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Új, korszerű gépkocsi a megyei 
ellátásban 

Dr. Voit Pál 

A Megyei Könyvtár a küldetésnyilatkozatában 
foglalt környezettudatos gondolkodást minden 
beszerzésénél szem előtt tartja. Állami 
finanszírozásból, a kistelepülési ellátás céljára 
szeptemberben vásárolt Volkswagen T5 
BlueMotion kishaszon-gépjármű különösen 
alacsony fogyasztású, így a lehető legkevésbé 
terheli környezetünket. 

 

Voit Pál igazgató az új járművel. 

 

A KSZR csoport szállításra készül. Fotók: Török Csaba 

Az üzemanyag fogyasztás csökkentését több 
speciálisan beépített komponens szolgálja. 
Közéjük tartozik többek között a start-stop 
rendszer a fékenergia-visszanyerő funkcióval, a 
sebességszabályozó, az optimalizált gördülési 

ellenállású gumiabroncsok, valamint az 
aerodinamikai megoldások. A kedvező CO² 
kibocsátás mellett a TDI-motor megfelel akár az 
Euro-5 károsanyag-kibocsátási normának is. 

 

A József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár az AGORA első kulturális 
piacán 

Feketsné Kisvarga Anita 

Az idén 66 éves Bányász Táncegyüttes 
fergeteges műsora nyitotta meg Tatabányán az 
első Kulturális Piac és Módszertani Roadshowt-t 
2014. szeptember 20-án A Vértes Agorájában, 
melyen a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár is képviseltette magát. 

 

A közel 70 kiállítót: művészeti együtteseket, 
kulturális intézményeket, önképző köröket, 
klubokat és az érdeklődő közönséget elsőként 
Bereznai Csaba alpolgármester köszöntötte. 
Kiemelte, hogy a „vásárcsarnokká” alakult 
AGORÁ-ban ez alkalommal olyan árucikkeket 
lehet csereberélni, melyek sokkal tartósabb 



hatást érhetnek el a „vásárlók” életében, 
gondolkodásában, mint egy élelmiszer, vagy 
ruhadarab. A kultúra gondolatokat ébreszt, 
közösséget formál, élményt nyújt. Kiemelten 
köszöntötte hát a kultúra kínálóit és fogyasztóit 
ezen az egyedülálló rendezvényen. 

Sámuel Botond, az AGORA Nonprofit Kft. 
ügyvezetője is üdvözölte mindazokat, akik 
Salamon Hugó ötletén felbuzdulva csatlakoztak 
a kezdeményezéshez, és részvételükkel 
színesítették a kulturális piacot, mely a kiállítók 
bemutatkozása mellett lehetőséget biztosít a 
kultúraközvetítő intézmények és egyesületek, 
művészeti csoportok és klubok találkozására, 
ismerkedésére, együttműködésük kiépítésére. 

Dombi Ildikó, a társszervező Nemzeti 
Művelődési Intézet Szakmai Módszertani 
Főosztályának vezetője, mint piacra 
rendszeresen járó háziasszony szólt az 
egybegyűltekhez. Elmondása szerint örömmel 
tette képzeletbeli kosarába a kultúra gyümölcseit, 
melyeket itt gyűjtött össze, e kulturális piacon. 

A nap során egymást érték a bemutatkozások. 
Néptáncosok, az akrobatikus rock and roll 
képviselői, mazsorettek, a Jászai Mari Színház és 
Népház Padlás című előadásának művészei 
várták produkcióikkal a piac „vásárlóit”. 
Mindeközben a kisebb művelődési házak, civil 
szervezetek bemutatkozására is lehetőség nyílt a 
Komárom-Esztergom Megyei Módszertani 
Roadshow keretében. 

A József Attila Megyei Könyvtár beiratkozási 
akcióval és az E-Magyarország Pont tanácsadó 
szolgálatával várta leendő és régi olvasóit, 
látogatóit. A könyvtár standján 
szóróanyagainkból kaphattak tájékoztatást a 
látogatók a könyvtárban zajló programokról. A 
háttérben futó prezentáción a könyvtár 
szolgáltatásait és rendezvényeit ismerhették meg 
az érdeklődők. Jól vizsgázott a vadonatúj roll-up 
is. Helyet biztosított plakátjainknak, és messziről 
felhívta a figyelmet a könyvtárra. E-tanácsadóink 
tevékenységéről a Kitekintő című rovatunkban 
részletesen is olvashatnak.  

