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Egészségmenedzsment tanfolyam a 

könyvtárban I. 

 
Feketsné Kisvarga Anita 

Dr. Kocsis László 37 éven keresztül dolgozott a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Gépészmérnöki Kara oktatójaként, 
egyetemi docenseként és dékánhelyetteseként. 
2008-tól a tatabányai Modern Üzleti 
Tudományok Főiskolájának általános 
rektorhelyettese, főiskolai tanára volt, ahol 
évekig tanította az általa kidolgozott 
egészségmenedzsment tantárgyat. Öt alkalomból 
álló sorozatának első előadására a megyei 
könyvtárban 2014. október 27-én került sor, 
melynek során az egészséget befolyásoló 
körülményeket vette górcső alá. 

 

Dr. Kocsis László előadást tart. 

 Fotó: Török Csaba 

Az előadások főbb vonalakban azokra a 
kérdésekre adnak választ, hogy milyen 
körülmények befolyásolják az egészségünket; 
hogyan kontrollálhatjuk az érzelmeinket a 
meditáció segítségével; mi a pozitív gondolkodás 
jelentősége; hogyan őrizhetjük meg 
egészségünket, illetve hogyan nyerhetjük vissza 
mielőbb; miben rejlik a szeretet ereje; hogyan 
lehet teljes életet élni idős korban? 

Az talán mindenki számára ismert, hogy a 
munkahelyi közeg, a gazdasági és a politikai 
környezet, a társas kapcsolatok minősége, az 
egyén kulturális miliője, az egészségügyi ellátás 
milyensége mind-mind befolyásolják az egyén 
jól-létét. Mindezen túl azonban nem lehet eléggé 
hangsúlyozni a lelki harmónia jelentőségét is az 
egyén egészsége szempontjából. A félelem 
érzése és a tartós félelem okozta stressz 
jelentősen rombolhatja egészségi állapotunkat - 
hívta fel a figyelmet az előadó. Jelen életünket 
sajnos nagymértékben meghatározzák ezek az 
egészségromboló hatások. A média, a televízió 
műsorai, a mozifilmek, a videojátékok nagy 
dózisú félelemkeltő információt zúdítanak ránk, 
a munkavégzés egyre inkább robot, táplálékaink 
és táplálkozási szokásaink messze állnak az 
egészségestől, életmódunk mozgásszegény, 
elszakadásunk a természettől, a természetes 
környezettől egyre nagyobb. 

Mit hozhat így számunkra a jövő? Ezzel 
kapcsolatban természetesen sok a találgatás. 
Miután kimutathatóan jelenleg nagyobb az 



ökológiai lábnyomunk, mint amit Földünk elbír, 
kézzel fogható közelségbe került az erőforrások 
kimerülése, a gazdasági összeomlás, bolygónk 
teljes tönkretétele és – végső soron - az élet 
megszűnése a Földön. Ezzel egyidejűleg jelenné 
kezdenek válni azok a megoldási lehetőségek, 
melyeket korábban csak a science fiction-
irodalomból ismertünk. Többek között a 
génterápiát, a mesterséges űrállomások 
létrehozását a kipusztuló Föld lakóinak 
befogadására, a kibernetika tudományának 
felívelését, a mesterséges intelligencia előállítása 
céljából végzett kísérleteket említette az előadó. 

E nem túl rózsás jövőkép tudatosodása után 
nehezen képzelhető el, hogy mégiscsak lehet 
boldog életet élnünk. Hogyan? Elsőként 
engedjük el a negatív gondolatainkat, ne 
panaszkodjunk, ne aggódjunk, ne féljünk, és ne 
irigykedjünk – hangsúlyozta Kocsis László. 
Második lépésként alakítsunk ki egy egészséges, 
nyugodt életmódot, amelyben a félelem helyét a 
szeretet érzése veszi át, amelyben határozott 
céljaink és feladataink vannak, pozitívan 
gondolkodunk, és egészségesen élünk. 
Tudatosítsuk magunkban, hogy nekünk kell 
elkezdenünk a változást, és nem másoktól kell 
azt elvárnunk. Az új élet- és szemléletmód 
kialakítását persze meg kell, hogy előzze néhány 
önmagunknak feltehető kérdés megválaszolása: 

1. Elégedett vagyok az életemmel? 
2. Mi a szenvedélyem? 
3. A tehetségem mások javára fordítom? 
4. Mi a célom a lelki életemmel? 
5. Mire mennyi időt fordítok? 
6. Alkalmazkodom-e az élet 

periodicitásához (bizonyos életkorokhoz 
kapcsolódó feladatokhoz, célokhoz)? 

7. Milyen terveim vannak a közeli jövőre 
nézve? 

8. Rend van-e bennem és a 
környezetemben? 

A „lelki rendrakást” szolgáló kérdések 
megválaszolása már átvezette a hallgatókat az 
előadássorozat következő állomásához, mely a 
meditáció jelentőségét hivatott bemutatni. A 

2014. november 8-ai második előadás az ősi 
elemek tanáról, a víz szerepéről, az érzelmek 
kontrollálásáról, a meditációs technikákról és a 
tudat-tudatalatti kapcsolatáról szólt. 

 

Masaru Emoto. 

Forrás: www.masaru-emoto.net  

Kocsis László elsőként dr. Masaru Emoto 
alternatív gyógyász kutatásaira hívta fel a 
figyelmet, aki a víz érzelmeket és információkat 
hordozó tulajdonságaira mutatott rá. Kutatásai 
során arra a megállapításra jutott, hogy attól 
függően, hogy harmonikus vagy diszharmonikus, 
szennyezett vagy tiszta forrásból veszünk 
vízmintát, mások és mások a jéggé 
kristályosodott víz motívumai. A hegyi patak 
vize például kiegyensúlyozott mintázatot ad. A 
vízerőmű vize vagy egy szennyezett folyó vize 
pedig zavaros, torz mintát. Vizsgálatai során azt 
is igyekezett bebizonyítani, hogy a gondolatok, a 
zene, az ima pozitív hatással vannak a víz 
szerkezetére.  Mivel testünk 70 %-a víz - Masaru 
Emoto gondolatmenettét folytatva -, könnyen 
elképzelhető, hogy a mérgelődés, a 
bosszankodás, az irigység, a félelem, a stressz, 
tehát a negatív érzelmek milyen torz 
mintázatokat hozhatnak létre testünk 
vízkészletében.  

Ezért nagyon fontos, hogy érzelmeink közül a 
szeretetet erősítsük, a negatív érzelmeket pedig – 
köztük elsősorban is a félelmet, - küszöböljük ki. 
Ez természetesen nem megy egyik napról a 
másikra. De tudatos önkontrollal, a rossz 
gondolatok féken tartásával, sok gyakorlás és 
meditáció révén mindez sikerülhet. Ennél a 
pontnál hívta fel a figyelmet az előadó a 



tudatalatti hatalmára. Nem is gondolnánk, hogy 
gondolatainkat, tetteinket milyen erősen 
befolyásolják a tudatalattinkban tárolt 
ismereteink, tapasztalataink. Ezek a 
tudatalattiban elraktározott benyomások csak 
erős önreflexióval érhetők tetten, általában a 
gyors döntéshelyzeteinkben. De még a 
tudatalattinkban tárolt rossz tapasztalatok is 
feloldhatók. Ennek egyik legjobb eszköze a 
meditáció. 

Ian Gawler: A lélek csendje című könyvét 
idézve, Kocsis László ismertette a meditáció 
típusait. Az egészségmeditáció az emberben rejlő 
hatalmas öngyógyító képességet erősíti. Az 
éleslátás-meditáció az ember életének célját 
segíti megtalálni, az egyént foglalkoztató 
problémákra igyekszik választ találni. A kreatív-
meditáció pedig az ember teremtő-képességét 
erősíti. 

 

Meditálni bármikor, bárhol lehet, nem kell hozzá 
sok idő. A lényeg, hogy figyeljünk, 
koncentráljunk teljes egészében önmagunkra. 
Ezt elérhetjük azzal, ha a figyeljük légzésünket, 
vagy izomfeszítő és –ellazító gyakorlatokat 
végzünk, de választhatjuk az autogén tréninget is 
az önmagunkra való összpontosítás céljára 
(vagyis minden egyes testrészünket ülő vagy 
fekvő helyzetben ellazítjuk). Lecsendesíthetjük 
gondolatainkat mantrázással is (szavak, 
mondatok kántálásával, ismétlésével). Bármelyik 
technikát alkalmazzuk, az eredmény ugyanaz 

lesz: megnyugszunk, kiegyensúlyozottak 
leszünk, feloldódnak bennünk a betegségeket 
okozó negatív gondolatok, elengedjük 
tudatalattink rossz benyomásait, növekszik 
tudatosságunk. A rendszeres meditáció révén 
agyhullámaink csatlakozhatnak a Föld 
energiahullámaihoz megteremtve ezzel a 
betegségeket gyógyító és az egészséget fenntartó 
harmóniát. 

A rendszeres meditálás mellett igyekezzünk 
megbocsátani – hívta fel végül a hallgatóság 
figyelmét az előadó – legelsősorban is 
önmagunknak. Ismerjük meg értékes 
tulajdonságainkat, fogadjuk el önmagunkat, vagy 
ha valami nem tetszik magunkban, bátran 
változtassuk meg! 

Egészségben megélt időskor 

2014. november 24-én utolsó részéhez érkezett 
az Egészségmenedzsment című előadássorozat a 
József Attila Megyei és Városi Könyvtárban. Az 
előadást most is az ÖKO-esték házigazdája, Nász 
János nyitotta meg, aki a közönség nevében 
megköszönte azt a sok érdekes információt, 
melyet az öt részből álló kurzus során eddig 
kapott az érdeklődő hallgatóság. 

Előadása elején Kocsis László az emberi élet 
négy életszakaszát határozta meg. A „tavasz” 
időszaka az ember első húsz évét öleli fel. Ebben 
a ciklusban az ember megszületik, tanul, fiatal 
felnőtté fejlődik, érik. Fő feladata az 
ismeretszerzés, a szocializálódás. Az ember 
második életszakasza, a „nyár” a 21. életévtől a 
40. életévig terjed. Ekkor a munkahelykeresés, a 
párválasztás, az otthonteremtés, a családalapítás, 
a gyermeknevelés tölti a ki az ember 
mindennapjait. A 40. életévtől a 65. életévig 
terjedő időszakban, „ősszel” az ember általában 
befelé fordul. Optimális esetben már 
megteremtette a biztos egzisztenciáját, és 
nagyobbacska gyermekei mellett van ideje 
önmagával foglalkozni. Ebben az életkorban 
gyakran előfordul, hogy az egyén élete értelmén 
töpreng, vagy új hobbi után néz, szeretné 
megtalálni kiteljesedésének lehetőségeit. Akinek 



módja volt teljes életet élni, az élete utolsó 
éveiben, a „tél” időszakában örömmel és 
megelégedéssel tölti mindennapjait. 

Az időskor minőségi megélését számos külső és 
belső körülmény befolyásolja. Nem mindegy, 
hogy az egyén családi körben vagy magányosan 
él. Ebben az életszakaszban nyugdíjba megyünk, 
ami a nélkülözhetőség érzését keltheti. Sokan 
nem tudnak mit kezdeni a hirtelen rájuk szakadó 
szabadidővel. Meg kell küzdeni továbbá a 
barátok, a házastárs elvesztésével is. Sokakat 
betegségek gyötörnek, vagy nem tudják már 
ellátni magukat önállóan. Mindezek a 
körülmények persze lelkileg is megviselik az 
időseket. 

 

Kép forrása: www.paramed.co.nz 

Mit lehet tenni annak érdekében, hogy az időskor 
mégis derűs legyen? Először is tudnunk kell, 
hogy testünk – egészséges életmód mellett - 
sokáig képes jól működni, legfeljebb a 
reakcióidő lelassulása válik jellemzővé az 
életkor előrehaladtával. A hozzátartozók, a 
barátok elvesztésének feldolgozása, és a halál 
közeledésének megélése sem könnyű feladat. Az 
idős ember segítségére lehet, ha tudatosítja 
önmagában, hogy a földi élet csak átmeneti 
időszak. A halál csak ennek az időszaknak jelenti 
a végét, a lélek csak a jelenlegi testet hagyja el. 
A folyamat vége nem a teljes megsemmisülés – 
hangsúlyozta az előadó. E gondolat jegyében 
már könnyebbé válhat halott szeretteink 
elengedése, és a közelgő halál gondolatának 
elviselése. A nyugdíj után is lehet értelmes és 

hasznos elfoglaltsággal, célok kitűzésével, új 
élmények keresésével, tartalommal megtölteni a 
hétköznapokat. 

Az előadó az időskorra jellemző pszichés 
problémákat is számba vette. Kiderült, hogy az 
általánosnak tekintett és biztosan 
bekövetkezőnek hitt demencia, Alzheimer-kór, 
delírium, időskori depresszió csak igen csekély 
számú egyént érint, sőt, sok pszichés zavar 
lefolyása lassítható vagy akár visszafordítható. 

A demencia, vagyis a memória és a kognitív 
folyamatok romlása megelőzhető élethosszig 
tartó tanulással, a figyelem és a koncentráció 
tudatos szinten tartásával, az absztrakt 
gondolkodás fejlesztésével. 

Az Alzheimer-kór, vagyis az emlékezetkihagyás 
szintén csak keveseket érint a teljes 
populációból. Lefolyása két évtől húsz évig 
terjedhet, tehát lehet még idő az örömteli élet 
megélésére. 

A delíriumot, vagyis az időskori tudatzavart, 
koncentrációs nehézséget valójában kiváltja 
valami. Megfigyelések szerint a kórházba került 
idősek 10-15%-ánál jelentkezik ez a kór, de a 
kórház elhagyása után a beteg állapota 
jobbítható. Tehát a kiváltó ok megszüntetésével 
maga a probléma is javíthatóvá, sőt teljesen 
megszüntethetővé válik. 

Az időskori lelki bajok, a depresszió 
megelőzésében és kezelésében a 
hozzátartozóknak, a családnak nagy szerepe van. 
Régebben általános volt, hogy több generáció élt 
egy házban, és mindenkinek meg volt a maga 
feladata. A nagyszülők aktív részesei voltak a 
család életének, manapság pedig már inkább az a 
jellemző, hogy nem élnek együtt a gyerekekkel 
és az unokákkal. Sőt sok családtag kifejezetten 
távol lakik egymástól. Ezáltal az idősek 
kikerülhetnek a családi vérkeringésből, 
feleslegesnek érezhetik magukat, gyengülhetnek 
a kötelékek az unokák és a nagyszülők között. E 
probléma megelőzésében sokat segíthet, ha a 
család figyelmet szentel a nagyszülőkre, 



bevonják őket a család életébe. Például, 
megbízhatják őket azzal, hogy hozzák el az 
unokákat az óvodából, iskolából, segítsenek a 
kisgyerekek betegápolásában, vigyázzanak rájuk. 
Fontos, hogy családi események rendszeres 
részeseivé váljanak a nagyszülők, és érezzék, 
hogy a családtagok meghallgatják és figyelembe 
veszik tanácsaikat, kíváncsiak a hosszú életévek 
történeteire. 

Vannak olyan nagyszülők, akik a gyerekektől és 
unokáktól nagyon távol élnek. Az ő számukra 
megoldást jelenthetnek az elterjedt technikai 
vívmányok. Az internet már mindenki számára 
elérhetővé vált. Nem szabad félni a 
számítógéppel és az internet világával való 
megismerkedéstől, mert segítségükkel kinyílik a 
világ, megszűnik a távolság – mutatott rá Kocsis 
László. 

A kapcsolatápolás, a kommunikáció, a 
célkitűzések nemcsak családon belül, hanem 
azon kívül is fontosak idős korban. Ezért 
érdemes keresni a hasonló korúak társaságát, 
nyugdíjas klubokban, baráti körben. Érdemes 
részt venni minél több programon, kiránduláson, 
hogy élményekben gazdag időskort érhessünk 
meg. 

Az előadás végén azokból a technikai 
vívmányokból szemezgetett az előadó, melyek 
elsősorban az szépkorúak biztonságát és 
egészségvédelmét szolgálják, s nem is olyan 
sokára általánossá válhatnak minden 
háztartásban. Láthattunk egy kisfilmen olyan 
kiszolgáló robotot, amely képes az egyén hangját 
felismerni, az embert követni, és apróbb 
feladatok elvégzésével segíteni az illető 
mindennapjait. Már léteznek olyan szenzorokkal 
felszerelt lakások, melyek baj esetén azonnal 
közvetlen kapcsolatot létesítenek a mentőkkel, a 
kezelőorvossal, a rendőrséggel, tűzoltósággal. 
Okostelefonokhoz számos olyan alkalmazást 
fejlesztettek ki, melyek szintén az idősek 
védelmét és egészségi állapotának nyomon 
követését szolgálják. Hasonló fejlesztések 
zajlanak biológiai funkciókat ellenőrző ruhák 
esetében is. 

A tartalmas és informatív előadássorozat ezekkel 
a gondolatokkal ért véget. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy örökre búcsút mondhatunk 
Kocsis Lászlónak. Legalábbis kollégánk, Nász 
János, az ÖKO-esték házigazdája annak 
reményében köszönt el az előadótól és a 
hallgatóktól, hogy a következő esztendőben lesz 
mód az elhangzott témák valamelyikének 
kidomborítására, részletesebb megtárgyalására. 

 

Egészségmenedzsment tanfolyam a 

könyvtárban II. 

Nász János 

 Kocsis László tanár úr 
előadássorozatának harmadik 
részét ezzel kezdte: „Csak állok 
és mesélek, és mindenki annyit 
fogadjon el ebből, amennyit 

magáénak érez.” 

Hát nem könnyű egy tudós ember helyzete, 
amikor olyan kérdésekkel foglalkozik, melyek a 
tudomány, a realitás határmezsgyéjén találhatók. 
Van valamiféle tudásunk róluk, de még nem 
igazoltak. Ilyenek többek között az aura-fotók, a 
Kirilian-képek is. Az már bizonyított, hogy az 
ember fizikai teste körül egy elektromágneses 
mező létezik. Ennek megjelenítésére egy olyan 
számítógépes programot fejlesztettek ki, mely az 
úgynevezett auralátók tapasztalatain alapultak. 
Nagyságban is, színben is e mező attól függően 
változik, hogy milyen az érzelmi állapotunk. 
Annyi szinte bizonyos, és tudományos tény is, 
hogy a teljes spektrum színskálájából az emberi 
szemen keresztül alig látunk valamit. 

A következő gondolat, amiben a tudósok, és a 
spirituális vezetők legnagyobb része is azonos 
véleményen van az, hogy a világunk nem 
véletlenszerűen jött létre, hanem egy igen 
tudatos tervezés folyamatában, céltudatos 
teremtés eredményeként, s mint ilyen, felügyelet 
alatt is áll. A fizikai univerzumot legnagyobb 
részben az úgynevezett sötét energia (Tesla-



hullámok), csaknem 70%-ban, a sötét anyag 25 
%-ban, és a fizikai szilárdnak tűnő anyag kb. 
5%-ban alkotja. Az univerzumban van egy mag, 
ahonnan kapjuk az erőt, energiát és ez az energia 
a fénynél gyorsabban terjed, és információt 
hordoz. Az információk megértése, megfejtése 
és felfogása, nem éppen könnyű dolog. 

