvtárosok felé is, hiszen az író-olvasó találkozót, mint a 
könyvtár ajándékát fogadták, és megígérték, hogy 
legközelebb is szívesen eljönnek, ha alkalom lesz rá.

Goldschmidt Éva (MZSVK Tata)

Találkoztatok-tatok…?
Író-olvasó találkozó Szabó T. Annával

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár - Tata

Történetek rosszalvókról,
rosszcsontokról jó gyerekeknek
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A kisbéri Városi Könyvtár 2005 óta a Wass Albert Művelő- szabadpolcos szépirodalom többi részét helyeztük el. 
dési Központ épületének földszintjén működik. Többszöri A belső átalakításakor nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy 
egyeztetés után ez év tavaszán engedélyezték a könyvtár a polcokat úgy rendezzük el, hogy betérő mozgáskorláto-
bővítését, melyet a folyosó egy kihasználatlan részének zott látogatóink meg tudják azokat közelíteni, és könnyeb-
leválasztásával értünk el. ben hozzáférjenek a könyvekhez.
A munkálatok befejezése után ma már dupla alapterületen, A könyvtárosok régi álma vált valóra azzal, hogy külön 
tágas, világos környezetben várjuk olvasóinkat. olvasótermet alakítottak ki, melyben a kézikönyvtári anyag 
A bővítést szükségessé tette az is, hogy feldolgozásra kapott helyet.
kerültek a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Újdonságként könyvtárunkban kutatóhely került kialakít-
valamint a Bánki Donát Szakképző Iskola könyvei. Ennek ásra. Itt az érdeklődők a meglévő helyismereti anyag 
az 5184 kötetet tartalmazó állománynak a városi könyvtár- mellett, Fakász Tibor (nyugalmazott tanár és történész) 
ban kellett helyet biztosítanunk. által bibliotékánknak ajándékozott könyveit, kéziratait is 
A könyvtár bejárata a főbejárattal szembe került áthelye- kézbe vehetik. Ezen iratokkal a kisbéri Városi Könyvtár a 
zésre, így az intézménybe betérő látogatók könnyebben Komáromi járás 1956-os kutatóhelyévé vált.
meg tudják közelíteni. Az első teremben található az Két kisebb raktárhelyiséget is használatba tudtunk venni, 
olvasószolgálati pult, a szabadpolcokon a szakirodalom így sikerült növelni a gyermekkönyvtár területét is, az ott 
teljes és a szépirodalom egy részének az állománya. Itt lévő folyóiratraktár átköltöztetésével.
kapott helyet a számítógépes részleg is. A második Kókai-Szabó Hedvig (WAMK-VK Kisbér)
teremben a napilap- és folyóirat-olvasót, valamint a 

A kisbéri Városi Könyvtár bővítése

Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Kisbér

www.kisberikonyvtar.hu

http://www.kisberikonyvtar.hu


Helischer József  Városi Könyvtár - Esztergom Június 1-jén: Závada Pál 
2012. május 21-én a szlovákiai magyarok életében jelen József  Attila-díjas (1998) és 
lévő magyar kultúra megtestesüléseként két rendezvénynek Kossuth-díjas (2005) magyar 
adott helyet az esztergomi Helischer József  Városi író, szerkesztő, szociológus.
Könyvtár. A beszélgetést Bánhidy Vajk, 
A délelőtt folyamán a gyermekkönyvtár meghívására a tanár vezette.
Kétyi Egyházi Alapiskola 5-9. osztályos tanulói örven-
deztették meg a jelen lévő vendégeket. A műsorban elhang- Június 4-én az Esztergomi Otthon Segítünk Alapít-
zott Varga Viktor Lehet zöld az ég című dala, majd Thomas vány „Hurrá Anya Lettem!” „Segíts anya lettem!” címmel 
Gray Egy elkényeztetett cica, mely az aranyhalas medencébe fúlt c. Csabai Krisztina pszichológus vezetésével tartott foglal-
verse, utóbbi Oszlik Kinga előadásában. Ezt követte a 8-9. kozáson kellemes és hasznos délelőttöt töltöttek a könyv-
osztályos tanulók Ĺart pur l'art jelenete, illetve Nagy tárban a fiatal és a már tapasztaltabb anyukák, akik elmesél-
Csomor András és Saróka Bence gitárral kísért előadásában ték „anyává válásuk pillanatát”, valamint megosztották 
a Tankcsapda Örökké tart című dala. Kováts Orsolya Sára egymással élményeiket, gondolataikat és tapasztalataikat. 
Kertész Erzsébet Szendrey Júlia című prózáját szavalta, Az egyéni történetek 4 hónap 4 év és 40 év távlatából kerül-
végezetül az énekkar részéről felcsendült a Csillagok, tek a felszínre.
csillagok és a Tartsd magad nemzetem című dal. 

00 Június 11-én Tarr Mari „40 év a súgólyukban”Délután 17  órától került megrendezésre az Esztergomi 
Művészek Céhe szervezésében a 15 éves az Atelier művészeti 

A jó súgó átlagon felüli empatikus képességgel és ritmusérzékkel folyóirat című rendezvény, ami részletesebben is bemutatta 
rendelkezik. Legalábbis Tarr Mária súgó szerint, aki idén az érdeklődő közönségnek e jubiláló folyóirat múltját, 
ünnepelte aranylakodalmát a Madách Színházzal, s aki jelenét és jövőjét.
2005 óta a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjének Az est vendége  Kopócs Tibor festőművész, főszerkesztő 
birtokosa. Neve régóta fogalom a szakmában.volt, és a beszélgetést Kaposi Endre, a Céh elnöke vezette.

Személyében egy ki-Az Atelier folyóirat 1998-ban alakult meg azzal a céllal, hogy 
egyensúlyozott, bol-tudósítson a Szlovákiában élő magyar művészekről, 
dog emberrel találkoz-tevékenységükről, valamint tájékoztasson a művészettel 
hatott, aki ellátogatott a kapcsolatos eseményekről. A lap főszerkesztője Kopócs 
könyvtárba június 11-Tibor festőművész már korábban is, a 70-es évektől kezdve 
én. Nem félek a jövőtől, szerepelt illusztrációival a szlovákiai magyar lapokban, és 
sosem aggodalmaskodom és mint sokoldalú művész élénken részt vesz Szlovákia 
gyötröm magam fölös-művészeti életében. Az Atelier folyóiraton keresztül 
legesen. Sokszor kérdezték igyekszik mindenki számára megjeleníteni a szlovákiai 

tőlem, nem sajnálom-e, hogy nem lettem színésznő. Nos, ha jól magyar kultúrát és művészetet.
megnézzük: a hetvennegyedik évemet taposom, a korombeli Igen jó volt látni a fenti rendezvényeken keresztül a 
színésznőket már régen leírták, miközben én még mindig sztár Szlovákiában élő magyarok összefogását és fáradságot nem 
vagyok a szakmámban. Az egyik legnagyobb és legkedvesebb kímélő munkáját annak érdekében, hogy saját kultúrájukat 
elismerést Tolnay Kláritól kaptam, aki egyszer azt mondta nekem: szívből jövően ápolják, továbbgondolják, gazdagítsák.
„Mari, te ugyanolyan nagy művész vagy, mint mi, csak Szűcs Katalin (HJVK Esztergom)
téged nem látnak.”

Szűcs Katalin (HJVK Esztergom)

Helischer József  Városi Könyvtár - Esztergom

Magyar kultúra a szlovákiai magyarok életében „Könyvtári beszélgetések” vendégei júniusban 

9

Megyei kö rképnyvtá