Ifj. Gyüszi László, a könyvtár igazgatóhelyettese 
a helyszínen adott villáminterjúban nyilatkozott 
a könyvtár programjairól és szolgáltatásairól. A 
nap folyamán számos érdeklődő kapott 
információkat könyvtárunkról. Reméljük, velük 
ismét találkozhatunk rendezvényeinken és 
olvasóink soraiban. 

 

A JAMK standja várja a látogatókat 

 

 

Beiratkozás 50 %-os kedvezménnyel az eseményen 

 

 

 

Fotók: Csejtei Zsolt és Szilassi Andrea  



Olvasóklub nyári 
olvasmányélményekkel 

Nagy Edit 

A februárban megalakult olvasóklubunk, az 
„Olvasólámpa” tagjai szeptember 8-án ismét 
találkoztak. Bár a nyári szünet utáni első 
összejövetelünkön még sokan hiányoztak, lassan 
láthatóvá vált, hogy kik számítanak 
törzsközönségnek. 

Nagyné Hegedűs Szandra, a klub ötletgazdája 
üdvözölte a tagokat, majd elkezdődött a 
felmerült kérdések, igények egyeztetése. Ezek 
közül az egyik ilyen a klubfoglalkozások 
időtartamának esetleges növelése volt. Sajnos 
hamar kiderült, hogy annak ellenére, hogy a 
tagok túlnyomó többsége nyugdíjas, nem 
célszerű a kezdést 17 óránál korábbi időpontra 
tenni, mert ezzel eleve kizárnánk az aktív 
dolgozókat. Így abban maradtunk, hogy 
találkozóinkat továbbra is 17 órától 18.30-ig 
fogjuk tartani. 

A másik kérdés az volt, hívjunk-e a 
foglalkozásainkra vendéget, illetve, ha igen, 
milyen gyakorisággal? A csoport tagjai szinte 
egyhangúan kérték, hogy az olvasóklub 
maradjon az, aminek indult: családias hangulatú, 
beszélgetős könyvajánló klub. Épp ezért, a 
betervezett évi 10 foglalkozásból kb. 7-8 
alkalommal a tagok saját olvasmányélményeiket 
ajánlják majd egymásnak, és mindössze 2-szer, 
3-szor hívunk majd valamilyen külső vendéget. 
 
Azt is megbeszéltük, hogy ennyi beszélgetés 
után ismerősek ugyan a nevek és az arcok, de 
ezek összekapcsolása még szinte mindenkinek 
problémát okoz. Ennek megoldására névtáblákat 
készítettünk, amelyek segítették a nevek 
rögzülését. Ezután elkezdődtek az 
olvasmányajánlók. 

Szinte mindenki mesélt nyári olvasmányairól. 
Rövid ismertetőket hallhattunk a következő 
könyvekről: John Jakes: A Kent család története, 

Nemes János: A fanyűvő unokája, Suzanne 

Collins: Az éhezők viadala, Kurt Tepperwein: 

Kapcsolataink, de szó esett néhány szerző, mint 
pl. Elizabeth Adler, Paulo Coelho, Jodi Picoult, 

Spiró György, Márai Sándor és Frei Tamás 
műveiről is. Hamar elrepült a másfél óra és ismét 
gazdagabbak lettünk néhány jó könyv ötletével. 
Októberben a romantikus regények birodalmába 
utazunk. 

 

Fotó: Csejtei Zsolt 

Szeptemberi kiállításaink:  
Fotók és akvarellek 

Nagy Edit 

Ebben a hónapban Balogh Márk, a Bárdos 
László Gimnázium 14 éves tanulójának fotóiból 
rendeztünk kiállítást a Fő téri Könyv-Kép-Tár 
Galériában. Márk másfél éve foglalkozik 
fotózással. Témái eleinte nagyrészt a régi, 
elhagyott épületek voltak, később ez a kör a 
növények, emberek, járművek megörökítésével 
bővült. Indult a Tatabánya Pont „Magyarország 
Kincsestára: Tatabánya” nevű fotópályázaton, 
azon belül is a „Tatabánya rejtett értékei” 
kategóriában, ahol korosztályában díjazott lett. 
Ezzel bekerült egy fotója a Magyarország 

Kincsestára: Tatabánya című kötetbe. 
Közlekedéshez, járművekhez kapcsolható fotóit 
szeptember 26-ig láthatják a könyvtárba 
látogatók. 