Volt egy, a Vatikán által támogatott kísérlet: 
Ernetti atya találmánya, a „kronovizor”, 
amelynek kifejlesztése több évtizedig tartott. A 
szerkezet a múlt történéseit, fotográfiáját volt 
képes megmutatni, ami nem volt más, mint a 
múlt holografikus megjelenítése. A kronovizort 
1986. október 18-án mutatták be, amint egy, az 
i.e. 169-ben játszódó ókori drámajátékot, 
tragédiát jelenített meg. A látvány sokkoló volt. 
Nem sokkal később szétszedték a szerkezetet 
darabokra, és sok titkos helyre szállították el 
külön-külön a darabjait. Azzal indokolták 
mindezt, hogy az emberiség még nem érett meg 
arra, hogy ilyen eszközt használjon. 

 

A következő gondolatkör a Test-Lélek-Szellem 
hármasságáról szólt. Az élet nem más, mint az 
anyag, azaz test, az energia, azaz lélek, és a 
szellem, azaz információ hármas egysége. Az 
emberi energetikamező hét szinten létezik: a 
fizikai síkon három testünk van (étertest, érzelmi 
test, mentális test). Az asztráltest, mint híd köti 
össze a lelki síkon lévő három testet (éterikus, 
mennyei és keterikus test). Testünk ennek a hét 
szintnek megfelelő energiakapukon, azaz 
főcsakrákon keresztül veszi fel és alakítja át a 

kozmikus energiát. Ehhez még hozzájárul a 12+2 
főmeridiánon futó energiavezeték. Ha ezek el 
vannak záródva, vagy a csakrák nem 
megfelelően működnek, akkor jönnek a 
betegségek. Szó esett még az akupunkturáról és 
az akupresszúráról, mely eljárások mára már 
széles körben elfogadott gyógykezeléseknek 
számítanak. 

A születés és halál kérdései mindig is 
foglalkoztatták az emberiséget. Vajon csak egy 
életet élünk, vagy van élet a halál után. Nos, 
nagyon sokan foglalkoznak és végeznek 
vizsgálatokat ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. 
Az előző élettel kapcsolatosan az előadó 
megjegyezte: A spiritualitás ott kezdődik, ahol a 
hit véget ér. Egyre több beszámoló érkezik a 
világ minden tájáról halál közeli élményekről, és 
ezek összecsengenek. Van élet a halál után, és 
több fizikai létezésen keresztül szerzünk 
tapasztalatokat, különböző szerepeket játszunk 
másokkal együtt, de saját utunk van, és mindezt 
magunk választottuk meg. A születéssel 
„szándékosan” elfelejtjük azt, hogy kik vagyunk, 
és nem véletlenül születünk oda, ahol vagyunk. 
Az előző életünk hatással van ránk, mert egy ok-
okozati világban élünk. Ennek 
hatásmechanizmusát hívták karmának az előző 
generációk képviselői. A Föld így tanítóbolygó, 
ahol a lelkek tapasztalatot szerezhetnek 
fejlődésük céljából. 

A kimondott szónak hatalmas ereje van, és 
segítségünkre lehet a pozitív 
gondolkodásunkban, mivel a Vonzás Törvénye 
érvényben van. Ezért vigyázzunk arra, mit 
mondunk, gondolunk, és mit érzünk, mivel 
ezekkel helyzeteket, személyeket vonzhatunk be 
az életünkbe. Ki mint vet, úgy arat - mondják az 
őseink, és ez így is működik. A környezetünkben 
élő emberek azt tükrözik vissza, hogy mi 
milyenek vagyunk. Még annyit a karmáról, hogy 
az ok-okozati viszony mellett a kölcsönhatás 
törvényeként tartják számon. A karma kiváltása 
és visszahatása nem ugyanabban az időben 
történik. A DNS-ünk szerkezete nem stabil, 
állandóan változik. A karmánk is bele van 
kódolva, ellenőrzés, irányítás alatt van. Az 



elménk szabályozza, kontrollálja. Tehát nem 
vagyunk saját génállományunk rabjai. A pozitív 
és negatív gondolataink szabályozzák a DNS 
működését. A meditáció, az éber figyelem a 
koncentráció is hatással van a DNS-ünkre. 

A helyes táplálkozással kapcsolatban figyelmet 
kell fordítanunk a vegyszermentesen termesztett 
élelmiszerekre. A túlsúlyosság mára már a jóléti 
társadalmak velejárója, míg a világ másik fele 
éhezik. A helyes táplálkozás az egészség felé 
vezet bennünket, és az életerő szabad áramlását 
biztosítja a szervezetünkben. Az optimális 
testsúly meghatározásának jó módszere az 
egészséges testsúlymutató: az egyén magassága 
1 méter fölött, centiméterekben mínusz/plusz 
10%. Például egy 170 centiméter magas ember 
ideális testsúlya 60-80 kilogramm között van. 

És végül a megbocsátásra és a problémáinkra 
egy hawaii mantra-technika a Ho’oponopono: 
Sajnálom. Köszönöm. Bocsáss meg! Szeretlek! 

Hogyan őrizhetjük meg 

egészségünket? Hogyan 

gyógyulhatunk gyorsabban? 

Életünket, így az egészségi állapotunkat is csak 
magunk tudjuk megváltoztatni, bár számos külső 
körülmény is közrejátszik alakulásában. Mi a 
célunk, mi az életünk vezérfonala, hogyan 
becsüljünk magunkat, milyen a társas 
viszonyunk, a munkahelyi környezetünk és 
kapcsolataink, milyen a családunkkal való 
viszonyunk? 

Aztán még ott vannak a szokásaink, a 
táplálkozásunk, esetleges függőségeink. Ha 
valamelyikben nincsen egyensúly, azaz felborul 
a test-szellem-lélek közötti egység, harmónia, 
akkor jönnek a betegségek. Bár az emberiség 
hatalmas teremtő erővel rendelkezik, ezt nagyon 
sokan nem tudják magukról. Így azt sem, hogy 
az elme játékában a fókuszunkat mire állítsuk be. 
Testünk rendkívüli öngyógyító mechanizmussal 
rendelkezik. A gondolataink segítségével a 
placebo hatásként ismert öngyógyítási folyamat 

során számos „csodálatosnak” tartott 
gyógyulásról tudunk. De van ennek egy negatív 
oldala is: a nocebo hatás, amikor az 
aggódásainkkal, félelmeinkkel, az elutasítással, 
az önmegtagadással és depressziónkkal éppen a 
betegségeinket hozzuk létre. Minden 
megbetegedés egy érzelmi megrázkódtatással 
kezdődik, és agyi szinten indít el egy programot. 
A lelki stressz, hirtelen kitörő drámáink, 
váratlanul törnek ránk, és felkészületlenül érnek 
el bennünket. Amennyiben nem tudjuk 
feldolgozni ezeket, magunkba fojtjuk őket, és 
kivetülnek a hatásai a fizikai testünkbe. Így tehát 
felelősséget kell/kellene vállalni magunkért, 
gondolatainkért, érzelmeinkért és tetteinkért 
egyaránt. Ha rájövünk arra, hogy hibáztunk, 
annak tanító jellege is van, és lelki 
beavatkozással visszaállíthatjuk magunkban az 
egyensúlyt. A betegségek tehát nem 
véletlenszerűek. Az úgynevezett hideg szakaszát, 
a konfliktus által elindított aktivizációját, a 
meleg szakasz, a helyrehozatal vagy újjáépítés 
követheti. Képesek vagyunk meggyógyulni! Az 
újraépülésünk legfontosabb eleme a szeretet, az 
önelismerés, az örömmel végzett munka, a jó 
érzéssel végzett tettek, az optimista 
világszemlélet. Persze meggyógyulhatunk egy 
hagyományos orvosi beavatkozás folyamán is, 
de azt tudni kell, hogy a hagyományos orvoslás a 
testet kezeli, míg a tradicionális és keleti tanok a 
lélekszintű és holisztikus, teljes körű gyógyító 
folyamatot veszik előtérbe. Míg az előbbi 
szintetikus, és kémiai anyagokat használ fel erre, 
az utóbbi inkább a természet végtelen patikájából 
választ, valamint az energiagyógyítást használja 
fel erre.  

A meditáció, az autogén-tréning, a relaxációs 
eljárások mind segíthetnek. A jövőt tekintve 
pedig a megelőzésre és a gyógyszerek nélküli 
gyógyulásra kell a hangsúlyt fektetni. „Szeretet-
tankunkat” pedig mindig fel kell töltenünk, ha 
elkezd kiüresedni, mert ez az egészségünk, 
életünk valódi üzemanyaga. Az elismerő szavak, 
a szívből jövő ajándékozás, szívességek, 
együttérzés, testi érintések mind-mind alapjai 
ennek az üzemanyagnak. 



Végül, de nem utolsó sorban az előadó 
megosztotta a hallgatókkal az öngyógyulás 10 
titkát Dr. Lissa Rankin könyvének jóvoltából. 

 

 

1. Amit gondolsz az egészségedről, az 
valósul meg; 

2. Meg tudod gyógyítani magad, de kell 
segítség (life-coach); 

3. Jobban ismered magad, mint bármely 
doktor; 

4. Nem vagy a génjeid áldozata; 

5. Szeretetteljes kapcsolatod barátokkal, 
családdal, partnerrel vagy a többi 
szeretteddel jobban javítja az egészséged, 
mint bármi más (ne ítélj, ne bírálj, ne 
panaszkodj); 

6. Az örömmel vagy szeretettel végzett 
munka megnöveli az életed (pihenés, 
szabadság időtartamának kérdése); 

7. A boldogság több mint egy jó érzés, ez 
egy egészségmegőrzési gyógyszer is; 

8. Az optimista világszemlélet védi a tested; 

9. Ahhoz, hogy meggyógyítsd magad, 
először egy teljes, mindenre kiterjedő 
diagnózist kell felállítani; 

10. Diagnózis után itt az idő, hogy felírd 
magadnak a receptet. 

 

Jelenits István Hrabalról 

 
Petényi Erzsébet 

 
A megyei könyvtárnak évtizedekre visszanyúló, 
jó kapcsolata van a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének Tatabányai Szervezetével. Az 
évenként megrendezésre kerülő Keresztény hét 
programjai közül egyet minden alkalommal a 
könyvtárban tartanak. 

A KÉSZ szervezete programjaiban olyan 
általános emberi értékeket, az emberi életet 
kísérő témákat igyekszik körüljárni, amelyek 
bárki számára befogadhatóak, mindenki 
érdeklődésére számot tarthatnak. 

 

Jelenits István. Fotó: Török Csaba 

Ezúttal nem a programsorozat részeként, hanem 
önálló rendezvényként láttuk vendégül Jelenits 
István piarista tanárt. Dr. Voit Pál köszöntő 
szavai után Pap István, a tatabányai szervezet 
vezetője Jelenits tanár úrról szólva Kristóf Attila 
meleg szavait idézte: Bölcsesség, nyugalom és 
béke árad belőle. Melegséget és biztonságot 
sugároz, egyszerűségén és természetességén, 
csendes szerénységén nem hagyott nyomot sem a 
tudás, sem a hírnév. A hit teszi rendíthetetlenné, 
eltökélt bátorság tükröződik lényéből, huncut 
humorral fűszerezve. Igazi tanítónak született.  

Valóban, Jelenits István a következő bő egy 
órában egész lényével, szavaival ezt közvetítette. 
Az előadás témája szerint a tanár úr Bohumil 
Hrabal A gyémántszemű novellája kapcsán 
mondta el gondolatait. Már a novella felolvasása 
is olyan érzékletes volt, hogy a közönség teljesen 



együtt élt a szöveggel, előadóval, jókat kacagtak 
a felolvasás alatt. 

 

Bohumil Hrabal a harmincas éveiben 

Kép forrása: http://konyves.blog.hu  

Hrabal írásaiból egyfajta egészséges hangulat 
árad. A gyémántszemű című novella különös 
mondanivalója modern és mégis ősi élethelyzetet 
mutat be. Az elbeszélés rokonságba állítható 
Boccaccio Dekameronjával, hiszen mindkét 
műben alkalmilag összegyűlt emberek utazás 
közben egymást és magukat szórakoztatják. 
Hrabal főhőse egy 16 éves vak lány, a 
„gyémántszemű”, aki szemműtétjére utazik és a 
fülkéből kihallatszó jóízű beszélgetés miatt tér be 
éppen ide. Az utastársak számára csak menet 
közben derül ki, hogy a lány nem lát. Eleinte 
tartanak tőle, részvéttel néznek rá. Aztán kiderül, 
hogy érdekes személyiségű, jó humorú, s elindul 
a beszélgetés. A lány az édesapjáról mesél, 
förgetegesen érdekes történeteket tud mesélni, és 
a többieknek is eszükbe jutnak történetek saját 
apjukról. Az egyszerű emberek hősökként 
tűnnek elő az elbeszélésekből, mindenkinek van 
mondanivalója saját apjáról. A kopasz utas 
szomorú történetének végkicsengése is pozitív, 
mert a végén hősként magasodik ki az apa 
alakja. 

Finom, groteszk játékot űz velünk az író, úgy 
intézi, hogy azért ne vegyük nagyon a szívünkre 
a szomorú történetet. A vonat megáll, az utas 
leszállni kénytelen, és a sztori végét már az 
ablakból kiabálja be a fülkébe, s ezzel fura, 
humoros szituáció keletkezik. Főhősünk 

kijelenti, hogy biztos benne, a műtét után ő is 
látni fogja ezt a gyönyörű világot. Az utastársak 
(akik látók) szkeptikusak: valóban olyan csodás 
ez a világ? Ekkor meséli el a lány a fiú 
történetét, aki szerelmi bánatában megvakította 
magát majd megbánta tettét, hiszen jól tudja, mit 
veszített. Mindenki egyet ért vele. 

Az elbeszélés alapvető íve: először elszorul az 
emberek szíve a vak lánytól, aztán az ő ötlete 
nyomán mindenki mesélni kezd, és így jó 
hangulatban, kellemesen telik az utazás. Ez 
jelenti az írói nagyságot. Mintha ebbe a fülkébe 
csak olyanok ülnének be, akik érdekesen tudnak 
mesélni – pedig a társaság spontán. Mintha az 
egész világ figyelne a történetekre. A 
végkicsengés, hogy a világban mindig, 
mindenhol történhetnek csodák.  

A novella azzal zárul, hogy jön az unott képet 
vágó kalauz, aki unalmában és az egyhangú 
munka miatt ásítozva érkezik, ezzel megint 
visszarántja olvasóját a mindennapok 
szürkeségébe. A magától értetődő történetet 
ravaszul szerkesztette írója. Magával ragadja, 
majd visszazökkenti az olvasót az objektivitásba. 
Biztosan mindenkinek van valami érdekes, 
szívmelengető története az apjáról. A 
mindennapokban hajlamosak vagyunk 
unalmasnak tartani az életet, a világot. Azonban 
odafigyeléssel, rácsodálkozással könnyen 
felismerhető, milyen gyönyörű a világ. A 
látszólag önmagát ismétlő világ tele van 
meglepetésekkel, csodákkal. Ha más szemmel 
néznénk, savanyú pofavágás helyett 
megláthatnánk a szépségét is. 

A csehekről semmit nem tanulunk az iskolában. 
Az irodalomtanítás ügyetlensége okán a 
környező népek irodalmát nem ismerjük. Pedig a 
magyar írókat is csak úgy érthetjük meg, ha a 
világirodalmi hatásokat is ismerjük. Érdemes 
volna ezeket is tanítani a középiskolában. Az 
irodalmon keresztül esetleg többet 
megtudhatnánk egymásról. Pl. Ivo Andric 
hogyan írt a magyarokról, azok a szerb, cseh 
írók, akik ide jártak egyetemre, hogyan láthatnak 
minket? Ezek megismerése mind-mind a 



megértéshez visz közelebb. Az irodalmak 
bemutatásával jobban megismerhetnénk a közös 
közép-európai emberi sorsokat, sorsunkat. Ha 
egymás művészetével megbarátkozunk, sok 
mindent megtudhatunk az adott nép életéről is, 
jobban megérthetjük. Beszélgessünk minél 
többet, képletesen mondva nem kell leszállni a 
vonatról. 

 

Dr. Voit Pál köszönti Jelenits Istvánt és a megjelent 

vendégeket. Fotó: Török Csaba 

A Magyar Piarista Diákszövetség tatai 
tagozatának képviseletében Dobroszláv Lajos kis 
festményével megköszönték tanár úr látogatását, 
elgondolkodtató előadását. A felszólaló 
elmondta, hogy ő három évig volt annak idején 
Jelenits István tanítványa. Akkor még nem látta 
ennek jelentőségét, de ma már tudja, hogy 
egyfajta irányultságot, hozzáállást kapott 
tanárától. Mind a mai napig eszébe jut döntési 
helyzetekben, „vajon mit mondana erre Jelenits 
tanár úr?” 

Az előadást végighallgatva rájövünk, hogy saját 
magáról szinte semmit nem árult el Jelenits 
István. Azonban ha jobban belegondolunk, már a 
témaválasztás sem volt véletlen. Nyilván azért 
áll közel hozzá ez a történet, mert a nem 
kimondottan vallásos Hrabal magától értetődő 
művészetében saját életfilozófiáját is könnyen 
megfogalmazhatja. Abban a háborús korban 
töltötte élete egy részét, ami olyan tanulságokat 
adott számára, hogy a háború megtervezett 
iszonyataiból tanulni lehet és kell is, a 
bizalmatlanságot, a gondolkodásbeli 
különbségeket fel kell tudni oldanunk, hogy a 
hétköznapi világ csodáit felismerhessük, hogy 
megláthassuk, milyen szép is ez a mi világunk. 

Októberi és novemberi kiállításaink 

Nagy Edit 

„Helyzetek és helyszínek, avagy így olvastok 
ti” címmel hirdettünk olvasóink körében fotó- és 
képzőművészeti pályázatot, majd a díjazott 
alkotásokból kiállítást rendeztünk Fő téri Könyv-
Kép-Tár Galériánkban. 

Már a pályázat kiírása előtt elképzeltem, hogy az 
olvasás ábrázolása micsoda kihívás lehet, hiszen 
bármilyen testhelyzetben olvas is, mindenképp 
egy viszonylag statikus - mondhatni „unalmas” - 
látványt nyújt ilyenkor az ember. Gondoltam, 
hogy nem lesz könnyű feladat, de nem tartottam 
lehetetlennek, hogy remek alkotások 
szülessenek. Szerencsére voltak néhányan, akik 
időt szántak a probléma megoldására, s 
felhívásunkra pályaművet adtak be. A 
könyvtárba betérők októberben ezekből a 
díjazott alkotásokból láthattak könyvtárunkban 
mini tárlatot.  

 

 

Az első díjat Horváthné Pardavi Zsuzsanna nyerte 

"Fejben utazó" című festményével 



Novemberben egész más témával örvendeztetjük 
meg a hozzánk betérőket. Benedek Eszter, 
Szomoron élő alkotó lovakat ábrázoló 
festményeiből láthatnak ízelítőt. 

Eszter – noha Idegenforgalmi Főiskolát végzett, 
és munkája is egészen más természetű – nagy 
rajongója a lovaknak. Ezt az érzést a lovagláson 
és a róluk készített festményeken keresztül 
juttatja kifejezésre. Kedvenc technikái az 
akvarell, a pasztell és az olaj.  

Több mint két éven keresztül készítette a 
lovasok.hu gondozásában működő Hokalovi 
Lónevelde c. internetes játék – száznál is több - 
grafikáját. Szakmai újságot - Lovas Nemzet 
Junior – és novelláskötetet is illusztrált már. 9 
festményével november 29-ig találkozhatnak. 

 

Benedek Eszter alkotása 

Népház Úti Fiókkönyvtárunkban Juhász Péter 
tájképeiből rendeztünk be kiállítást. 

A megnyitó november 7-én volt, amelyen 
elsőként könyvtárunk igazgatója, Dr. Voit Pál 
köszöntötte a vendégeket, majd Papp Albert 
festőművész tartott megnyitóbeszédet. Gerencsér 
Patrik, a tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola 
növendékének gitárjátéka tette színesebbé a 
rendezvényt. Péter 2000-ben kezdett 
komolyabban foglalkozni rajzolással, festéssel. 
2001 és 2007 között tagja volt a tatabányai 
Bányász Képzőművész Körnek, tanárai 
Krajcsirovits Henrik grafikus-és festőművész, 
valamint Rochlitz György festőművész voltak. 
Kedvenc technikája az akril, de néha 
pasztellkrétával is dolgozik, leginkább tájképeket 

készít. Most 24 festménnyel mutatkozik be. 
Kiállítása 2014. november 27-ig látható. 

 

Juhász Péter alkotása: Ligeti tó 

 

Olvasólámpa Olvasóklub a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtárban 

Petényi Erzsébet 

 
Olvasóklubunk havi rendszerességgel tartja 
összejöveteleit. A nyolcadik alkalommal 
megrendezett klub a fantasy és a sci-fi világába 
kalauzolta a résztvevőket. A téma talán kissé 
ismeretlen és kevésbé vonzó az olvasókör 
törzsközönsége számára, meglepő volt ezért, 
hogy sokan látogattak el hozzánk ezen a hétfőn, 
és több új érdeklődő is érkezett. 

A beszélgetést egy örömteli bejelentéssel 
kezdtük: egyik klubtagunk, Gera Sándor versei 
könyv alakban is megjelentek (Múzsák 
kertjében, 2014). Tőle már máskor is hallhattunk 
verseket, most is ízelítőt kaptunk szép 
költeményeiből. Kedves gesztus volt részéről, 
hogy dedikált példányt ajándékozott annak a 
klubtársunknak, akitől sok bíztatást, tanácsot 
kapott. 

Ezután egyik fiatal klubtagunktól remek 
összefoglalót hallhattunk a fantasy műfajról. 
Könyvajánlójában többek között Tolkien 
könyveire, Rowling Harry Potter köteteire és 
Lewis Narnia krónikái sorozatára hívta fel 
figyelmünket. Elbeszéléséből kiderült, hogy nem 
csak ezeknek a könyveknek, hanem a műfajnak 



is nagy rajongója. Az irodalom eme különleges 
ágát mindenki számára vonzóbbá tette egy 
nagyon frappáns párhuzammal: amilyen szerepet 
betölt a gyermekek életében a mese, olyan lehet 
a felnőttek számára a fantasy. A képzelet 
szárnyán a mindennapok egysíkú valóságából 
kiszakadva a fantázia által felépített világba 
csöppenhetünk. Tolkien a birodalmakat 
térképeken ábrázolta, de szereplőinek még önálló 
nyelveket is alkotott. 

Újonnan érkező tagjaink rövid bemutatkozása 
után egyikük elmondta, hogy őt a fantasy világa 
nem annyira köti le, a science fiction annál 
inkább. Rengeteg, ezernél több könyvből álló 
gyűjteménye van. Legkedvesebb írója Zsoldos 
Péter, aki nagyszerű, színvonalas regényeket írt e 
műfajban. Kedvenceként nevezte meg Asimovot 
is. Másik, újonnan csatlakozó tagtársunk vette át 
a szót, aki számára a fantasztikus regényekben 
sokkal érdekesebb az emberi szereplők 
helytállásának, tevékenységének megjelenítése, 
mint a futurisztikus technikai eszközök 
bemutatása. Asimov annyira nem ragadta 
magával őt. Elmondta, hogy véleménye szerint 
minden könyv érdekes lehet, ha a megfelelő 
időszakában talál rá az ember. Előfordul, hogy 
leveszünk a polcról egy könyvet, beleolvasunk, 
aztán visszatesszük, mert nem találjuk 
érdekesnek. Később, másik életszakaszunkban, 
más tapasztalatokkal a hátunk mögött nem 
tudjuk letenni, annyira jónak tartjuk. Ezzel a 
többiek is egyet értettek, többen jelezték, nem 

nagyon olvasnak efféle irodalmat és örülnek, 
hogy felhívták a figyelmüket, érdemes olvasni a 
sci-fit, fantasyt is. A beszélgetés végeztével a 
klub vezetője, Nagy Edit ötleteket, javaslatokat 
kért a következő összejövetelekhez. Könnyű volt 
a december eleji foglalkozás témáját megtalálni, 
hiszen akkor már a karácsonyra készülünk. 
Ünnepi hangulatú könyveket, ajándékozáshoz 
ötleteket hoznak majd tarsolyukban az érkezők. 

Az eddigi tapasztalatok szerint mindenki 
szívesen megosztja olvasmányélményét, 
beszélget inkább, mintsem meghívott előadó 
előadását hallgatná. A jövőben is egy téma köré 
csoportosítva szeretnének tagjaink beszélgetni a 
könyvekről. Felvetődött az az ötlet is, hogy egy-
két ember felkészülhetne előre rövid 
összefoglalóval. Mindenki elfogadta azt a 
felvetést, hogy ne csak szépirodalmi művekről 
essen szó, hanem ismeretterjesztő vagy 
tudományos művekről is, esetleg egy-egy író 
bemutatására is sor kerülhetne. A találkozó 
végén Hodossy Ildikó Móra Ferencről emlékezett 
meg az író születésének 135. és halálának 80. 
évfordulója alkalmából. Életét ismertette és 
felolvasta egy novelláját. Olvasóklubunk kezd 
baráti közösséggé alakulni. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint az, hogy Sándor házi 
süteménnyel kedveskedett tagtársainak, s a 
sütemény elfogyasztása közben a kellemes 
beszélgetéssel gyorsan eltelt az idő. Sebaj, 
találkozunk december nyolcadikán. 

 

 

Fotó: Török Csaba 



Adventi beszélgetés Bencsik 

Jánossal 

Nász János 

December 13-án, éppen Luca napján tisztelte 
meg könyvtárunkat Bencsik János országgyűlési 
képviselőnk, immár harmadik alkalommal az 
adventi időszakok sorában. Advent a jó és rossz 
harcát, a fény eljövetelét és győzelmét jelenti a 
sötétség, azaz a tudatlanság, érzéketlenség, 
felelőtlenség felett. Felfordult, értékválsággal 
terhelt világunkban ezzel kapcsolatban rengeteg 
teendőnk kell, hogy legyen, főként azoknak, akik 
élén járnak egy tudatosabb szerethető világ 
megteremtésében. A napnál is világosabb hogy 
olyan hatalmas változások közepette vagyunk, 
amelyek alapvetően megváltoztatják a 
civilizációs környezetünk minden színterét. Mi is 
okozta ezt az értékválságot? Az erőforrások, 
ásványkincsek mérték nélküli kiaknázása, az 
ivóvíz, élelmiszer bázis és termelés 
tőkeérdekeltség alapú ellenőrzése és elosztása, az 
egyre nagyobb társadalmi egyenlőtlenségek, a 
geopolitikai instabilitás fokozódása, a magasabb 
átlaghőmérséklet, szélsőségesebb 
csapadékeloszlás és a pénzbetegség. 
Elszakadtunk a szakrális égi rendtől, 
szembehelyezkedtünk a Teremtés rendjével, 
amely számos következménnyel jár. Bár az 
ökoszisztémánk mindig is módosult mérhetően, 
de ilyen sebességgel eddig még nem változott 
meg. Évtizedek alatt radikális átalakulások 
történtek. Ezeknek a problémáknak a 
kiküszöböléséhez egy hatékony alkalmazkodási 
stratégia kidolgozása és megvalósítása 
szükséges. A következő három évben, 2018. 
vízkeresztjéig látszik még arra időnk, hogy 
vállalt életfeladatainkat ezen égi rend tükrében 
teljesítsük. De nem lehet a természettel harcolni, 
nem lehet vele szembehelyezkedve csatát nyerni. 
Értenünk kell a teremtett világ, a természetünk 
beszédét. Használnunk az őseink, a korábbi 
civilizációk által is alkalmazott asztrológiát, 
amelynek segítségével a kozmikus rend 
energiáinak olvasatából a földi tetteink 
gyakorlatába ültethetjük át a lehetőségeinket. 
Egyik ilyen mérföldkő és jelzőoszlop a Plútó 

tartózkodása a Bak csillagjegyében 2008-2024 
között. Vagyis ez a globális válság kialakulásától 
egy civilizációs emelkedés reményéig tartó 
korszakunk lesz. Mit is hozhat számunkra, mire 
késztet ez az időszak?  

• Lerombolja és átalakítja a korábbi 
társadalmi rendet.  

• Az egyetemes törvénykezések ismét 
beépülnek az emberi törvénykezésbe.  

• A gazdasági és politikai törekvések még 
brutálisabban próbálnak érvényesülni.  

• Az emberi tudat manipulációja 
átmenetileg felerősödik.  

• Világképek zavaros kavalkádja lepi el a 
mindennapjainkat. 

• 2018-ig egyre erőteljesebben fognak 
megnyilvánulni a társadalmi 
elégedetlenségek.  

• A családi és baráti kapcsolatok 
megerősödnek.  

• Régi-új találmányok, tudatos kutatások 
eredményeinek bejelentései sűrűsödni 
fognak.  

 

Fotó: Mazán Tibor    

A jelenben viszont már van tapasztalásunk arról, 
hogy a transznacionális vállalatok, társaságok a 
nemzetállamok fölé helyezkedtek és 
kiterjesztették befolyásaikat rájuk nehezülnek. 
Mindenütt érdekcsoportok harcolnak a totális 
korlátlan piaci befolyásuk érvényesítéséért, és az 
erőforrásokért fokozódik a geopolitikai harc. 
Európa önértékelési problémákkal küzd, de a 
kontinens részeinek egy harmonikus 
összekapcsolódásában Magyarországnak, és a 
benne élő embereknek jelentős szerepük lehetne, 
mint „geopolitikai réslakónak”. Ez arra 



ösztönözhet bennünk, hogy változásállók és 
alkalmazkodó-képesek legyünk. Mi tehetünk? 
Értékváltásra van szükségünk. A fenntarthatóság 
az erkölcsi cselekvésen áll vagy bukik. A 
„javító” programot először magunkon kell 
elindítani. A tetteinkért átháríthatatlan 
felelősségekkel tartozunk. Létrehozni, alkotni, 
tevékenykedni a közjóért jobb, mint csak a 
fogyasztásra fókuszálni. Segíteni, szolgálatot 
tenni másokért mindig jobb, mint állandóan 
harcban állni másokkal és győzelmet remélni. 
Harmóniát és békességet teremtve magunkban, 
átvihetjük azt a környezetünkre is. Igazságosság 
és méltányosság legyen a rendezőelvünk, mert az 
isteni rend több mint bármilyen rendszerek 
összessége, és az emberi rendszereknek kell 
beilleszkedni a teremtés rendjébe. Ami pedig 
bennünket illet: ha összeadódik személyes 
tisztaságunkon alapuló szabadságvágyunk 
másokéval, akkor elérhetjük megérdemelten egy 
saját sorsát alakító és irányító szuverén, szabad 
nemzetállam megteremtését. De nagyon sokat 
kell tennünk érte!  

Összefoglalva az elhangzottakat, a 
hozzászólásokat és a válaszokat: káosz vagy 
paradigmaváltás feltett kérdésében a jövőt 
tekintve az utóbbira kell hangsúlyt fektetnünk 
optimistán. A káosz a régi, a megosztottságon 
alapuló világrend felbomlását jelenti, az új pedig 
még nem látszik, de már félig-meddig itt van. A 
TKTV ismertetetőjét az előadásról itt tekinthetik 
meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=YNjIkJBA7Fw&list=UUHv1vrDI65Zoh7oqx4IIWNA 

 

Bencsik János Heltai Jenő kötetéből olvas fel a 

hallgatóságnak. Fotó: Mazán Tibor 

Heltai Jenő: Szabadság 
 

Tudd meg : szabad csak az, akit 
Szó nem butít, fény nem vakít, 

Se rang, se kincs nem veszteget meg, 
Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, 
A látszatot lenézi, meg nem óvja, 
Nincs letagadni, titkolni valója. 

 
Tudd meg : szabad csak az, kinek 
Ajkát hazugság nem fertőzi meg, 

Aki üres jelszókat nem visít, 
Nem áltat, nem ígér, nem hamisít. 

Nem alkuszik meg, hű becsületéhez, 
Bátran kimondja, mit gondol, mit érez. 

 
Nem nézi azt, hogy tetszetős-e, 

Sem azt, kinek ki volt, és volt-e őse, 
Nem bámul görnyedőn a kutyabőrre 

S embernek nézi azt is aki pőre. 
Tudd meg : szabad csak az, aki 
Ha neve nincs is, mégis valaki, 

 
Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos, 

Tüzet fölöslegesen nem harangoz, 
Van mindene, ha nincs is semmije, 
Mert nem szorul rá soha senkire. 

Nem áll szemébe húzott vaskalappal, 
Mindég kevélyen szembe néz a Nappal, 

 
Vállalja azt, amit jó társa vállal, 

És győzi szívvel, győzi vállal. 
Helyét megállja mindég, mindenütt, 
Többször cirógat, mint ahányszor üt, 

De megmutatja olykor, hogy van ökle.... 
Szabad akar maradni mindörökre. 

 
Szabadság ! Ezt a megszentelt nevet 

Könnyelműen, ingyen ajkadra ne vedd ! 
Tudd meg : szabad csak az, 
Aki oly áhítattal mondja ki, 

Mint Istenének szent nevét a jó pap. 
Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. 

 
Ínség, veszély, kín meg nem tántorít 

És lelki béklyó többé nem szorít. 
Hiába őrzi porkoláb s lakat, 

Az sose rab, ki lélekben szabad. 
Az akkor is, ha koldus, nincstelen, 

Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. 
 

Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják, 
Hol áldozat nincs, nincs szabadság. 

Ott van csupán, ahol szavát megértve 
Meghalni tudnak, és élni mernek érte. 

De nem azért dúlt érte harc, 
Hogy azt csináld, amit akarsz, 

 
S mindazt, miért más robotolt, 

Magad javára letarold, 
Mert szabadabb akarsz lenni másnál. 

A szabadság nem perzsavásár. 
Nem a te árud. Milliók kincse az, 

Mint a reménység, napsugár, tavasz, 
 

Mint a virág, mely dús kelyhét kitárva 
Ráönti illatát a szomjazó világra, 

Hogy abból jótestvéri jusson 
Minden szegénynek ugyanannyi jusson. 
Míg több jut egynek, másnak kevesebb, 
Nincs még szabadság, éget még a seb. 

 
Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, 

Te sem vagy még szabad, te is csak... 
Gyáva rab vagy. 

 



Infóvilág előadássorozat 

Szilassi Andrea 

 

A JAMK Fő téri eMagyarország pontja − 
megyénkben egyedüliként − megnyerte az NFM 
- eMagyarország Centrum – NIIFI által kiírt 
MeMoP-2014. pályázatot, ezzel elnyerve a 
Megyei eMagyarország Pont státuszt, valamint a 
vele járó nettó 1 millió forintot. A forrás 
nagyobbrészt informatikai beszerzésekre 
fordítható. Ugyanakkor a digitális írástudás 
népszerűsítésére, illetve a korszerű IKT 
eszközök használatának bemutatására is kellett 
eseményeket szerveznünk – alkalmanként 
minimum 15 főnek, és legalább négyszer, 4 óra 
időtartamban. Harmadik kötelezettség volt még a 
megyén belüli eMagyarország pontok egy 
részének meglátogatása adatgyűjtés céljából. 

A kései pályázat és a közelgő ünnepek miatt 
gyorsított ütemben, két helyszínen került sor az 
Infóvilág előadássorozatra 2014. november 29-
től december 8-ig. Négy alkalomra, mindig 
különböző célcsoportnak szerveztünk 
programokat − kezdőknek, diákoknak, 
ePolgároknak és álláskeresőknek. Ennek során 
felvettük a kapcsolatot a tatabányai Munkaügyi 
Kirendeltséggel és az Árpád Gimnáziummal is. 
Az együttműködés részeként ők is részt vettek a 
résztvevők toborzásában.  

 

Infóvilág - Kezdőknek 

Fotó: Pohner Lászlóné 

Az eseményeken nemcsak előadások hangzottak 
el, hanem gyakorlati tevékenységre is módot 
adtunk. Laptopokat, e-könyvolvasókat, 

webkamerát, digitális fényképezőgépet és 
tableteket vittünk magunkkal, továbbá a 
rendelkezésre álló okostelefonokat is bevontuk a 
használatba. E-könyv olvasókkal eddig is 
rendelkeztünk, e pályázatnak köszönhetően 
pedig immár van nagy kijelzőjű, Android 
operációs rendszert futtató tabletünk, és egy 
Windows 8.1-es, tabletnek is használható 
notebookunk. Ezek beszerzésével egyébként 
célunk az volt, hogy kivetítve, jól láthatóan is 
bemutathassuk mind az androidos rendszerű, 
mind a Windows Phone típusú okostelefonok 
használatát, applikációik lehetőségeit. 

 

Infóvilág – ePolgároknak. Fotó: Szilassi Andrea 

A programok lebonyolításában segítségemre volt 
Pohner Lászlóné és Csejtei Zsolt kollégám. A 
pályázati forrásnak köszönhetően 
szendvicsekkel, pogácsával és ásványvízzel is 
kedveskedhettünk vendégeinknek. Az 
előadássorozat részletes tematikája 
megismerhető innen: 
http://www.jamk.hu/sites/default/files/Infovilag-eloadassorozat.pdf   

A tematika összeállításánál (egy alkalom 
kivételével) figyelembe kellett venni bizonyos 
kötelezően megadott témaköröket, amelyekhez 
videó tutoriálokat is rendelkezésre bocsátottak. E 
témakörök nem ismétlődhettek, ezért okozott 
némi fejtörést számomra például az, hogyan 
tűzzem mégis minden célcsoportnál napirendre 
az internetezés biztonságát. Az ajánlott 
témaköröket kiegészíthettem általam fontosnak 
tartott ismeretekkel. Minden rendezvényen sort 
kerítettünk valamilyen digitális eszköz 
használatának bemutatására, illetve különféle 
hasznos applikációkat ajánlására.  