 



Népház Úti Fiókkönyvtárunkban szeptember 19-
én nyílt meg Engel Judit, az Országos 
Idegennyelvű Könyvtár könyvtárosának 
kiállítása. Kolléganőnk 18 db akvarelljét hozta el 
hozzánk. A megnyitón a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár igazgatója, Dr. Voit Pál 
üdvözölte a vendégeket, majd Nagy Edit, a 
JAMK szintén alkotó munkatársa idézte fel a 
kiállítás sorozat eredetét. A dolog apropóját az 
adta, hogy épp 5 éve került átadásra a felújítás 
után a Jászai Mari Színház, Népház épülete, 
amely helyet ad a jelenlegi fiókkönyvtárnak. Az 
akkori Városi Könyvtár központi könyvtára a 
helyiség nagy belmagasságát kihasználva kínált 
bemutatkozási lehetőséget a különböző 
képzőművészeti területen alkotóknak.  

 

Engel Judit és festményeinek rövid bemutatása 
után felolvasásra került az Országos 
Idegennyelvű Könyvtár megbízott 
főigazgatójának és Judit munkatársainak 
gratuláló, üdvözlő levele. A megnyitót az 
alkotóval folytatott beszélgetés, és családias 
állófogadás zárta. 

 

A képek október 6-ig láthatóak a könyvtár 
nyitvatartási idejében. 

NetNagyi Klub az utazás jegyében 

Szilassi Andrea 

Egy hetedik éve tartó klub életében nem könnyű 
mindig aktuális és újdonságot jelentő, 
ugyanakkor érdeklődésre számot tartó programot 
szervezni. Ezúttal azonban sikerült ötvözni az 
évszakra jellemző sajátosságokat a klub 
jellegével. Napirendre kerültek szép tájakat 
megjárt klubtagjaink úti beszámolói, illetve az 
ezekből készíthető látványos DVD-filmek 
technikai megoldásai.  

 

A rendezvényen bemutatott DVD-k egy előzetes 
együttműködés termékei voltak. Az előadók 
rendelkezésre bocsátották a képeiket, és 
felkészültek egy félórás élménybeszámolóra. 
Jómagam végeztem a technikai feladatokat. 
Először egy filmszerkesztő programmal 
kisfilmeket készítettem az egyes helyszíneken 
készített képekből. Autentikus aláfestő zenével 
és különféle effektusokkal egészítettem ki annak 
érdekében, hogy hangulatosabb és filmszerű 
legyen. A DVD-hez gyűjtöttem még néhány 
igazán jó, valóban videokamerával felvett filmet 
az adott helyszínekről egy videó megosztó 
csatornáról.  

Ezt követően az összegyűjtött anyagot Windows 
DVD-készítő szoftverrel lemezre írtam. E 
program alkalmazásával egyszerűen, 
automatizálva készíthető látványos DVD 
választható sablonok felhasználásával. Igazán 
mutatós, látványos lemezek készíthetők a 
segítségével! A szoftver készítői gondoltak a 
különböző korú és ízlésű felhasználókra: stílus, 
dizájn és technikai megoldások tekintetében 
sokféle sablon választható. A szoftver könnyű 
kezelhetősége mellett előny még, hogy magyar 
nyelvű és illusztrált, közérthető használati 
utasítása van. Egyetlen hátránya, hogy 



alkalmazásával nem tudunk összefüggő 
szövegeket, útinaplókat, grafikai elemeket adni a 
lemezhez. Utóbbihoz egy komolyabb szoftverre, 
egy honlapszerkesztőre van szükség. 

 

Tománné Vass Julianna.  

Fotó: Szilassi Andrea 

Tománné Vass Juliannától norvégiai úti 
beszámolót hallhattunk és láthattunk. Több éve 
már, hogy egy nyaralás alkalmával 
megismerkedett egy Norvégiában élő magyar 
származású hölggyel. A létrejött barátság 
eredményeképpen minden évben ellátogat a szép 
skandináv országba. A norvég főváros, Oslo 
mellett bemutatta a fjordokat, Dramment, Geilo-t 
és Sandefjordot. Megjegyezte azt is, hogy Oslo-
ban rendkívül sok szobor, köztéri alkotás látható 
városszerte.  Láthattuk még a lemezről a sarki 
fényeket és Lofotent, valamint egy skandináv 
hajóutazás pillanatait. Mindig nagy élményt 
jelent Juliannának a Norvégiában eltöltött idő. 