 

 

 

Infóvilág – Álláskeresőknek. 

Fotók: Tomasik Brigitta. 

Visszagondolva a tapasztalatokra be kell látnom, 
hogy ennyi idő alapos tudás átadásához nem 
igazán elegendő. Talán kevesebb témát kellett 
volna érinteni. Felkelteni az érdeklődést, 
megfelelően motiválni az érintetteket azonban 
bizonyára lehetséges volt. Sokat segíthet azért a 
korlátok leküzdésében, ha tudunk ajánlani 
később és bárhonnan elérhető tananyagokat, 
webhelyeket vagy egyéb forrásokat.  

Elég nagy akadályt jelent ugyanakkor a digitális 
írástudás népszerűsítésében az a tény, hogy 
legyenek bármily széleskörűek az online 
kommunikációs források, ezekkel lehetetlen 
utolérni a digitálisan írástudatlan polgárokat. A 
többi csatorna alkalmazása viszont jelentősebb 
anyagi ráfordítást, körültekintőbb szervezést és 
több időt igényelne. 

A diákoknak szóló program kellemes 
meglepetése volt, hogy 51 éves „digitális 
bevándorlóként” képes voltam újdonságot 
jelentő, fontos és hasznos tudnivalókat 
közvetíteni a jelenlévő „digitális 
bennszülötteknek”. Sikerült elgondolkodtatni 
őket olyan szituációkkal, kérdésekkel 
kapcsolatban, amelyek megtörténtek valamikor, 
és szembesülhetnek ők is hasonló helyzetekkel. 
Az internetezők széles táboránál igen gyakran 
hiányzik a cselekvési eszköztárból a gyors és 
egyben megfelelő fellépés, az optimális reagálási 
mód. Örömet jelentett az is, hogy a pályázati 
forrás révén átadhattuk nyomtatott formában a 
The Web We Want = Az internet, ahogyan mi 
szeretnénk című kiadványt, amelyet haszonnal 
forgathatnak később is. A résztvevőkön kívül 
küldtünk belőle az iskola informatika tanárainak 
és a könyvtárosnak is. Szívet melengető érzés 
visszagondolni a program végén tőlük kapott 
tapsra is. 

 

Infóvilág – Diákoknak.  

Fotó: Szilassi Andrea 
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Adventi irodalmi kávéház 

Makuvek Nóra 

December 4-én rendezte meg a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár első adventi irodalmi 
kávéházát a Magyary Zoltán Művelődési Ház 
kiállítótermében. Az este célja volt az adventi 
időszak lényegének, a karácsonyra való 
várakozásnak és az elmélyülésnek a segítése. Ezt 
szolgálták olyan költők versei, mint Weöres 
Sándor, Ady Endre, Kassák Lajos vagy Nemes 
Nagy Ágnes. 

 

Pápai Ferenc. Fotó: Dollmayer Bea 

A költemények rendhagyó formában hangzottak 
el. A kávéház minden asztaltársasága külön 
rendelhetett magának verseket az ,,étlapról”, 
melyeket aztán a szavalók személyesen nekik 
adtak elő. Különös és bensőséges hangulata volt 
az estének, bár előfordult, hogy valaki minden 
költeményt szeretett volna hallani, és hiányolta a 
megszokott előadói formát. A kettős igényt 
szolgálta, hogy a műsor elején Pápai Ferenctől, 
a tatabányai Orfeusz Társulat tagjától 

hallhattunk egy karácsonyi novellát, a versek 
rendelése után pedig befejezésként néhányat 
nagyközönség előtt is előadtak a tatai diákok – 
Kerti Panna, Kiss Alexandra, Kiss Judit, Kollár 

Noémi és Teszári Eszter.  

A könyvtár reményei szerint folytatódni fog az 
irodalmi kávéház megkezdett hagyománya, 
mindig valamilyen ünnephez vagy évfordulóhoz 
kapcsolódó tematikus esttel. 

A fekete bojtár idézése 

Petrozsényi Eszter 

Sinka Istvánról, a „fekete bojtárról” tartott 
előadást dr. Medvigy Endre irodalomkutató 
2014. december 10-én a tatai Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtárban.  

 

Dr. Medvigy Endre. Fotó: Goldschmidt Éva 

A költő, aki a társadalom legszegényebb 
rétegéből, a szegényparasztságból származott, 
mindössze négy elemit végzett, és csupán 
zseniális tehetségének köszönhette, hogy a 



magyar irodalom jeles művelője lett. Soha meg 
nem alkuvó természete nem könnyítette meg 
számára az érvényesülést. Az elveihez, s a 
gyermekkorból hozott értékrendhez való feltétlen 
ragaszkodása miatt mindig egyedül állt a 
világban. Bár a népi írók csoportjához állt 
legközelebb, mégsem tartozott igazán közéjük 
sem. Budapesten idegen maradt, s a puszta, a 
magyar táj, a mély szegénység és 
kiszolgáltatottság hiteles ábrázolója volt. Mikor a 
társadalmi változások számára nehezen 
elfogadható irányt vettek, bibliai témákhoz nyúlt, 
azokon keresztül írta meg kemény 
társadalomkritikáját. Élete végéig küszködve, 
nehezen, szegényen élt a fővárosban is, de nem 
alázkodott meg, nem kötött kompromisszumot 
soha. „Adj jogot, hogy vádoljak, mint a feketevíz, 

mely fog, ha mosnak benne!” Költészetének jó 
része ilyen vádirat az őt körülvevő 
igazságtalanság ellen. Nemcsak hagyományos 
verseket alkotott, a ballada műfajában is 
maradandó értéket teremtett, balladáinak sora 
egyenes folytatása Arany e műfajban írt 
remekeinek. A balladákra jellemző tömörítésnek 

 is nagymestere volt, s költői képeinek ereje 
semmivel sem marad el József Attila tiszta, 
újszerű képeinek erejétől. Az este folyamán az 
előadás közben egymás után hangzottak fel a 
legszebb Sinka versek Petőházi Margit 
előadóművész és Petrozsényi Eszter színművész 
tolmácsolásában, maradandó élményt nyújtva 
ezzel a nagyszámú közönségnek, akik megindult 
lélekkel, szép élménnyel gazdagodva távoztak a 
tatai könyvtárból. 

 

Petrozsényi Eszter.  

Fotó: Goldschmidt Éva 

 

Tata Anno  

A város múltját bemutató régi képeslapok elektronikus gyűjteménye kép- és videó formátumban.  
A digitalizálás és a webes megjelenítés Rácz Tibor munkája.  

A gyűjtemény megtekinthető a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár honlapján itt: 

http://teszt.mzsvktata.hu/tata/tatakepek.html  
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Az Országos Könyvtári Napok 

esztergomi rendezvénysorozata 

Szűcs Katalin 

Az Országos Könyvtári Napok keretén belül 

október 13-tól október 19-ig számos, különböző 

program közül válogathattak ízlésüknek 

megfelelően az érdeklődők. Könyvtárunk 

igyekezett minden korosztálynak célzott 

programot szervezni.  A felnőtt könyvtári részleg 

az alábbi programokkal várta az érdeklődőket, a 

régi és az újonnan beiratkozott olvasóit. 

Október 17-én, csütörtökön 11,00 és 14,00 óra 

között a Magyar Vöröskereszt szervezésében 

véradásra került sor könyvtárunkban, amelyen 15 

lelkes véradó jelent meg.  

Majd délután Dr. Osvai László, tüdőgyógyász 

főorvos tartott előadást „Öngyilkos civilizáció − 
Együtt az egészségünkért” címmel. 

 

Dr. Olsvai László.  

Fotó: Nyári Andrea 

 

 

Szombaton, 18-án „…virág volt a vers… 

címmel versmondó versenyt szerveztünk immár 

6. alkalommal  amatőröknek 50 és 70 év között. 

A 23 résztvevő tolmácsolásában szebbnél szebb 

verseket hallhattunk. A szavalók között voltak 

olyanok, akik már több alkalommal is részt 

vettek a rendezvényen és nagy öröm számunkra, 

hogy évről évre többen jelentkeznek a 

Felvidékről is. 

A Könyves Vasárnap az idén is az érdeklődés 

középpontjába került. Könyvtárunk délután 

14.00 és 18,00 óra között rendkívüli nyitva 

tartással, a késedelmi díjak elengedésével 

valamint az egy évre szóló ingyenes beiratkozási 

lehetőséggel várta az érdeklődőket. 45 új 

beiratkozott olvasó élt a lehetőséggel, hogy 

könyvtárunk tagja lehessen. 

 

A szavalóverseny zsűrije:  

Pásztó András tanár, Bács Ferenc színművész, Durzák 

Anna tanár.  

Fotó: Nyári Andrea 



Találkozás Fábián Jankával az 

esztergomi könyvtárban 

Szűcs Katalin 

 

 „Szabadon írok, mert ezt törvényemmé 

választottam. 

Szívem teljességéből írok, mert a szívre akarok 

munkálni.” 

Kármán József: A nemzet csinosodása, 1794. 

 

A fenti idézettel köszönti honlapjának látogatóit 

Fábián Janka. Ez sok mindent elárul 

egyéniségéről, gondolkodásmódjáról és az 

emberekhez való viszonyulásáról. 

Egy Pest megyei községben nőtt fel, de 

gyermekként sok időt töltött Kisnémediben is, 

ahol nagymamája született. Ez érezhetően nagy 

hatással van írói munkásságára. Az érettségi 

vizsgát követően a Miskolci Egyetem angol–

történelem szakát végezte el, majd pár évvel 

később az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

francia szakán szerzett diplomát. Az írás mellett 

angol–francia szakos nyelvtanárként és 

fordítóként is dolgozik. 

Az esztergomi könyvtár olvasói november 27-én 

találkozhattak Fábián Jankával, az egyik 

legnépszerűbb magyar írónővel. Könyvtárunk 

polcain az ember hiába keresi a könyveit, nem 

találja meg azokat, de nem azért, mert nincs 

belőlük példány, épp ellenkezőleg, több is 

található, hanem egyszerűen azért, mert kedvelik 

az olvasók. Nem túlzás azt mondani, hogy 

rajonganak érte. Azt tapasztaltuk, hogy aki egy 

könyvet elolvasott tőle, az keresi a többit is. 

Hogy miben rejlik írói sikeressége, azt 

megtudhatták azok, akik részt vettek a 

rendezvényen. Fábián Janka a maga 

egyszerűségével, bájával, finom 

intelligenciájával magával ragadta a közönségét. 

 

 

Fábián Janka.  

Fotó: Nyári Andrea 
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Országos Könyvtári Napok az 

oroszlányi Gárdonyi Géza Városi 

Könyvtárban 

Takács Tímea 

Az Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozata ma már szerves része az 
októbernek. Sok-sok éve már, hogy a hónap első 
felében országszerte számos könyvtárban 
különböző programokkal kedveskednek régi és 
új olvasóiknak a könyvtárosok. Nem volt ez 
másként az idei esztendőben sem, hiszen közel 
1500 intézményben, 1251 településen zajlottak 
események, amelyek minden korcsoporthoz 
szóltak. Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi 
Könyvtár − csatlakozva az országos 
programsorozathoz − a következő programokkal 
csalogatta a városlakókat falai közé: 

Október 6-án délután az olvasóteremben sor 
került „Az élő Gárdonyi” címet viselő 
előadásra, melyen vendégünk volt Keller Péter, 
az író dédunokája. Izgalmas és érdekes 
előadásából még jobban megismerhettük 
könyvtárunk névadóját, Gárdonyi Gézát; életét, 
színes egyéniségét, hihetetlenül szerteágazó 
tudását, érdeklődését a világ dolgai, az emberek, 
a természet, zene, festészet iránt. 

Az előadás után sor került az Élő emlékezet – 
Múltunk értékei nevet viselő kiállítás 
megnyitójára, melyet Keller Péter nyitott meg. A 
kiállítás anyagát az éppen 60 éves könyvár és a 
40 éves művelődési központ írásos 

dokumentumairól és emléktárgyairól készült 
számos fotó alkotta. A könyvtárról szóló anyagot 
Bata Gabriella vezetésével állította össze a 
könyvtárosok egyik kis csapata. 

Október 9-én „Sakkozz egy mesterrel” címmel 
szimultán sakkversenyre került sor, ahol a sakk 
iránt érdeklődő gyerekek és fiatalok négy 
korcsoportban mérhették össze tudásukat László 
Imrével, a Komárom- Esztergom Megyei 
Sakkszövetség elnökével, a Géniusz 
Sakkegyesület vezetőjével. Az immár 
hagyományos versenyen a legügyesebb sakkozó 
palánták értékes könyvjutalomban részesültek, 
valamint oklevél és érme tette emlékezetessé a 
délutánt. 

 

A zárógála vendégei 

Fotó: Juhász Attila 

Október 10-én délelőtt a gyermekkönyvtárban 
működő Tündérsarok Klub látta vendégül a 
József Attila Általános Iskola második és 
harmadik osztályosait. A program keretében 
Koller-Molnár Tímea gyermekkönyvtáros 



Gárdonyi Géza meséiből válogatva olvasott fel a 
gyerekeknek.  

Október 13-án folytatódott a felolvasás, csak a 
szerepek cserélődtek. „Olvasó staféta” címen a 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola hatodik 
osztályai vettek részt, akik a kiválasztott 
regényből olvastak fel szemelvényeket. A 
programot Szlezákné Molnár Katalin szervezte. 

Október 14-én a város középiskolájának diákjait 
várta a könyvtár vetélkedővel, mely a „60 perc 
Gárdonyiról” nevet viselte. A diákok a 
megadott irodalomból készültek fel a versenyre. 
A csapatoknak az író életéről, munkásságáról 
összeállított feladatlap kérdéseire kellett 
válaszolniuk. A közel két órás verseny végén 
minden résztvevő diák könyvjutalomban 
részesült. 

 
Fejtörés a vetélkedőn. Fotó: Juhász Attila 

Október 15-én sor került a Születésnapi 
zárógálára, ahol Takács Tímea, könyvtár 
igazgatója bemutatta vetített prezentációban a 
könyvtár történetét összefoglaló kötetből az 
utolsó 10 év eseményeit. Ezután emléklapok és 
emlékplakettek átadására került sor, melyet a 
könyvtár és a művelődési ház régi és jelenlegi 
dolgozói valamint a könyvtárat önzetlenül segítő 
magánszemélyek, civil szervezetek vehettek át.  

Az Országos Könyvtári Napok záróakkordjaként 
október 19-én könyvtárunk is részt vett a 
Könyves Vasárnap programjában. Rendkívüli 
nyitva tartással, bütyköldével és az állományból 
leválogatott dokumentumok vásárával vártuk az 
érdeklődőket. Különlegessége volt még a 
napnak, hogy a 60 éves könyvtár ezen a napon 

60%-os kedvezményt biztosított az új 
beiratkozóknak és a megvásárolható könyvek 
árából is. 

 

„Könyvtár torta” a 60. születésnapra az igazgatónő 

kezében. Fotó: Juhász Attila 

Rendezvénysorozatunk színes palettája, az 
érdeklődők és résztvevők jelentős száma, a sok 
dicsérő észrevétel igazolta, hogy sikerült még 
közelebb kerülnünk városunk lakóihoz, 
megérintenünk különböző generációkat és új 
barátokra szert tennünk. Elértük célunkat, s ismét 
Találkoztunk a könyvtárban! 

 

Hazugságvizsgálat, avagy az igazság 

ára - könyvbemutató 

Takács Tímea 

A Gárdonyi Géza Városi Könyvtár 
szervezésében Tarics Péter felvidéki író, 
újságíró 13. könyvét mutatta be Oroszlányban. 

Tanka László újságíró, a kötet kiadójaként így 
ajánlotta a könyvet a www.felvidek.hu című 
honlapon: 

„A kötetben a szerző kettős minőségében 
tárgyalja az elmúlt 30 év (1984-2014) – általa 
vizsgált – történéseit. Mint okleveles politikai 
szakértő, tényszerűen, a politológia tudományos 
eszközeivel, egyetemes kitekintéssel vizsgálja, 
elemzi és magyarázza az általa fontosnak tartott 
magyar- és világpolitikai eseményeket, 
mindenekelőtt a rendszerváltás előtti, alatti és 
utáni időszak történéseire összpontosítva. Mint 



újságíró, oknyomozó stílusban tudósít az 
eseményekről. A szerző retorikáján érezhető volt 
a politikai rendezvényeken és 
kisebbségtudományi konferenciákon való 
személyes részvételének és saját előadásainak 
tapasztalata, ami komoly szakmai hozzáértéssel, 
illetve példaértékű alkotói és írói magatartással 
párosul. 

 

Tarics Péter, kezében új kötetével. 

Fotó: Juhász Attila 

Az igazság hullámain szárnyal, amikor az 
elszakított magyar nemzetrészeken élő magyarok 
életéről, gondjairól, politikai helyzetéről tudósít, 
amikor a személyes tapasztalatával a kelet-
közép-európai alkotmányos és politikai 
rendszerváltás előzményeit, teljes folyamatát 
ábrázolja, valamint annak következményeit 
elemzi. Az igazságot tárja fel, amikor a román 
diktatúra végnapjairól, a Ceausescu házaspár 
kivégzéséről, a magyar-román határ közelében – 
1988-ban és 1989-ben – meggyilkolt magyar 
menekültek kálváriájáról, vagy éppen a Magyar 
Televízió Panoráma című külpolitikai magazinja 
elleni támadásokról tudósít. Az igazságot keresi, 
amikor a magyar állampolgárság kérdéséről, a 
magyarok elleni támadásokról, az európai 
kisebbségvédelem hiányáról szól. Az igazságot 
kutatja, amikor hazugságvizsgálatot tart a 2001. 
szeptember 11-i terrortámadásról, vagy éppen 

Koszovó függetlenségi harcáról, illetve a Benes-
dekrétumok hatásairól.  

Egyértelmű kérdések és válaszok, kiváló 
tudományos eszmefuttatások, bátor és 
szókimondó riportok, vakmerőség és őszinteség – 
ezt képviseli Tarics Péter, az elmúlt 30 év 
politikai eseményeiről szóló könyvében. 

„Nem miden az, aminek látszik” – árad a 
hangulat néhány elemzésének és riportjának 
mondandójából. A szerző kétfajta beállítottsága 
és hozzáértése – érzékeny politikai húrokat 
pengetve – kitűnően kiegészíti, erősíti egymást. A 
könyv szerkezetileg kifogástalan, újságírói 
műfajban gazdag, tudományosság és történelmi 
hűség szempontjából egyaránt hasznos. Tarics 
Péter legújabb könyve igazi, hiteles kortörténeti 
dokumentum.” 

 

Fotó: Juhász Attila 
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Naszályi pillanatok – 

Könyvbemutató a naszályi 

könyvtárban 

Kristófné Szabó Szerafina 

A kíváncsiság és a megismerés találkozása maga 
a felfedezés. Az új mindig gondolatokat ébreszt, 
érzelmeket kelt, s ki arra született, hogy 
észrevételeivel másoknak örömet szerezzen, az a 
művész: a költő, az író, a festő, a zeneszerző.  
Ilyen indíttatással járja évtizedek óta az országot 
a zalai születésű Kanizsa József író-költő, aki 
egy-egy új kötetével mindig visszatér „fogadott” 
hazájába, Naszályra.  

 

Kanizsa József.  

Fotó: Kristófné Szabó Szerafina 

Most, 2014. november 12-én abból az 
alkalomból láttuk őt vendégül, hogy megjelent 
Naszályi pillanatok c. kötete, könyvei sorában a 
negyvenharmadik. „Nekünk, naszályiaknak – 

vallja a polgármester a kötet előszavában – a 

legfontosabb az otthonunk, az itt élők 

boldogulása és boldogsága. Magunkénak 

érezzük és egy kicsit a miénk is a kötetben 

fellelhető alkotások mindegyike. Megszólít, 

nekünk szól és büszkén, de finom harmóniával 

jeleníti és mutatja meg környezetünket. A 

könyvön a családi meghittség szép érzése vonul 

végig. Ne is csodálkozzon ezen az olvasó; 

Kanizsa József szívének különösen kedves ez a 

település. Itt ismerte meg a feleségét, Czérna 

Vilmát – avat be bennünket a titokba Maszlavér  

István polgármester. 

Gyönyörű példája a házastársi szeretetnek, hogy 
e könyvét a költő feleségének ajánlja 50. 
házassági évfordulójukra. Naszályról a költőnek 
a hazája, a hazáról pedig a családja, a szerettei 
jutnak az eszébe. A ciklusban ezután a 
feleségéhez, az anyósához és az édesanyjához 
írott versei következnek. Szép képekkel mutatja 
be Vilmát, a feleségét, akinek „áramló szél 
borzolja gesztenye-szín haját”, és 
méltóságteljesek arcának vonásai. Borbély 

Máriát, az anyósát  nagy terhet cipelő 
asszonyként mutatja be, akinek megszépíti 
napjait, hogy a dédunokája fogja a kezét. Amikor 
édesanyjára gondol, „fölzeng benne a 
sürgönydrót zene”. Még a nyírfa, az ég 
bárányfelhői, s a kis pipitér is őt idézi meg. A 
képekben gazdag, természetkedvelő 
költemények után Isten áldását kéri Naszály 
népére. 



Három ciklusba sorolja a költő e kötetben a 
verseit. A „Naszályi örökségem a vers” 
ciklusában Kanizsa József megismertet 
bennünket a településsel. Mintha ott lennénk – a 
„Naszályon állok” című versét olvasva – 
érezzük, ahogy az arcunkba vág a dunai szél; 
aztán a hátunk mögött megpillantjuk a tatai 
Öreg-tavat, távolabb a Gerecsét és a 
Turulmadarat. Láthatjuk „A Gerecse alatt” 
költeményében felesége édesanyját, Borbély 
Máriát, ahogy a kisszéken ülve emlékezik.  

A „gyermekversek” ciklusában a tavasz 
gólyahír-lobogású, harmat-szivárványú, 
patakcsobogású, és a kertben fütyül a rigó. 
Pillangó száll és ring a sok virág – megannyi 
kedves kép tárul elénk.  E ciklusában alig akad 
olyan állat, évszak, napszak, ünnep, amiről ne 
jutna a költőnek eszébe gyerekeknek szóló, 
kedves gondolat, üzenet. „ Karácsonyi gyertya / 
Ég nagy fénnyel”/ „Szívünkben mennyi/ Édes 
vágy fészkel”/ - olvashatjuk a „Közeleg 
karácsony” című versében. 

Az „Emlékezések” ciklusába már próza is 
vegyül. A kötet ezen részében író-olvasó 
találkozókról, barátságokról találunk verseket, 
lírai visszaemlékezéseket. Megtudhatjuk azt is, 
hol és mikor ismerte meg a feleségét. A költő 
Vilmához írott két gyönyörű verssel és sok (saját 
készítésű) családi fotóval zárja e kötetet. Egy 
szép gondolatot: „Fogd a kezem/ Fogd 
szeretettel,/ ahogy ötven éve/ és ne ereszd el…”/ 

Kanizsa József  Zajkon, Zala megyében született 
1942-ben. Huszonnyolc éve a Krúdy Gyula 
Irodalmi Kör titkára, 12 éve a Magyar Kultúra 
Lovagja, szülőfalujában a „Zajkért” emlékérmet 
kapta, Körmenden a „Szabad Sajtóért”  Oklevél 
és Aranytoll birtokosa lett. S idén – a Naszályi 
Napok alkalmával –  a „Naszály Kultúrájáért” 
kitüntetést vehette át. 

Földijei sorsa és a táj, ahonnan vétetett – 
költészetének fontos tárgyai. Tandori Dezső írta 
róla egy recenziójában: „A közérthetőségen és a 

témák emberi közelségén túl még néhány komoly 

erényét, becses szépségét emelhetnénk ki Kanizsa 

József verseinek. Egyik a szó, a belső érték 

jegyében, szinte rímel is az iméntivel: a 

becsületessége. Kötődés, megújulás, visszatérés 

hármassága tagolja verseinek szerves anyagát. 

Az egyszerű szavú táj összetett tartalmát híven 

feltáró mozdulat – ez a költemény lényege igen 

sokszor. A tájban pedig ott áll, tevékenykedik, 

töpreng az el nem szakadt, hazatérő – és 

hazavárt – fiú, a vidék szülötte…”  

Kanizsa József sorsa eleve elrendeltetett, hiszen 
gyerekként édesanyja elég irodalmi munícióval 
látta el.  Ő a saját maga költötte meséivel kötötte 
le a figyelmem. Magával ragadó volt, ilyenkor 
egy másik, nagyszerű képzeletbeli világba 
kerültem. Nyolcévesen már olvastam, többek 
között Petőfi műveit is, amelyek szintén 
meghatározóak voltak nekem, a lelkemnek. A 
két irány hatott rám: úgy tízévesen írtam az első 
versemet ……mondja. 

Mindezen előzmények ismeretében nem 
különös, hogy nagy örömmel jött ismét közénk. 
Sümeg István alpolgármester köszöntő szavai 
után verseiből mondott el néhányat a költő, s 
ebben a segítségére volt a helybéli 
irodalomkedvelő társaság néhány tagja is, 
Szöllősi Magdika vezetésével, s Dibusz Dária, a 
helyi általános iskola diákja.  

A kellemes hangulatú találkozást kis „kérdés-
felelek” zárta be, s a költő dedikálta új és régebbi 
könyveit az olvasóknak.  

 

Naszály, Művelődési Ház és Könyvtár.  

Fotó: Szilassi Andrea 
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Író-olvasó találkozó Lázár Zsófiával 

Tarjánné Tihanyi Tímea 

Lázár Zsófia író - műfordítóval november 6-án 
ismerkedhetett meg a közönség a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár Bánhidai 
Fiókkönyvtárában. A népszerű meseíró, Lázár 
Ervin lánya a családi hagyományokat folytatva, a 
zsúfolásig megtelt kis terembe varázsolta 
mesehőseit, elbűvölve vele a főként alsó 
tagozatos diákokból álló hallgatóságot. 

 

Lázár Zsófia. Fotó: ifj. Gyüszi László 

A rendezvénynek, melynek szervezésében 
Sóvágó Zsoltné is közreműködött, 46 fő 
résztvevője volt. A könyvtár igazgató helyettese, 
Gyüszi László köszöntő szavai után az írónő 
elmesélte hogyan került 8 évesen első műve egy 
titkos napló lapjaira, majd felidézte 
legnépszerűbb alkotása, a Bogármese születését, 
melyet Sárközi Gyula koreográfus ötlete alapján 
édesapjával, Lázár Ervinnel közösen írtak. A 

mese alapján azonos című táncjáték is készült, 
mely a bemutató óta töretlen sikert arat. 

A találkozó közvetlen hangú beszélgetéssel 
folytatódott, melynek központi témája a mese 
által sugallt emberi értékek voltak: megértés, 
önzetlenség, barátság és szeretet. A kis rajongók 
kérdései záporoztak, hisz a mese bogár világa 
meglepő hasonlóságot mutatott mindennapjaik 
problémáival. Az írónő minden hozzá intézett 
kérdésre válaszolt, és tanácsot adott a felnőttek 
világát még nem értő gyermekeknek. 
Meglepetésként a diákok magukkal hozták a 
mesék alapján készített rajzaikat, majd a műsor 
végén hosszú sorokban álltak dedikációért. A jó 
hangulatú rendezvény sikerességét jelzi, hogy a 
résztvevők érdeklődése a találkozó után is 
megmaradt, akadtak, akik az írónő könyveit 
keresték a polcokon, könyvtárunk új 
beiratkozókkal gyarapodott. 

 

Fotó: ifj. Gyüszi László 

 



Értékteremtő délután a jeles napok 
között 

Goldschmidt Éva 

Jeles napok – télidőben címmel 
hagyományőrző műsort szervezett a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár a Téli 
Gyermekkönyvhét alkalmából 2014. december 
1-jén. Az MKE Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezetének támogatásával létrejött programon 
az alsó tagozatos diákok közelebbről 
megismerkedhettek a különféle népi 
hangszerekkel (flóta, doromb, magyar duda), 
valamint belehallgathattak a népdalok világába.  

A gyermekek a műsor kezdetén fontos feladatot 
kaptak, ugyanis elő kellett csalogatniuk az 
együttes férfi tagját. Bizony, jól látták, hogy a 
színpadi függöny mögött bújt meg valaki, s 
hangos „Zsolt!” kiáltással már elő is jött a 
zenész, így lett teljes a kis csapat. 

A jeles napok sora Szent Mártonnal indult, majd 
kinyitotta a kaput Erzsébet, hogy azon besétáljon 
Katalin. November végén már igen zord az 
időjárás, hideg szél fúj, és a farkasok is nagyon 
éhesek, a nyuszik dideregnek a félelemtől. A 
gyerekeknek nagyon tetszett a farkasról és a 
nyúlról szóló mese, amint a nyuszi menekül a 
farkas elől, hol a bokorba bújik, hol fel a magas 
fára mászik, végül kiköt a barlangban, ahol tüzet 
rak, hogy megmelegedjen. No, a tűzrakásban a 
gyerekek is segítettek, közösen énekelték az 
előadókkal az Ég a gyertya, ég című ismert 
dalocskát. Elérkezett a december, és vele együtt 
kopogtatott valaki. A nebulók mindannyian 
skandálták a Mikulás nevét, akinek kérdéseire 
csak igennel szabadott felelni. Így egyöntetűen 
igennel válaszoltak arra a kérdésre, hogy „ugye 
esténként nem szoktatok tanulással foglalkozni”, 
vagy arra, „hogy most a színházteremben 

kiabáltok”? A Mikulás kimondta az ítéletet: 
„virgácsot nekik”! No, de a következőkben 
kiderült, tudnak a gyermekek jók is lenni, ezért, 
mire megérkeztünk karácsony ünnepéhez, 
mindannyian tiszta szívvel, nagy örömmel várták 
Jézus születését. 

 

Vaskó Zsolt és Fehérváry Lilla  

Fotó: Goldschmidt Éva 

Az előadás népi sajátosságokat mutató zenei 
stílusvilágát gyorsan megkedvelték a gyerekek, 
szólt is a hangos taps az énekszámok alatt. A 
történetbe szőtt téli ünnepek pedig segítettek 
abban, hogy a kicsik sorra vegyék, hogyan 
követik egymást a jeles napok, melyek azok főbb 
ismertetőjegyei. A hideg, esős téli időben kellett 
egy kis vidámság, kulturális értéket képviselő 
műsorszám, amely növelhette a gyerekek 
szívében advent fényességét. 

Víg olvasók találkoztak Vig Balázzsal 
 
Goldschmidt Éva 

Vig Balázs író látogatott el 2014. november 5-én, 
a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár felkérésére 
Tatára. A nézőközönség a Talentum Általános 
Iskola valamint a Vaszary Általános Iskola 
diákjai voltak, akik már nagyon várták Balázs 
érkezését. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, 



hogy a Talentum Iskola negyedikesei előre 
megvásárolták a Puszirablók című könyvet, 
amely e találkozó témáját adta, és az őszi 
szünetben elolvasták azt.  A lurkók így 
kiszolgálták előadónkat könyvvel, hol az 
egyikük példányából olvasott fel részletet, hol 
egy másik diákét kérte kölcsön. A gyermekek 
pedig lelkesen, már-már meghosszabbított 
karokkal nyújtották át könyveiket.  

 

Vig Balázs.  

Kép forrása: www.vigbalazs.com  

Az előadás nem szokványosan indult, ugyanis 
elő kellett csalogatni Balázst, aki kis vártatva 
kalózként robbant be a terembe, és a sok-sok 
tágra nyílt szempár mind rászegeződött. Volt is 
sok jelentkező a kalóz szerepre!  

A Puszirablók című mese hőse, Szeretke 
királylány, sok gyermek kedvence lett már a 
könyv olvasásakor. Az író segítségével 
bemutattuk, mi történt, amikor a lány fürdött: 
kezeinkkel imitáltuk, amint egy hatalmas szívet 
rajzolunk a pára lepte tükörre. A történet szerint 
Szeretke királylányt a fürdőkád lefolyójából 
előbukkant kalózhajó nyelte el. Kalandos útján 
nem volt egyedül, találkozott Bújócskával, a 
kisfiúval és kengurujával. Szabadulásuk ára 
pedig, - ahogy arról a kalózkapitány rendelkezett 
- egy mázsa puszi.  

A gyermekeknek fontos a szülői szeretet, és, 
hogy azt tettekben, például jó éjt puszival is 
kifejezzék. A lurkók most megoszthatták 
egymással, mit éreztek akkor, amikor elmaradt 
az esti puszi. Természetesen kalózversenyt is 
hirdetett előadónk, öt bátor jelentkező közül a 
kalózkapitánynak kellett eldöntenie, hogy ki a 
legbelevalóbb, legfélelmetesebb, legkitartóbb 
kalóz.  

 

Fotó: Goldschmidt Éva 

 

Vidám, jó hangulatú találkozó, amelyen kicsik és 
nagyok játéka és az abból fakadó öröm 
ötvöződött - így jellemezhetnénk vendégünk 
nagyszerű előadását. Az aktív feladatmegoldás a 
kalózválasztással még nem ért véget, most 
ugyanis nem a megszokott asztalterítőt 
használtuk díszletként, hanem Balázs gyönyörű 
színekben pompázó terítőjét, amelyre az író-
olvasó találkozók alkalmával írtak, rajzoltak a 
gyermekek. Ennek a feladatnak ezúttal is 
szívesen eleget tett a közönség, mi több, az író 
dedikált könyvjelzővel ajándékozta meg a 
lurkókat.  

 
 

 



Kitártuk az ünnepre nyíló ablakot 
Máté Angival 

Goldschmidt Éva 

Máté Angi gyermekkönyv-írót láttuk vendégül a 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár gyermek 
részlegében 2014. december 12-én. A kis 
olvasók ismert és kedvelt könyve, „A legszebb 
karácsonyi ajándék a nátha” című kötet, amely a 
találkozó apropóját adta.  

A könyvben több író műve szerepel, köztük 
Máté Angié is, aki a „Volt egyszer egy ablak” 
című meséjét hozta el nekünk. Valamennyien 
szeretnénk egy olyan angyallal találkozni, aki 
azzal a meglepetéssel ajándékoz meg bennünket, 
amelyre nagyon vártunk.  

 

Kép forrása: www.libri.hu  

 

Az írónő erdélyi származású. Gyermekkorában 
meghatározó szerepet töltöttek be a mesék, 
mégis első kötete felnőtteknek szól. A Mamó 
című kisregény főszereplője a szomszéd néni, 
aki amolyan pótmama volt az életében. 
Beszélgetésünkből kiderült, hogy Angi jelenleg 
egy fővárosi óvodában dolgozik, és már az ottani 
gyermekek is megismerkedtek műveivel, és 
szeretettel befogadták, elfogadták őt. 
Könyveinek érdekessége, hogy az a Rófusz 
Kinga rajzolta a képeket, aki az év illusztrátora 
díjban részesült. 

 

 

Kép forrása: www.libri.hu  

Angit magával ragadták az ő munkái, mert 
mindegyik kép beszédes, akár szöveg nélkül is 
megállják a helyüket. Közelebb hozzák a 
valóságot, és az sem baj, ha a látottakba kicsit 
beleborzong az olvasó. 

No, de ünnep közeleg, borzongásra most nincs 
okunk, így gondolta ezt vendégünk is, aki 
családjával már várja a karácsonyt. Az ünnepre 
hangoló lótás-futást december közepén még 
korainak találja, inkább igyekszik úgy megélni 
az adventi időszakot, hogy szívében békesség, 
nyugalom lakjon. Ezt kívánja mindenkinek! 

 

 

Máté Angi dedikálja könyveit a vendégeknek.  

Fotó: Dományi Zsuzsa 

 

 



 

 

Mesélt a Mikulás 

Szlezákné Molnár Katalin 

Különleges vendég fordult meg december 5-én 
az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtárában. Mikulás nap előestéjén 
magyar írók munkáiból válogatva meséket 
olvasott fel a gyerekeknek Mikulás bácsi.  

Varga Katalin erdei állatkái, Lengyel Balázs 
fehércsillagos sünikéje, Bódai-Soós Judit január 
hónapjának jégvirágvarázslatai és Nyquist 
Gizella az első hóban szaladgáló nyuszi 
etetésének története varázsolta el a kicsiket s 
nagyobbakat egyaránt. A mikulás ajándékát a 

gyerekek kedves versekkel, énekekkel hálálták 
meg, majd a karácsonyfa melletti asztalról apró 
ajándékot, könyvjelzőt friss mézeskalácsot 
kaptak. A téli díszbe öltöztetett 
gyermekkönyvtár, sok-sok könyv, a mézeskalács 
íze és illata, beszélgetések, fénykép készítése a 
Mikulással - mind-mind hozzájárult az ünnepi 
hangulathoz, kicsit ráhangolva ezzel mindenkit 
karácsony közeledtére. 

Köszönjük az élményt a Mikulásnak, a 
gyerekeknek s szüleiknek egyaránt! 

 

 

Fotók: Szlezákné Molnár Katalin. Képszerkesztés: Szilassi Andrea 

 



Nagy sikerrel zárult könyvtárunk 
mesepályázata 

Zimonyi Zsanett 

 

 
 

 

A Kalandozásaim Bergengóciában címmel, 7–
10 éves gyermekek részére szeptemberben 
meghirdetett pályázatra 68 beküldött mesét 
kaptunk Magyarország különböző részeiről, 
ebből 15-öt a határon túlról, Erdélyből és 
Szlovákiából. 