 

Norvégiai táj.  

Fotó: Tománné Vass Julianna 

 

Barczai Tiborné.  

Fotó: Szilassi Andrea 

Őt Barczai Tiborné követte, aki egy európai 
kulturális körutazás felejthetetlen emlékeiből 
idézett fel néhányat. A bajor kastélyokat, 
Münchent, Innsbruckot, Alpbachhot, 
Kehlsteinhaust, Schloss-Tratzberget, valamint az 
olaszországi Brixent választotta bemutatni a 
DVD-ről. Nagy csodálattal beszélt a bajor 
kastélyokról, különösen a Neuschwansteini 
különlegességeiről.  

Erzsébet a hegyek nagy szerelmese, ezért 
számára az úti célt sosem a tengerpart jelentette, 
hanem mindig valamilyen hegyvonulat. 
Szerencsére a kora nem akadályozza a 
hegymászásban sem őt, sem a férjét. A 
természeti tájakról megjegyezte, hogy a képek 
legtöbbször nem adják vissza a táj 
gyönyörűségét, a hely sajátos atmoszférát. Álljon 
itt egy remek ellenpélda erre a kijelentésre: 

 

Látkép a bajorországi Sasfészekből, Kehlsteinhausban.  

Fotó: Barczai Tiborné 



 

 

 

 

Szünet után Kovács Judit következett. Fokvárosi 
és egyéb dél-afrikai kirándulások emlékeit hozta 
magával lemezen, amelyet unokaöccse, Török 

László fotózott és szerkesztett Macintosh 
számítógépének egyik szoftverjével.  

Ez a DVD Judit egyik kedvence a világban tett 
sok-sok kirándulás emlékei közül, amelyet az 
unokaöcs megörökített. Az egzotikus tájak 
mellett egy botanikus kert különleges 
növényzete, valamint Afrikában honos állatok is 
láthatók rajta. Még egy szafari pillanatai is 
nyomon követhetők a lemezen. 

Judit megosztott két szép történetet az 
elefántokról. Ez az állat nagyon is szociális faj. 
Egyedei csoportokba szerveződnek, és segítenek 
egymáson akkor is, ha a bajba került elefánt nem 
része a segítők családjának. Amikor egy öreg, 
beteg jószág a haldoklás küszöbére érkezik, 
olyankor az egész csoport elkíséri őt utolsó 
útjára az elefánttemetőnek választott helyre. A 
kimúlt állatot felszaggatott gyepdarabokkal, 
ágakkal betemetik - elrejtve az avatatlan szemek 
elől. Később visszamennek, előszedik elhunyt 
társuk csontjait, majd eltemetik.  

 

 

 

Kovács Judit.  

Fotó: Szilassi Andrea 

 

Török László egy békés gepárd társaságában 

Ezután került sor a különféle szoftverekkel 
készíthető DVD-k technikai megoldásainak 
bemutatására. Elsőként Csáki Istvántól láttunk 
néhány alternatív alkalmazást, amelyekkel 
szintén készíthetünk DVD-ket. Néhány korábbi 
munkájával illusztrálva bemutatta, hogy milyen 
lehetőségeket kínál a DVD Flick és a DVD Style 
ingyenes szoftver. Befejezésül megosztottam a 
norvég és bajor DVD-k készítésével kapcsolatos 
tudnivalókat, és betekintettünk a Windows 
DVD-készítő program alkalmazásának 
folyamatába.  

 

Csáki István.  

Fotó: Szilassi Andrea 
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Könyvtáravatás Dorogon 

Mucha Ildikó 

Bensőséges ünnepség keretében adták át 2014. 

szeptember 6-án Dorogon a felújított könyvtárat. 

A várva várt eseményen részt vett dr. Völner Pál 

országgyűlési képviselő, Popovics György a 

Megyei Közgyűlés elnöke, a város képviselő 

testülete, a felújított könyvtár névadójának, 

Gáthy Zoltánnak családja, a német testvérváros, 

Wendlingen am Neckar polgármestere és 

nagyszámú olvasóközönség. 