Nagy öröm volt olvasni valamennyi mesét. Igazi 
meglepetés volt bennük az, hogy a számítógépek 
világa nem pusztítja el a gyerekekben a mese 
világát, hanem inspirációként jelen van és 
bekerül a mesék világába. A meséken keresztül 
érzékelhető a gyerekek szociális érzékenysége, 
és az a rugalmasság, hogy képesek többször is 
nézőpontot váltani, több szemszögből is látni 
ugyanazt a világot. Nagyon megható és 
tanulságos volt számomra az egyik mese 
fordított világa, melyben a gazdátlan, egyedül 
kóborló embereket viszik a kutyák a menhelyre, 
és egy másik mesében a kukákban lévő kidobott 
holmik, az emberek által haszontalannak ítélt, 
kiselejtezett tárgyak indulnak Meseországba 
szerencsét próbálni. Más mesékben a gonoszról 

sokszor kiderül, hogy nem is olyan gonosz, vagy 
megjavul, fontos az ellenségek kibékítése, és a 
másság elfogadása. Ezek, a gyerekek által 
közvetített gondolatok számunkra felnőtteknek is 
fontos üzenetet hordoznak. 

Az eredményhirdetésre és díjkiosztóra október 
27-én, hétfőn délelőtt került sor a könyvtárban, 
melyen Topor Ferenc felvidéki mesemondó és 
néptánc pedagógus a „Csillagszemű juhász” 
című népmesével nagy örömet szerzett az 
egybegyűlt óvodásoknak és vendégeknek. A 
pályázatra beküldött mesék hamarosan 
honlapunkon is olvashatók lesznek, a Szülőföld 
Kiadó pedig egy szép kiadványt jelentet meg a 
mesékből karácsonyra. A kötet már 
megvásárolható könyvtárunkban. 

 

 

Topor Ferenc mesemondó a gyermek közönséget is 

bevonta produkciójába.  Fotók: Zimonyi Zsanett 



Kitekintő 
Rovatvezető: Szilassi Andrea 

szilassi.andrea@jamk.hu  

34/513-676 
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Az iskolai közösségi szolgálat 

fogadása a könyvtárakban – 

Műhelynap az OSZK-ban 

Nász János 

Az iskolai közösségi szolgálat könyvtári 
megjelenéséről folytatott eszmecserén vettem 
részt a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
képviseletében egy konferencián, amelyet a 
Könyvtári Intézet szervezett novemberben. Ez az 
új együttműködési lehetőség a könyvtárak és a 
középfokú oktatási-nevelési intézmények között 
az intézmények közti kapcsolat erősítését 
szolgálhatja. Azonban mind tartalmilag, mind a 
szervezés nézőpontjából érzékelhetően sok 
kérdést vet fel a törvényi előírás. A konferencián 
elhangzott hét kiselőadás és a számos 
hozzászólás is tükrözte ezt. 

Mennyire érinthet bennünket könyvtári-
könyvtárosi szempontokból az iskolai közösség 
szolgálat, amelyet a 2012/2013-as tanévtől a 
Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 
szabályoz? Először is nézzük azt, mit nevezünk 
közösségi szolgálatnak? Idézem: 

„A Nemzeti köznevelési törvény hatályos 

rendelkezése alapján: 97. § (2) bekezdés: „Az 

érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi 

szolgálat végzésének igazolását először a 2016. 

január 1-je után megkezdett érettségi vizsga 

esetében kell megkövetelni.” Ez azt jelenti, hogy 

a 2012/13-as tanévben 9. évfolyamon tanuló 

diákok számára ez már érettségi előfeltétel, 

illetve az utánuk következő évfolyamok diákjaira 

vonatkozik.” 

http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/22 

Tehát az iskolai közösségi szolgálat a nevelési 
programunk szerves részét képezi. A kulturális 
kormányzatnak ma az egyik kiemelt feladata, 
hogy a társadalom fiatal rétegét kell 
megszólítania és felkészítenie a jövőnkkel 
kapcsolatosan, hogy a közösségekben helyt 
tudjanak állni. Így nemcsak arról van szó, hogy 
megismerjenek egy munkaterületet, hanem hogy 
ízelítőt kapjanak arról, hogyan kell dolgozni, 
beilleszkedni és mit is jelent az, hogy 
munkahely. Ebben a munkában a közművelődés, 
közoktatás szereplői és intézményrendszerei 
mára már harmonikusan együttműködnek.  

Eddig hét területen lehetett alkalmazni a 
közösségi szolgálatot. Ez most kibővült egy 
újabbal, a bűn-és baleset-megelőzés területével. 
(Változott ugyanis a 20/2012 EMMI rendelet.) 

Létrejött egy munkacsoport, melynek ajánlása az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján 
(www.ofi.hu) megtalálható. Az intézmények 
számára szabadon elérhető szempontrendszer 
tartalmazza a kötelezettségeket, a lehetőségeket 
és értékelési rendszert a szolgálattal 
kapcsolatosan. A küldő és fogadó 
intézményeknek is át kell esniük egy „szakmai 
ráncfelvarráson”, hiszen az IKSZ egészen új, 
más feladatkört jelent számukra, amely eltér a 
megszokottaktól. A diákok szempontjából a 
közösségi szolgálat nem csak egy tevékenységet 
jelent, hanem azt is, hogy segítségével a fiatal 
korosztály hatékonyan bevonható a helyi 
közösség életébe, felelősségteljes tevékenységek 
végzésébe. Nagy hangsúlyt kell kapnia a 
szociális „érzékenyítésnek”. Mentorálásuk, 
koordinálásuk, motiválásuk éppen ezért 
rendkívül nagy felelősséggel jár. 



2015-ben az Európai Unió prioritásként kezeli az 
önkéntesség megerősítését. A globális és 
kulturális kihívások ellensúlyozására az egyik 
megoldás a közösségek, a társadalmi 
felelősségvállalás érzésének megerősítése, a 
kultúránk és környezetünk értékeinek 
megismerése. A 2014-2020-as európai közös 
program alapeleme az, hogy egy befogadó 
társadalom elérését erősítse az önkéntesség 
kiterjesztésével, továbbá szorgalmazza a 
nemzedékek együttműködését, a kulturális 
identitás megerősítését. 

Mindezt itthon egy jogi háttér rendezi: az 
Alaptörvény, a 2011. évi CXC. törvény a 
nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról és a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. LXXXVIII 
rendelkezés. 

A munkánkban nehézséget okozhat több tényező 
is, például a három órás szolgálati időkorlát, a 
megfelelő munkaterület megtalálása a diákok 
foglalkoztatásában, az önálló munkavégzés 
megvalósulása, az adminisztrációs teher és a 
folyamatos mentorálásra szánt idő. Mindig ott 
kell lennie egy szakembernek, mert felelősek 
vagyunk értük. Fontos a munkafolyamatokra 
való előkészítés és felkészítés, ugyanúgy, mint a 
tűz- és balesetvédelmi oktatás, a 
megkülönböztető kártya megadása, a könyvtári 
környezet bemutatása, a feladatvégzés kereteinek 
meghatározása. Az 50 órából 5 óra 
felkészítésnek és 5 óra értékelésnek kell lennie 
lehetőleg arányosan elosztva a 3 év alatt. A 
tevékenységek változatosságára kell törekedni, 
viszont a rendszeresség hasznosabb, mint az 
alkalmi megjelenés. A szolgálat legfontosabb 
követelménye az, hogy ezzel olyan közös célja 
legyen a fogadóintézménynek és az iskoláknak 
is, amelyben a közösségépítés, az aktív 
állampolgári nevelés, a személyiségfejlesztés, a 
pályaorientáció, az önismeret, a tanuláshoz való 
viszony, az állampolgári elkötelezettség, a nagy 
rendezvényeken való részvétel, a nyelvismeret 

kihasználása, a szociális érzékenyítés, a hasonló 
korosztály megszólítása kerüljön előtérbe. 

Szolgálat vagy tanulás, esetleg mindkettő? Az 
IKSZ a társadalmi érdekeket a cselekvő attitűd 
előtérbe kerülésével szolgálja. Magyarországon a 
cselekvő attitűd fejlesztésére van szükség. Az 
önkéntesség jelenlegi felmérése szerint, 
Magyarországon főleg a 30-50 éves korosztály 
érzékeny az önkéntes munkavégzésre, a 15-30 év 
közötti korosztályt kell ebben megerősíteni. A 
hangsúly a közösség segítésén, a szolgálat és 
tanulás egészséges viszonyán és a 
kölcsönösségen kell legyen. Nem az a cél hogy 
megismerjék a könyvtárat, hogy a könyvtár 
dolgozói helyett végezzék el a munkát, az sem 
hogy mielőbb letudják az 50 órát hanem hogy 
segítsenek, hasznosnak érezzék tevékenységüket. 
Sok fiatal nem tud, vagy nem akar 
kommunikálni, ezért a személyre szabott 
szolgálatot kell támogatnunk, keresnünk. 

Néhány munkaterület, ahol a szolgálatot eddig a 
tanulók teljesítették a könyvtárakban: 
rendezvények segítése, vetélkedők, meseolvasás, 
nyomtatványkészítés, raktári rend helyreállítása 
a polcokon, információkeresés, honlapok 
ajánlása, idegennyelv-használat, segítés az 
OPAC használatában, könyvajánlók, közös 
témaajánlások összeállítása, olvasás-
népszerűsítés, játék a gyermekekkel, segítés 
rejtvények megfejtésében, az olvasók 
kalauzolása, fogyatékosok segítése, a hátrányos 
helyzetű gyerekek korrepetálása Skype-on, 
részvétel az „Otthon a könyvtár” mozgalomban, 
felolvasás betegeknek, időseknek, 
látássérülteknek, kézműves foglalkozások 
segítése stb. 

Bár a közösségi szolgálat kötelező jellege riasztó 
lehet, és a szolgálat folyamatos könyvtárosi 
figyelmet igényel, végzése közben azonban a 
diákok megtapasztalhatják azt, mennyire fontos 
dolog másoknak segíteni, és hogy a szolgálat 
örömszerzést, személyes felelősség-tudatosságot 
is jelent. Megtanulják, hogy a közösség tagjaként 
felelősséggel tartoznak önmagukért és a 
közösségért.  



Honismeret,  

Helyismeret 
Rovatvezető: Dr. Horváth Géza 

dr.horvath.geza@jamk.hu 

34/513-673 
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Dorogi értékek nyomában- Helyis-

mereti óra a Gáthy Zoltán Városi 

Könyvtárban 

CSARNAI KATINKA ESZTER 

 

A 2014. évi Országos Könyvtári Napok egyik 
témája a következő volt: Élő emlékezet-
múltunk értékei. Könyvtárunk funkcióbővítés-
nek köszönhetően a dorogi helyismereti munka 
még inkább előtérbe került, ezért Mucha Ildikó 
igazgatótól megkaptam a felkérést, hogy iskolá-
soknak mutassam be a Gáthy Zoltán Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Múzeum helyismereti 
gyűjteményét. Így került sor 2014. október 16-án 
a „Dorogi értékek nyomában, a helyi kutatás 
lehetőségei” – A könyvtár helyismereti állomá-
nyának kiállítással egybekötött bemutatása kö-
zépiskolásoknak című előadás megtartására. 

 

Az előadásra a dorogi Zsigmondy Vilmos Gim-
názium, Informatikai és Egészségügyi Szakkö-
zépiskola egyik 11.-es osztálya jött el, osztályfő-
nökük kíséretében. A 34 fős osztály szerencsére 
elfért a galérián, ahol a helytörténeti állomány 
található. Pár másodpercig megilletődötten néz-

tünk farkasszemet egymással – nekem ez volt az 
első ilyen jellegű előadásom – a diákok többsége 
pedig most volt először a felújított épületben, 
vagy magában a könyvtárban. 

A nagyon rövidre fogott bevezető után – Mi is az 
a helytörténet? Mikor alakult ki az országban, és 
mikor kezdődött el Dorogon? – egy kicsit körbe-
jártam a könyvtárunk helyismereti feladatait: 
gyűjtőkörét, az általa gyűjtött dokumentumok 
típusát, jellegzetességeit, valamint beszéltem a 
két különgyűjteményünkről, a Pick- és a Hopp-
gyűjteményről, és a helyismereti könyvtáros 
munkájáról. Ezután következett magának az ál-
lománynak a részletesebb bemutatása. 

A szakirodalmi és szépirodalmi könyvek bemu-
tatásakor próbáltam érdekességeket, különleges-
ségeket is bemutatni. Például több dorogi általá-
nos iskolában is évente visszatérő feladat az esz-
tergomi Mária Valéria híd bemutatása. A dolgo-
zat megírásához szükséges könyv – a Hodossy 
Gyula által összeállított „A Mária Valéria híd 
története”– felmutatásakor így nem maradt el a 
mosolygás és bólogatás. 

Szerencsére Dorogon sokan szívügyüknek tekin-
tik a város múltjának, jelenének kutatását, és 
szép számmal születnek helytörténeti kiadvány-
ok. Ezek közül kiemelt helyet foglalnak el a Do-
rogi füzetek és a Dorogi értékek nyomában soro-
zatok. Ez utóbbi a Zrínyi Ilona Általános Iskola 
tanulóinak munkája, ezért ismerős volt az elő-
adáson részt vevő diákok egy részének, a volt 
zrínyiseknek. Hab a tortán, hogy az egyik Dorogi 
füzetben pedig gimnáziumi osztályfőnökük, 
Bartlné Maschl Ágota is közreműködött szerző-
ként. 



A többi állományrészt is igyekeztem érdekesebb 
dokumentumokkal szemléltetni. A diákok bele-
nézhettek az iskolájukról szóló hírek lapkivága-
tait tartalmazó dossziéba, az egyik diáklány pe-
dig megtalálta dédnagyapja, a szobrász-
festőművész Árvai Ferenc dossziéját. 

Pick József dorogi helytörténész gyűjteményének 
több darabja is illusztrálta az előadást. A nevé-
nek említésére szintén mosoly tört ki az arcokon: 
a tavalyi tanévtől kezdve, a kötelező önkéntes 
munka keretében az osztályból néhányan Pick 
Józsefhez járnak, hogy segítsenek feldolgozni, 
számítógépre vinni a gyűjtő feldolgozatlan anya-
gait. 

A Pick József által gyűjtött fényképekkel teli 
dobozok mellett a diákok megcsodálták Az Oszt-
rák-Magyar Monarchia írásban és képben című, 
1886-ban kiadott sorozatot – szintén Pick József 
gyűjteményéből –, valamint az Esztergom és 
vidéke folyóirat egy bekötött évfolyamát (XIII. 
évfolyam, 1891.). 

 

Az előadás végén kérdések nem voltak, ezért a 
galériáról levonultunk a földszintre, ahol meg-
nézték a tömörraktárunkat. A várakozásoknak 
megfelelően ez nagy sikert aratott körükben. 
Örömmel vették tudomásul, hogy van még egy 
kis idejük a felnőtt könyvtár polcai közötti bók-
lászásra, böngészésre. Többen is azzal az ígéret-
tel búcsúztak el tőlünk, hogy visszajönnek hoz-
zánk, és beiratkoznak a könyvtárba. Elmondhat-
juk, hogy a könyvtár helyismereti gyűjteményét 
bemutató előadás így nemcsak Bartlné Maschl 
Ágota osztályfőnök, hanem szerintünk is sikerrel 
zárult.

Komárom bombázása 1944-45.  Al-

másfüzitő és Szőny a második világ-

háborúban − Könyvbemutató 

Márku Mónika 

2014. november 11-én, kedden délután 17 órakor 
ismét előadásra került sor a komáromi Jókai Mór 
Városi Könyvtár folyóirat-olvasójában. Az 
Endresz Csoport Egyesület és a városi könyvtár 
közös történelmi előadássorozatának keretében 
Rabi Lenke helytörténész - kutató és egykori 
könyvtárigazgató tartott előadást Komárom 
1944-45-ös bombázásáról. A téma és Lenke nép-
szerűségét mutatja, hogy szék és hely híján már a 
folyósón is állt az érdeklődő tömeg. Lenke érde-
kes előadását prezentációval, benne korabeli 
fényképekkel, újságcikkekkel, plakátokkal tette 
még színesebbé. Izgalmas, elgondolkodtató elő-
adását követően a kitartó közönség kérdéseket 

tehetett fel neki a témával kapcsolatban, melyre 
készségesen válaszolt. Azok pedig, akik a végéig 
kitartottak (ekkor már 19:30 volt az idő!) megvá-
sárolhatták és dedikáltathatták is Lenke most 
megjelent könyvét, melynek címe Elsődleges 
célpontok Almásfüzitő és Szőny a második 
világháborúban.  

 

György Károlyné Rabi Lenke. Fotó: Turi Miklós 



Koszorúztunk Komáromban 

Márku Mónika 

 
2014. november 7-én (csütörtökön) délután a 
komáromi Szabadság szobornál lévő I. világhá-
borús emlékműnél helyeztük el koszorúnkat és 
gyújtottunk mécsest az Endresz Csoport Egyesü-
lettel  az 1938. novemberi  I. Bécsi döntést köve-
tő visszacsatolásra emlékezve. Ennek során Ma-
gyarország visszakapott Csehszlovákiától közel 
12 000 négyzetkilométernyi területet (Felvidék), 
mintegy 870 ezer fős lakosságot- melyből több 
mint 750 ezer fő volt magyar. Így ismét „magyar 
lett” Kassa, Rozsnyó, Ungvár, Munkács, Bereg-
szász, Rimaszombat, Érsekújvár, Komárom, Lé-
va és Losonc is.  

 

 

 

A képen az Endresz csoport képviselői, Hamrák Zsófia és 

György Károlyné láthatók. Fotó: Márku Mónika

 

 

Emlékezés Padányi Lajosra  

(1939-2014) 

Dr. Horváth Géza összeállítása 

 

Lajossal szakmailag kerültem kapcsolatba, ami-
kor az 1996. és 2000. évi évfordulók kapcsán 
összefoglaló tanulmányt készítettem a megyé-
ben, ebben az időszakban megjelent helytörténe-
ti-honismereti munkákról. Így olvastam el „hiva-
talból” Nyergesújfalu monográfiáját is, amit az 
említett könyvek között apróbb szerkezeti kifo-
gásolni valóim ellenére is az egyik legjobbnak 
találtam. Személyesen ezt az értékelést követően 
ismerkedtünk meg. A Lábatlani-nyergesi hely-
történeti kerekasztal egyik találkozója alkalmá-
val. precíz, nagy tudású kollégát ismertem meg 

benne, aki tanári módon magyarázott és világí-
tott meg helyi eseményeket, történéseket. Meg-
szállottként  kereste és gyűjtötte  az emlékeket, 
amit tovább adhatott, bízva abban, hogy mások-
nak is örömet szerez vele. Lajos ilyen,- megdöb-
bentő leírni – volt. 

Közel 10 év alatt a szervezet 60 találkozót tar-
tott, számos feledhetetlen emlékkel teli időszak 
volt. Lajos nélkül már ez sem lesz a régi. 

Az említett 10 év során becsülhettem szervező 
készségét, odafigyelését. Többször adhattam 
neki anyagot munkájához, így Pusztamaróttal 
kapcsolatban is, ahol utoljára egyeztettünk egy 
nyergesi könyvtáros egyesületi látogatásról. Idén 
szeptemberben a maróti emléknapon kissé fá-
radtnak tűnt, de nem panaszkodott, mindent pon-



tosan megszervezett, leegyeztetett. A viszontlá-
tásra már nem kerülhetett sor. Látogatásunk előtt 
kórházba került. Súlyos betegségéből nem épül-
hetett fel, nem folytathatja már újabb adalékok 
közlését szeretett-, a városi rang ellenére így 
nevezte, „újfalujának” helytörténetéhez. A lesúj-
tó veszteség mellett külön is megdöbbentő, sors-
szerű, hogy ezen legutóbbi művét majdnem nap-
ra pontosan egy évvel ezelőtt dedikálta. 

1939. szeptember 15-én született Budapesten, 
pedagógus dinasztia tagjaként. Édesapja: 
Padányi Lajos, Édesanyja. Varga Julianna. 2 
testvére, Barna, (ő meghalt 20 évesen), Balázs.  
Nagyapja, édesapja, édesanyja, Balázs testvére 
mindnyájan kiváló, elismert pedagógusok a tele-
pülésen és a környéken. 

Általános iskolát és a gimnáziumot 
Nyergesújfalun végezte, 1960-ban az Esztergomi 
Tanítóképző Intézetben, majd 1966-ban a Pécsi 
Tanátképző Főiskolán szerzett biológia-földrajz 
szakon diplomát. 1969-1971-ben Debrecenben a 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen földrajz 
kiegészítő szakon képezte tovább magát. 

41 éves pedagógusi pályáját Bajóton kezdte, 
1963-tól nyugdíjazásáig Nyergesújfalun tanította 
és nevelte az általános iskolában és rövid ideig a 
helyi gimnáziumban az ifjúságot. 1985-1991 
között biológia-földrajz szakos szakfelügyelő 
volt. 

A tanári hivatásán kívül társadalmi munkássága 
is jelentős volt. A Pedagógusok Szakszervezet-
ének tagja és titkára nyugdíjba vonulásáig. Több 
kitüntetést kapott ezért a tevékenységéért, de a 
legbüszkébb 2004-ben kapott Eötvös József Em-
lékérem arany fokozatára volt.  

1965-től a Pedagógus Természetjáró Szakosztály 
tagja, majd 1980-tól elnöke 2013-ig. Ezért a 
munkásságáért 2009-ben dr. Théry Ödön emlék-
érmet kapott. 1966 és 1978 között a Viscosa SE 
Íjászszakosztályának versenyzője. 

1996-tól 2009-ig Nyergesújfalu Baráti körének 
elnöke. 

Évtizedeken át kutatta, őrizte és gondozta 
Nyergesújfalu múltjához kapcsolódó írásos, tár-
gyi emlékeket. Az ő nevéhez fűződik a Tájház 
anyagának összegyűjtése, gondozása, folyamatos 
bővítése, a Sánc-hegyi Történelmi Emlékpark, a 
100 éves Nyergesújfalui Állami Elemi Népiskola 
emlékszobájának létrehozása. Rendszeresen írt a 
helyi Hírmondóba, és elindította a Helytörténeti 
Olvasókönyv sorozatot, amelyből 8 kötet készült 
el, a kilencediket sajnos már nem tudta befejezni. 
2000-ben megírta Nyergesújfalu monográfiáját.  
Segédkezett a Nyolcak című film forgatásánál. 
2005-től tagja a lábatlani székhelyű Helytörténeti 
Kerekasztalnak.  

1990-1994-ben önkormányzati képviselő, alpol-
gármester volt. 

Szakmai és társadalmi munkásságának elismeré-
seként 1999-ben megkapta a Magyar Köztársa-
sági Bronz Érdemkeresztjét. Nyergesújfalui te-
vékenységéért 2003-ban Pro Urbe, 2011. augusz-
tus 20-án Díszpolgári címet kapott.  

2014. november 11-én hunyt el. Nyugodjék bé-
kében! 

 

Padányi Lajos 

 

Köszönet özvegy Padányi Lajosnénak a rendel-

kezésre bocsátott dokumentumokért és fény-

képért! 



Padányi Lajos fontosabb  

helytörténeti munkái: 

 

   A II. számú (Eternit) Általános Iskola 40 éve, 
1966-2005 / Padányi Lajos.- Nyergesújfalu: 
Nyergesújfalu. Önkormányzat, 2010 ([Eszter-
gom] : Spori Print Vincze Nyomda Kft.). - 116 p. 
: ill. ; olvasókönyv, ISSN 1789-0195 ; 7.)    
ISBN 978-963-88209-5-2  

 

   A 100 éves Nyergesújfalui Állami Elemi Nép-
iskola, 1910-2010 / Padányi Lajos. - 
Nyergesújfalu: Nyergesújfalu. Önkormányzat, 
2010 ([Esztergom] : Spori Print Vincze Nyomda 
Kft.). - 146 p. : ill. ; (Helytörténeti olvasókönyv, 
ISSN 1789-0195 ; 6.)   ISBN 978-963-88209-4-5  

 

   Adalékok Nyergesújfalu helytörténetéhez: vá-
logatás a nyergesújfalui Hírmondóba írt cikke-
imből, 1991-2012. / Padányi Lajos. - 
Nyergesújfalu: Nyergesújfalu. Önkormányzat, 
2013 (Esztergom: Spori Print Vincze Nyomda 
Kft.). - 175 p. : ill. ; 30 cm. - (Helytörténeti olva-
sókönyv, ISSN 1789-0195; 8.) 

   ISBN 978-963-88209-6-9  

 

   Crumerum : Nyergesújfalu mai helyén élt né-
pek története a honfoglalásig / Padányi Lajos. - 
Nyergesújfalu : Nyergesújfalu. Önkormányzat, 
2007 (Dunaalmás: Primus Bt.). - 40 p. : ill. ; 21 
cm. - (Helytörténeti olvasókönyv, ISSN 1417-
5851; 2.) 

   fűzött 

  Nyergedszeg és Újfalu története a honfoglalás-
tól a betelepítésig / Padányi Lajos. - 
Nyergesújfalu : Nyergesújfalu. Önkormányzat, 
2008. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti olva-
sókönyv, ISSN 1789-0195 ; 4.)   ISBN 978-963-
88209-0-7 8. 

   Nyergesiek az I. világháborúban / Padányi La-
jos. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 
Téka Téma online utóda. - 1. évf. 1. sz. 
(2011.jan.) - ISSN 2062-5782. - 2. évf. 09. sz. 
(2012.), p. 5-6. - ill. 

http://kemlib.jamk.hu/szam/2012_09/kemlib_2012_09.pdf 

 

   Nyergesújfalu : tájékoztató / [bev. Miskolczi 
József, Padányi Lajos].- Nyergesújfalu: 
Nyergesújfalu. Polgármesteri Hivatal, 1991. - 24 
p. :ill. ; 20 cm + 1 térk. 

 

   Nyergesújfalu: tájékoztató / [bev. Miskolczi 
József, Padányi Lajos].- Nyergesújfalu: 
Nyergesújfalu. Polgármesteri Hivatal, 1995. - 23 
p.: ill.  

 

  Nyergesújfalu monográfiája / Padányi Lajos ; 
[bev. Miskolczi József].- Nyergesújfalu : 
Nyergesújfalu. Önkormányzat, 2000 (Komárom : 
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.). - 367 p. : ill.   
ISBN 963-0039-6-3   
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Választás előtt az MKE 
 
Kissné Anda Klára 

 
2015 a választás éve lesz. Az MKE Elnöksége 
november 11-ei ülésén döntött a Választási Bi-
zottság felállításáról. A nyolctagú bizottság veze-
tője Horváth Tamás, az MKE Mezőgazdasági 
Szervezetének elnöke, további tagjai Bazsóné 
Megyes Klára, Bárdosi Mónika, Budavári Klára, 
Kovács Beatrix, Murányi Lajos, Oláhné Gócza 
Krisztina, Vasné Mészáros Katalin.  

A jelölés határideje 2015. január 16.  Új elnököt, 
új főtitkárt, elnökségi tagokat és ellenőrző bizott-
sági tagokat kell jelölni. Bakos Klára leköszön 
elnökségéről és nem kíván újra indulni. Fehér 
Miklós főtitkár sem vállalja a továbbiakban 
posztját. Tudni lehet, hogy a leköszönő elnökség 
tagjai közül nem vállal funkciót Biczák Péter és 
Zselinszky Lászlóné sem.  

Minden egyesületi tag egyéni felelőssége, hogy 
olyan emberek kerülhessenek pozícióba, akik 
megfelelően képviselhetik az egyesületet és a 
szakmai érdekeket. Nem mindegy, hogy milyen 
a partnerség, milyen a kezdeményezőkészség, 
milyen könyvtárpolitikai döntések születnek?  
Hogy az MKE hogyan segíti a szakmai tovább-
képzést, mit tesz a könyvtári hivatástudat erősí-
téséért, a társadalmi megbecsülés érdekében? 
Hogyan viszi tovább a könyvtári életpálya-
modellt? Lesz-e kellő akarat és kitartás a lehető-
ségek kiaknázására és előrelépés eszközlésére, 
megnyerőkészségre a döntéshozókkal szemben? 
Tudja-e képviselni a hagyományos értékeket, 

miközben azon igyekszik, hogy megteremtődje-
nek a szakmai és társadalmi elvárásokhoz mért 
technikai és eszközfeltételek – na meg persze a 
fejlődéshez és előrelépéshez szükséges anyagi 
források? Tud-e tenni az MKE a hazai, határon 
túli, nemzetiségi, a különböző társadalmi rétegek 
könyvtári ellátásért és a különböző könyvtártípu-
sok fejlődéséért, hogyan van jelen a nemzetközi 
terepen? 

A jelölési folyamat a jelölések összesítésével, a 
jelöltek nyilatkozatainak begyűjtésével 2015 
márciusában zárul le. Ezt követően, előrelátható-
an áprilisban történik meg a választás. Gondol-
kodjon mindenki a jelölteken, minden jelölés 
számít! A határidő szoros. A megválasztandó 
vezetőség tagjaira minden egyéni tag, minden 
testületi tag és minden szervezet/szekció javasla-
tot tehet a közzé tett jelölőlapokon. Ahhoz, hogy 
valaki elnöknek, elnökségi tagnak, főtitkárnak, 
EB elnöknek vagy az EB tagjának jelölhető le-
gyen, 50 pontot kell összegyűjtenie. Az egyéni 
tagok jelölése jelöltenként egy pontot ér 

Jelölhetnek a 2014-ben tagdíjat fizetett egyéni és 
testületi tagok. Minden tag egyetlen jelölőlapot 
tölthet ki, akkor is, ha több szervezetnek tagja. A 
kitöltött jelölőlap akkor érvényes: 

- ha a tagkártya száma szerepel a jelölőlapon, 

- ha a funkciókra maximum a jelölőlapon 
megadott számú jelölés érkezik, 

- ha a jelölőlapon olvashatóan szerepel a kitöl-
tő neve, 



- ha az e-mailben küldött jelölőlap a jelölő 
személyét egyértelműen azonosítja (szemé-
lyes postafiókról érkezett), 

- ha a postai úton beküldött jelölőlapokon alá-
írás is szerepel, 

- ha 2015. január 16-ig visszaérkezik. 

 

A Választási Bizottság tagjai felosztották maguk 
között a megyéket és a szekciókat. A Komárom-
Esztergom megyei jelöléseket Bazsóné Megyes 
Klára (megyesklara@csukalib.hu) várja. A jelö-
lések összegyűjtésében helyben Kissné Anda 
Klára (kissne.anda.klara@jamk.hu) segít. Kér-
dés, további információ esetén Horváth Tamás 
(thorvath@omgk.hu) is szívesen válaszol.  Lásd 
még:  
http://mke.info.hu/blog/2014/12/felhivas-tagoknak-a-2015-evi-tisztujitas-elokeszitese/ 

Jelölőlap tisztségviselő választáshoz: 

http://mkekemsz.hu/node/123  

 

 
 
 
Választás a Komárom-Esztergom 
Megyei Szervezetben 
 
Kissné Anda Klára 

 

2014 decemberében az MKE Komárom-
Esztergom Megyei Szervezte is felállítja három-
tagú Választási Bizottságát. A szervezeti válasz-
tást az országos tisztújítás előtt, az Alapszabály 
szerint a tisztújító Küldöttközgyűlést megelőző 
két hónapon belül le kell bonyolítani. Február-
ban, de legkésőbb március elején dönteni kell az 
új vezetőség tagjairól.  Egy elnök, öt vezetőségi 
tag, egy EB elnök és két EB tag, három küldött, 
valamint egy tanácsi képviselő kerülhet megvá-
lasztásra.  

A szervezetek tanácsi képviselői alkotják majd 
az MKE Tanácsának tagjait, akik maguk közül 
választanak majd elnököt. Az egyidejűleg betölt-

hető tisztségekről az összeférhetetlenségi szabá-
lyokon túl, az Alapszabály 17. § (8) bekezdése 
rendelkezik, miszerint „Az egyesület tagjai egyi-
dejűleg több választott tisztséget is betölthetnek, 
kivéve az egyesület elnökét, az egyesület főtitká-
rát, az egyesület ellenőrző bizottságának elnökét 
és annak tagjait.”. Kiegészítő rendelkezéseket a 
megyei szervezet szervezeti és működési sza-
bályzata is tartalmaz. 

A jelenlegi vezetőség a márciusi taggyűlésen 
kapott felhatalmazást négy éves ciklusának egy 
évvel történő meghosszabbítására, hogy tisztújí-
tása az Alapszabály szerint egybe eshessen az 
országos választással. Az egy évvel ezelőtt ideig-
lenesen felállított megyei választási bizottság 
tagjai Petrozsényi Eszter, Sebi Andrásné és Ta-
kács Anna voltak. Ha elfogadják a vezetőség 
felkérését, tőlük várhatja a tagság a megkeresést 
és a jelölőlapokat egy az új, erős és agilis vezető-
ség felállítása érdekében. 

 

Előzetes 

2014. november 26-én az MKE és az IKSZ A 
kiszámítható életpálya címmel konferenciát 
szervezett.  A konferencia néhány előadása elér-
hető az MKE honlapján, további prezentációk 
felkerülése várható (pl. Barátné dr. Hajdu Ág-
nes, az Életpálya-modell Munkabizottság elnö-
kének előadása) 
http://mke.info.hu/blog/2014/12/a_kiszamithato_eletpalya_konferencia/.  
A Komárom-Esztergom Megyei Szervezetből 
Kissné Anda Klára vett részt, személyes beszá-
molója a következő számban lesz olvasható. 

Csatlakozás, tagdíjak 

Ne feledjük, az új év tagdíjfizetést is jelent! A 
matricák 2015. február 28-ig érvényesek. A 
minden hó 10-éig továbbutalt MKE tagdíjak után 
várható csak a tárgyhónapban új matrica. 

A tagdíjakról információ olvasható itt:  

http://mke.info.hu/wp-

content/uploads/2010/08/Tagdijfizetes_2013_05_08_hatarozat.pdf  



Befizetés Kissné Anda Kláránál (József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya, Fő tér 
2.; Tel.: 34/513-679, 513-670) vagy átutalással a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-
Esztergom név alatt az OTP 11708001-
20570055 számlaszámra. 

Azoktól, akik 2014-ben tagjaink voltak, adat-
egyeztetést kérünk. Új belépők belépési nyilat-
kozatot a fent említett névre és címre juttassák 
el! Az Adatközlő/adatmódosító lap, valamint a 
Belépési nyilatkozat egyéni és testületi tagok 
számára egyaránt letölthetők a  
http://mke.info.hu/tagsag/csatlakozas/ alatt. 

Minden tagunk tagságának megerősítését, új 
csatlakozási szándékot, felajánlást szívesen fo-
gadunk és köszönünk! 

 

Ez + Az 
 
Kissné Anda Klára 

 
 

EDC kedvezmények: A 
KemLib tavalyi 5-6. 
számában jelent meg 
összefoglaló az Euro 
Discount Club rendsze-
réről. (Változó kedvez-
ményrendszer, bővülő 
partnerhálózat az Euro 

Discount Clubbal. In: KemLib. 3. évf. 5-6. sz., 
2013., p. 39.).  

A számos for- és nonprofit szervezet, szakszer-
vezet mellett az MKE is feltünteti tagkártyáin az 
EDC logót, hogy tagjait ily módon is kedvezmé-
nyekhez juttassa. Az EDC nagy előnye más vá-
sárlói klubokkal szemben, hogy az elfogadóhe-
lyek az akciós termékekre, illetve szolgáltatások-
ra is megadják legalább az alapkedvezmény fe-
lét.  

Októberben az Euro Discount Club a kártya-
használatról és a vásárlási szokásokról végzett 
felmérést, hogy szolgáltatásait tovább tudja fej-
leszteni és az igények szerint bővítse az elfoga-

dóhelyek körét. Exkluzív személyre szabott aján-
latot ígértek azoknak, akik e-mail címüket meg-
adták. Jelenleg az egymilliónál több klubtagot 
számláló rendszer kiemelt partnere az e@bolt 
www.ebolt.hu és a COOP Mini. Számos kereske-
delmi és szolgáltató hálózat kínál kedvezményt 
benzinkutaktól a lakberendezésig, gyorsétterme-
kig vagy sport- és hangszer, ruha- és könyvvá-
sárlás, gyógyászati segédeszköz és játék vásárlá-
sa során - több mint ezer helyen az ország egész 
területén.  

A http://www.cardsolutions.eu/hirlevel oldalon van 
lehetőség heti hírlevelet kérni, a 
http://www.edc.hu/katalogus/ link alatt pedig a regio-
nális katalógus is letölthető. A közép-dunántúli 
régióban eddig hatvankilenc, Tatabányán négy, 
Tatán 6, Komáromban és Oroszlányon egy-egy 
elfogadóhely van (szállodák, kertészet, üzem-
anyagtöltő állomás). Dorog és Esztergom még 
„érintetlen” a rendszerhez csatlakozott kereske-
dőktől és szolgáltató helyektől. Ahol azonban 
nincs vagy kevés az elfogadóhely, tenni kell az 
ellenkezőjéért. Mindenki felhívhatja a boltok, 
cégek figyelmét a csatlakozási lehetőségre for-
galmuk növelése – és a saját haszon – érdeké-
ben! 

Az Euro Discount Club felmérése még elérhető 
a http://goo.gl/uDfGpM  hivatkozás alatt, ahogy sze-
mélyre szabott ajánlat is kérhető. 