Mintegy 250 millió forintból megszépült a 

belvárosban található egykori bányakaszinó. A 

Narthex Kft. tervező csapatának és vezetőjének, 

Nagy Henriette okleveles építészmérnöknek 

köszönhetően az egy év alatt újjáépült 

létesítmény nem csak küllemében újult meg, 

hanem energia hatékonnyá és teljesen 

akadálymentessé vált. A beruházás 

eredményeként tágas belső terek, és a korszerű 

könyvtári elvárásokat maximálisan kiszolgáló 

eszközök fogadják az ide látogatókat. Az 

intézmény bővült még egy 44 négyzetméteres 

tömörraktárral, amely évekre megoldja a 

raktározási gondokat. A felújított könyvtárban 

funkcióbővítésre is sor került. Az emeleten 

kapott helyet a Helytörténeti Múzeum, amely 

később kezdi meg munkáját. Ide települt az 

újonnan létrehozott Városmarketing Iroda is. 

A dorogi Bányász Zenekar műsora után dr. 

Tittmann János polgármester beszédében 

ismertette a felújítás körülményeit, majd 

emléklapokat adományozott az építőknek, a 

kivitelezőknek és a könyvtár vezetőjének.  

 

Dr. Tittmann János polgármester 

 

A megnyitón testvérvárosunk polgármesterének 

jóvoltából két kötettel bővült a helyismereti 

állományunk. Polgármester úr Wendlingen am 

Neckar történetét bemutató köteteket 

adományozott könyvtárunknak.  

 

Frank Ziegler átadja Wendlingen am Neckar ajándékát 



A megnyitó napja egy irodalmi eseménnyel 

zárult. Este a könyvtár emeletén színházi 

előadást tekinthettek meg a dorogiak. Fővárosi 

művészek nagy sikerrel mutatták be Herczeg 

Ferenc: Két ember a bányában c. színművét. 

A szalag átvágása után a közönség 

megtekinthette az épület helyiségeit. 

A megújult könyvtár egyben nevet változtatott: 

mostantól Arany János nevét elhagyva Gáthy 

Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti 

Múzeum lesz az intézmény új elnevezése.  

A névadó egy 1972-ben elhunyt aranyokleveles 

építészmérnök, aki Dorog arculatának 

kialakításában jelentős szerepet játszott. 

 A KDOP-3.1.1/B-12-2012.0001 pályázati 

kódszámú „Funkcióbővítő belváros rehabilitáció 

Dorogon – az Arany János Városi Könyvtár 

közösségi színtérré alakítása” című pályázat, 

amely az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 

hazai központi költségvetési támogatásával, 

valamint Dorog Város Önkormányzatának 

anyagi hozzájárulásával valósulhatott meg. 

 

 

Fotók: Csarnai Katinka Eszter. Montázs: Szilassi Andrea 
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Helytörténeti könyvbemutató 

Takács Tímea 

A Gárdonyi Géza Városi Könyvtár kiadásában 

Oroszlány története az 1990-es évektől 

napjainkig címmel új helytörténeti kiadvány 

bemutatójára és átadására került sor. A nagy 

érdeklődéssel várt ismertetőre stílszerűen a 

Rákóczi Szövetség által szervezett helytörténeti 

vetélkedőn került sor. 

 

 

A bemutatón a bizottság elnöke, Papp Péter 

alpolgármester köszönetét fejezte ki a 

szerkesztőknek az igényes kiadványért. A kötetet 

szerkesztette Járfás Mihály, Bodnár Béla, Nagy 

Csaba és Takács Tímea. A könyvben szereplő 

képek Makovi Péter munkái. A könyv létrejöttét 

a 60 éves évfordulóra létrejött emlékbizottság 

egyhangúan támogatta. 

 

Fotók: Nagy Csaba 

 

A bibliotéka igazgatója prezentáció segítségével 

áttekintést adott a könyv megvalósulásának 

folyamatairól, és beszélt a kiadás céljáról. 1954. 

február 1-jei hatállyal Oroszlányt várossá 

nyilvánította az akkori Minisztertanács, így 

2014-ben ünnepli a város 60. évfordulóját. A 

település történetét már többen is feldolgozták az 

1990-es évekig. Ez a könyv a ’90-es évektől 

napjainkig próbálja nyomon követni a város 

fejlődését, a változásokat. A szép kivitelű 

kiadványban helyet kaptak a bánya, az ipar, a 

szolgáltatók, az egészségügy, az oktatás, a 

kultúra és a sport területét is feldolgozó leírások. 

Különösen esztétikus a városban található 

szobrok, képzőművészeti alkotások, 

emléktáblák, sgraffitók színes fotókkal történő 

bemutatása. Ezekről a könyvben részletes lista és 

ismertetés olvasható. 

 

 