Könyvtárvilág: 
Megjelent az MKE 
webmagazin idei 5. 
száma. Évforduló, 
beszámolók, szer-
vezeti élet, prog-
ramajánló, mentori 
felajánlás, portré, 

szakirodalmi válogatás, gyermekkönyvtári hírek 
– minden, ami szakma, és minden, amit a szer-
vezetek fontosnak tartanak hírül adni. Szemez-
gessünk: 

Tán emlékeznek a Komárom-Esztergom megye-
iek, hogy néhány hónapja véleményt kértünk az 
MKE honlapjának jelenlegi és jövőbeli működé-
séről, fejlesztéséről. Kérdés, hogy maradjon-e 



ilyen, ezzel a tartalommal, a szervezetek honlap-
jait tegye egy közös felületről elérhetővé vagy 
változzon-e és hogyan? Akármit is gondolunk 
azonban, azt is hozzá kell tenni, hogy a honlap 
karbantartása és fejlesztése igényli a hozzáértő 
informatikus, rendszergazda alkalmazását, és 
ezért a munkáért megfelelő juttatást kell biztosí-
tani, amit az egyesületnek elő kell teremteni. 
Ezzel itt a további kérdés: miből, hogyan? A 
kérdéseket és az eddigi felvetéseket Haraszti 
Katalin szolgáltatási koncepciója részletezi, a 
véleményeket pedig, továbbra is a tagoktól vár-
ják! Szolgáltatási koncepció a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete honlapjához: 
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2014/11/szolgaltatasi-koncepcio-a-

magyar-konyvtarosok-egyesuletenek-honlapjahoz/1822/#more-1822  

Keveseknek adatik meg, hogy egy külföldi 
szakmai konferencián részt vegyenek, holott a 
külföldi trendek nem kevésbé befolyásolják a 
hazai könyvtárügy fejlesztési irányait. A jelenle-
gi lapszámban Barátné dr. Hajdu Ágnes, az 
MKE nemzetközi kapcsolatokért felelős tagja 
beszámolóját olvashatjuk az IFLA konferenciá-
ról, valamint - a többségében pécsi kollegák 
részvételével, előadásaival lezajlott - Library 2.0 
online konferencia magyar szekciójának munká-
járól találunk összefoglalót. 

Ebben a lapszámban jelent meg a Komárom-
Esztergom megyei könyvtári hét szakmai napjá-
nak a könyvtári életpálya-modellt érintő beszá-
molója. Mellette – az összevetés miatt - informá-
lódni lehet a pedagógus életpálya-modellről. A 
kérdés mindenkit, minden munkakörben érint, a 
hozzászólásokra, véleményekre, a nyílt vitára 
nagy szükség van! 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2014/11/orszagos-konyvtari-napok-

2014-tatabanya-beszamolo-es-vita-a-konyvtari-eletpalya-modell-

kidolgozasarol/1863/#more-1863  

A novemberi mentor Bodonyi Eszter, a különbö-
ző céginformációs adatbázisokkal kapcsolatos 
kérdésekben ajánlja fel segítségét. A „portréból” 
ezúttal Mándli Gyula szakmai, egyesületi és al-
kotói tevékenységét ismerhetjük meg. A gyer-
mekkönyvtári sziporkák most számítógép hasz-
nálathoz kötődő esetekkel csalnak mosolyt az 
arcokra. 

A Könyvtárvilág jelenlegi száma elérhető a kö-
vetkező linken: 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/ii_evfolyam_2014/5_szam_2014/ 

 

Füzéki István Emlék-
érem: 2014. november 4-
én, az OSZK-ban került 
átadásra a Füzéki István 
Emlékérem. A 2014. évi 
kitüntetett Kocsis István, a 
hatvani Városi Könyvtár 
nyugalmazott igazgatója, 
az MKE EB és Elnökség 

több éves tisztségét betöltő tagja.  Dr. Tüske 
László főigazgató és dr. Füzéki Bálint díjalapító 
megemlékezése után dr. Nagy Attila köszöntötte 
a Füzéki István emléktábla előtt, amelyet a díját-
adás után megkoszorúztak. 

A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 
György Károlynét terjesztette fel. Ennek ered-
ménytelensége nem csorbít azonban Lenke 
szakmai életútjának és helyismereti tevékenysé-
gének jelentőségén. 

A kitüntetéshez gratulálunk! Kocsis István 
laudációja: http://mke.info.hu/wp-

content/uploads/2014/11/2014_11_04_Kocsis_Istvan_laudacioja.pdf  

A kép forrása: http://www.oszk.hu/rendezvenyek/fuzeki-istvan-

emlekerem-dij 

 

KTE kitüntetés: A Könyvtárostanárok Egyesü-
letének kuratóriuma a KTE őszi szakmai napján 

adta át kitüntetéseit az arra 
érdemeseknek. Négy kate-
góriában jutalmazzák évről 
évre azokat a könyváros-
tanárokat, iskolai könyvtá-
rosokat, akik példát állíta-
nak pályafutásukkal, a leg-
többet tették a 
könyvtárostanári hivatá-
sért, az egyesületi munká-

ért vagy éppen pályakezdő létük ellenére már 
bizonyítottak. Idén KTE Emlékérem – Az egye-



sületért kitüntetésben Barátné dr. Hajdu Ágnes 
részesült, a sokunk által ismert és elismert 
könyvtáros, tanár és elnökségi tag. Kitüntetésé-
hez gratulálunk! 

Az MKE KEMSZ Kiss Csabánét, utóbb komá-
romi iskolai könyvtárost másodszor terjesztette 
fel A könyvtárostanári hivatásért díjra, sajnos 
sikertelenül. A megyében Tanczerné Jakus Emő-
ke büszkélkedhet KTE emlékéremmel. 

A kép forrása: http://mke.info.hu/blog/2014/11/baratne-dr-hajdu-

agnes-a-kte-kitunteteseben-reszesult/ 

Konferencia: „A kiszámítható életpálya” cím-
mel rendez országos konferenciát az MKE és az 
IKSZ 2014. november 26-án az OSZK-ban. 
Meghívott és köszöntőt mond dr. Cseri Miklós, 
az EMMI kultúráért felelős államtitkár helyette-
se. Az előadások és a korreferátumok során ké-
pet kapnak a résztvevők a nemzetközi és hazai 
igényekről, könyvtári szerepekről, az életpályá-
val kapcsolatos kérdéskörről.  

Az MKE-IKSZ életpálya-modell munkacsoport-
ja átfogó jelentéssel készül, érintve a kompeten-
ciákat, a képzést, a minősítési eljárást, valamint a 
közgyűjteményi és közművelődési terület kap-
csolódási pontjait. A konferenciáról a következő 
lapszámban közlünk beszámolót. 

Programajánló: Az 
MKE Komárom-
Esztergom Megyei 
Szervezete felhívja a 
figyelmet a Szépművé-
szeti Múzeum 
Immendorff: Éljen a 
festészet!, valamint 
Rembrandt és a hol-

land arany évszázad festészete kiállításaira.  

A múzeum a közgyűjtemények, könyvtárak dol-
gozói számára 2014. december 15-én biztosít 
szakmai napot. Kihasználva, hogy ezen a napon 
a látogatók köre korlátozott, a múzeum „csende-
sebb”, a megyei szervezet közös múzeumlátoga-
tást szervez. A kiállítások mellett a Szépművé-
szeti Múzeum Könyvtárának megtekintése is 
tervezett. A szervezet a programhoz előzetes 
létszámfelmérést végez.  

Igényfelmérés és információ: 
kissne.anda.klara@jamk.hu.  

A Szépművészeti Múzeum nyitva tartási időben 
valamennyi állandó és időszaki kiállítása ingyen 
megtekinthető érvényes MKE tagkártyával. 
2015. február 16-tól az épület rekonstrukciós 
munkálatai miatt a teljes gyűjtemény bezár, a 
kiállításoknak a Magyar Nemzeti Galéria ad ide-
iglenes otthont. 
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Kedves KLIKKelők! 

E havi válogatásomban most nem egy konkrét témát járok körül. Ezúttal laptopok, projektorok, 
képszerkesztők, a Globe Színház és egyéb érdekességek, ötletek, valamint hasznos tanácsok várják az 
olvasókat. 

Hasznos böngészést kívánok!   

                                                                                                                         Vitéz Veronika, rovatgazda 

 

Aktuális hírek az IT világából 

Vitéz Veronika  

2014 legjobb laptopjai 

Mutatunk hat olyan notebookot 2014-ből, 
amelyek igazán figyelemreméltóak. Az egyik 
legnagyobb kihívás az, amikor 
új laptopot választunk magunknak: a márkák és a 
specifikációk végeláthatatlan tengerében nem 
könnyű megtalálni a számunkra legjobbat, még 
az összes tesztet elolvasva sem. Vajon szép a 
kijelző? Sokáig bírja az akku? Elég erős a 
processzor? 

Forrás: http://pcworld.hu/macworld/2014-legjobb-laptopjai.html 

 

Cserélj izzót projektorodban 5 perc alatt 

A projektorizzó-csere messze nem olyan 
bonyolult, mint azt néhányan gondolják. Így 
csináld otthon. Kritikus eleme az izzó a 
projektoroknak, és sajnos hajlamos el is 
használódni. Kétségbe esni azonban nem szabad, 
mert a projektort nem kell eldobni csak azért, 

mert kiégett az izzó vagy jelez a készülék, hogy 
ideje a cserének – ki is cserélhetjük azt. Aki 
otthon szeretné ezt elvégezni, nem kell óriási 
munkára számítania – feltéve persze, ha 
odafigyel a lépésekre. Megmutatjuk, hogyan 
lehet biztonságosan és gyorsan izzót cserélni. 
Forrás: http://pcworld.hu/projektorboltblog/cserelj-izzot-projektorodban-5-

perc-alatt.html 

Pixelitor: többplatformos képszerkesztő 

ingyen 

Rétegeket is kezel az egyszerűen használható 
alkalmazás. Dunát lehetne rekeszteni a 
méretezésre, konvertálásra és effektezésre 
egyaránt használható fotónézegető és képrendező 
alkalmazásokkal, éppen ezért is meglepő, hogy 
specifikusan képszerkesztésre kitalált 
programokból nincs túlságosan sok. A profi 
grafikusok többnyire az Adobe Photoshopot 
használják, a fizetős ügyfelek kisebb tábora a 
Corel Paint Shop Pro híve, míg az otthoni 
felhasználók többnyire az ingyenes GIMP 
vagy Paint.NET programokat preferálják. Forrás:  
http://pcworld.hu/tippek/pixelitor-tobbplatformos-kepszerkeszto-ingyen.html 

 



A magyarok alig használnak mobilbanki 

szoftvert 

A magyar lakosság 4 százaléka használ csak 
mobilbanki alkalmazásokat, de jelentős 
növekedés várható ezen a területen. Az USA-ban 
a 10 legnépszerűbb alkalmazás közé tartoznak a 
pénzügyi applikációk. Forrás:  
http://sg.hu/cikkek/109003/a-magyarok-alig-hasznalnak-mobilbanki-szoftvert 

 

Böngészőbe költözik a Skype 

Webes felületen is elérhetővé teszi a Skype-ot a 
Microsoft. A vállalat egyelőre csak meghívásos, 
béta verzióban jelenteti meg az üzenetküldő 
böngészős változatát, amelyet aztán a következő 
néhány hónapban fokozatosan ad ki világszerte. 
Forrás:  
http://www.hwsw.hu/hirek/53179/skype-bongeszo-microsoft-chat-video-webrtc.html 

 

Alig változott valami a Top500 listán 

Frissült az évente kétszer, tavasszal és ősszel 
aktualizált Top500 lista, amely a világ 
legnagyobb teljesítményű számítógépeit 
rangsorolja. Az új kiadásban alig változott 
valami. Forrás: 

http://www.hwsw.hu/hirek/53183/top500-szuperszamitogep-intel-xeon-phi-

nvidia-tesla-amd-firestream-opteron.html 

Online elérheti a világ egyik legjobb színházát 

Van néhány igazán kultikus színház a világon, és 
az újraépített Globe Színház vitathatatlanul ezek 
közé tartozik. Most már bárki, akár a 
karosszékéből is megnézheti az angol nyelvű 
Shakespeare-előadásokat. Forrás: 
http://hvg.hu/tudomany/20141118_Online_elerheti_a_vilag_egyik_legjobb_szi#rss 

 

Megoszthatók lesznek a Keep jegyzetek 

Az eddig inkább a felhővel összekötött 
jegyzetfüzetként funkcionáló Google Keep 
csoportmunka-funkciókat is kap. Forrás: 
http://www.geeks.hu/hirek/141118_megoszthatok_lesznek_a_keep_jegyzete

k?utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso 

 

Az egyik novemberi Google Doodle 

Forrás: http://www.google.com/doodles/25th-anniversary-of-the-

fall-of-the-berlin-wall 

 



Megyénk könyvtárai a sajtóban 
Rovatvezető: Sámuelné Ábrahám Mónika 
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SÁMUELNÉ ÁBRAHÁM MÓNIKA 
 
Könyvtárak: az internet használata a köz-
pontban. - In: Grátisz. - 15. évf. 18. sz. (2014. 
10. 31.), p. 5. - ill. 
 
Túra, előadások a Nagy Háborúról : múltidéző 
: felkészületlen hadsereggel támadta meg a Mo-
narchia Szerbiát / V. T. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 254. sz. 
(2014. 10. 31.). – p. 3. 
 
Könyvtárak: az internet a központban : ren-
dezvény : a megye könyves intézményei is 
csatlakoztak a programhoz / V.T. - In: Komá-
rom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 250. sz. 
(2014. 10. 27.), p. 5. - ill. 
 
Több mint kétszáz könyvet kaptak : Ácsteszér 
: [hír]. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 
- 25. évf. 250. sz. (2014. 10. 27.), p. 3. 
 
Az egészség dinamikájáról a megyei könyv-
tárban. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 
óra. - 25. évf. 253. sz. (2014. 10. 30.), p. 3. - ill. 
 
Két születésnapot is megünnepeltek az orosz-
lányi könyvtárban / Wágner Zs. - In: Komá-
rom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 252. sz. 
(2014. 10. 29.), p. 4. 
 
Főszerepben az irodalom : könyves : díjtalan 
beiratkozás, könyvböngésző és sok-sok mu-
zsika / V. Zs. - In: Komárom-Esztergom megyei 
24 óra. - 25. évf. 245. sz. (2014. 10. 20.), p. 4. - 
ill. 
 
Új arculat a könyvtárban : népszerűsítés : 
modern feltételek között művelődhetnek a 
kecskédiek / Wágner Zsanett. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 243. sz. 
(2014. 10. 17.), p. 4. - ill. 
 

 

 

 

 

 
Több mint 1,2 millió forintért vettek szakmai 
kiadványokat is : Ászár / P. P. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 3. évf. 232. sz. 
(1992. okt. 1.)- ISSN 0863-9168. - 25. évf. 242. 
sz. (2014. 10. 16.), p. 1. - ill. 
 
Tehetséges szavalók kerestetnek : [hír]. - In: 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra.  - 25. évf. 
238. sz. (2014. 10. 11.), p. 3. 
 
Elsődleges információforrás legyen a könyv-
tár : konferencia : Schmidt Csaba: kulcsfon-
tosságú projekt a tatabányai tudásközpont 
létrehozása. - In: Komárom-Esztergom megyei 
24 óra. - 25. évf. 234. sz. (2014. 10. 07.), p. 1. - 
ill. 
 
A Kőrössy-könyvtár újra kinyitotta ajtaját : 
Dömös : [hír]. - In: Komárom-Esztergom me-
gyei 24 óra. - 3. évf. 232. sz. (1992. okt. 1.)- 
ISSN 0863-9168. - 25. évf. 259. sz. (2014. 11. 
07.), p. 3. 
 
A versek olyan üzenetek, melyeknek ma is 
helyük van : Kisbér / P.P. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 3. évf. 232. sz. 
(1992. okt. 1.)- ISSN 0863-9168. - 25. évf. 267. 
sz. (2014. 11. 17.), p. 2. 
 
Almásfüzitő és Szőny a II. világháborúban : 
[hír]. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 
- 3. évf. 232. sz. (1992. okt. 1.)- ISSN 0863-
9168. - 25. évf. 274. sz. (2014. 11. 25.), p. 2. 
 
Az I. világháború emlékezete / V. T. - In: A mi 
Tatabányánk : Tatabánya Város Önkormányza-
tának magazinja. - 1. évf. 1. sz. (2011. aug. 12.) 
– ISSN 2062-9516. - 4. évf. 11. sz. (2014. 11. 
07.), p. 13. - ill. 
 



"Az idő aztán úgyis kiemeli, ami igazán érté-
kes!" : találkozó : Jelenits István piarista 
szerzetessel, tanárral beszélgettünk Hrabal 
kapcsán az irodalomról, hitről, értékekről / 
Veizer. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 
óra. - 25. évf. 266. sz. (2014. 11. 15.), p. 5. - ill. 
 
Beszélgetés és bemutató : Évkönyv : "Minden 
nemzedéknek újra meg kell teremtenie a kul-
túráját" / Veizer Tamás. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 3. évf. 232. sz. 
(1992. okt. 1.)- ISSN 0863-9168. - 25. évf. 274. 
sz. (2014. 11. 25.), p. 4. - ill. 
 
Boldogságom szigete / Goldschmidt Éva. - In: 
Könyvtári levelező/lap. - 26. évf. 10. sz. (2014.), 
p. 21. - ill. 
 
Bombázások Komáromban : hetven év : fel-
idézték a szörnyű eseményeket a városi 
könyvtárban. - In: Komárom-Esztergom me-
gyei 24 óra. - 25. évf. 265. sz. (2014. 11. 14.), p. 
2. - ill. 
 
Dr. Kocsis László az érzelmeink irányításáról 
tartott előadást : Tatabánya / V. T. - In: Komá-
rom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 262. 
évf. (2014. 11. 11.), p. 4. 
 
Egy konzervatív úr a baloldali zarándokok 
között / Sinkó Ildikó. - In: Könyvtári levele-
ző/lap. - 26. évf. 10. sz. (2014.), p. 20. - ill. 
 
Előadás az I. világháború 100. évfordulóján : 
[hír]. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 
- 25. évf. 267. sz. (2014. 11. 17.), p. 3. 
 
Gyermekversek gyermeki lélekkel : találkozó 
: Lackfi János költő volt az Agora és a diákok 
vendége tegnap Tatabányán / Veizer Tamás. - 
In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. 
évf. 260. sz. (2014. 11. 08.), p. 2. - ill. 
 
Helytörténet könyvbemutatóval : [hír]. - In: 
Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 
269. sz. (2014. 11. 19.), p. 2. 
 
Infovilág mindenkinek / V. T. - In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra. - 25. évf. 278. sz. 
(2014. november 29.), p. 2. - ill. 
 
Jelenits István gondolatai Hrabal novellája 
kapcsán / V. T. - In: Komárom-Esztergom me-

gyei 24 óra. - 25. évf. 263. sz. (2014. 11. 12.), p. 
4. - ill. 
 
Közös klubnap a budapesti és a tatabányai 
netnagyiknak / Szilassi Andrea. - In: Könyvtári 
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