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Új év – új jogszabályi-pénzügyi 

alapok a könyvtárak működéséhez 

 
Feketsné Kisvarga Anita 

 

A költségvetési törvényről 

2014. december 15-én az Országgyűlés elfogadta 
a 2014. évi C. törvényt Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről. 

A jogszabály 2. mellékletének IV. fejezete 1. 
pontja szerint a költségvetés a települési 
önkormányzatok kulturális feladatainak, vagyis a 
könyvtári, közművelődési és múzeumi 
feladatainak támogatására 19 426,7 millió 
forintot irányoz elő. 

A törvényből a könyvtárakat érintő fejezetek 
közül a megyei könyvtárak feladatainak 
támogatására illetve a megyeszékhely, megyei 
jogú városok közművelődési feladatainak 
támogatására előirányzott összegeket ezúttal nem 
emelem ki. 

 

A települési könyvtárak támogatásáról 

A jogszabály IV. 1. d) pontja rögzíti, hogy a 
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári 
és közművelődési feladatainak támogatására az 
előirányzott összeg 8 721,0 millió forint. A 
fajlagos összeg 1 140 forint/fő de 
településenként legalább 1 200 000 forint. A 

támogatás a települési önkormányzatokat 
lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, 
valamint a Kulturális törvényben meghatározott 
nyilvános könyvtári és közművelődési 
feladatainak ellátásához. A támogatás jogszerű 
felhasználásának feltétele, hogy az 
önkormányzat biztosítsa a nyilvános könyvtár, a 
könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési 
intézmény, közösségi színtér nyitva tartását a hét 
valamely szabadnapján vagy munkaszüneti 
napján. A közművelődési intézmény nyitva 
tartását hetente legalább egy alkalommal 21 
óráig, a közösségi színtér nyitva tartását havonta 
legalább egy alkalommal 21 óráig. A támogatás 
felhasználásáról az önkormányzat 2016. február 
29-ig köteles elszámolni a kultúráért felelős 
miniszter által kiadott Útmutató szerint.  

A Kiegészítő szabályok között olvashatjuk, hogy 
a támogatás könyvtári állomány gyarapítására, 
nyilvántartására, feltárására, megőrzésére és 
védelmére valamint könyvtári szolgáltatásokra 
számolható el. Legalább 10 %-át a 
közművelődési intézmény, közösségi színtér 
működtetésére kell felhasználni, és további 10 
%-át könyvtári dokumentum vásárlására. Az 1 
200 fő és az alatti lakosságszámú települések 
önkormányzatainak a támogatás legalább 15 %-
át kell a könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges 
infrastruktúra megújítására és közművelődési 
tevékenységek kiadásaira felhasználnia. 

A Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerről 

A IV. fejezet h) pontja tér ki a megyei könyvtár 
kistelepülési könyvtári célú kiegészítő 



támogatására. Erre az előirányzat 1 909,7 millió 
forint. 

A támogatást a megyei könyvtárat fenntartó 
megyeszékhely, megyei jogú város igényelheti 
azoknak a könyvtáraknak az ellátásra, melyek 5 
000 főnél kisebb lakosságszámú településen 
működnek, könyvtári szolgáltató helyet 
működtetnek, és fenntartójuk a megyei 
könyvtárral 2014. november 17-éig megkötötte a 
könyvtári ellátásról szóló szerződésüket. 

Az 1 000 fő lakosságszámú vagy az alatti 
település után 668 300 Ft/település, az 1 001 –  
1 500 fő lakosságszám közötti település után 1 
060 760 Ft/település és az 1 501 – 5 000 fő 
lakosságszám közötti település után 1 002 460 
Ft/település az igényelhető fajlagos összeg. 

A támogatás folyósítása a törvény szerint 2015. 
február 1-jéig egy összegben fog megtörténni. 

 

Az érdekeltségnövelő támogatásról 

Az önkormányzati fenntartású nyilvános 
könyvtárakat érintő érdekeltségnövelő 
támogatásról szól a IV. fejezet i) pontja. A 
települési önkormányzatok könyvtári célú 
érdekeltségnövelő támogatására idén 300,0 
millió forint az előirányzat. 

A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja szerint 
nyilvános könyvtárat fenntartó települési 
önkormányzatot vissza nem térítendő támogatás 
illeti meg a települési nyilvános könyvtár 
állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár 
technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, 
berendezési tárgyainak gyarapítására. Ez utóbbi 
célból azonban a támogatásnak csak maximum a 
30 %-a használható fel. 

A támogatás összegét a települési nyilvános 
könyvtárat, illetve megyei könyvtárat fenntartó 
önkormányzatok által a 2014. évben a saját 
bevételeik terhére biztosított 
állománygyarapításra fordított összegek 
arányában állapítják meg. 

A 2014. évi önkormányzati hozzájárulás 
megállapításakor nem vehetők figyelembe az 
állami támogatások (kivéve a lakosságszám 
alapján meghatározott támogatás az 
önkormányzatok nyilvános könyvtári és 
közművelődési feladatainak ellátására), és nem 
vehetők figyelembe a pályázati forrásból és az 
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 
támogatásából származó összegek. 

Az érdekeltségnövelő támogatás összege 
legfeljebb 30 000 000 forint lehet. A támogatás 
folyósítása 2015. április hónapban, egy 
összegben történik. 

Az érdekeltségnövelő támogatás elnyeréséhez 
szükséges adatokat a korábbi évek gyakorlatától 
eltérően nem a megyei könyvtáron keresztül kell 
az önkormányzatoknak szolgáltatniuk, hanem 
valószínűsíthetően egy elektronikus felületen. Az 
adatközlés módja még nem ismert, határideje 
viszont igen: 2015. február 27. 

 

A statisztikai adatszolgáltatásról 

Végezetül a könyvtárak 2014. évi 
tevékenységéről számot adó statisztikai adatlap 
kitöltésére hívom fel a kollégák figyelmét. A 
statisztikai adatokat elsősorban elektronikus úton 
kérjük feltölteni www.kultstat.emmi.gov.hu oldalra az 
elmúlt években megszokott módon: a 
hozzáférést biztosító e-mail cím és jelszó 
megadása után az „Intézmény-keresés” rovatban 
kell megkeresni könyvtárunkat, ellenőrizni és 
javítani a változásokat az alapadatokban, majd 
bejelölve az ellátott kulturális funkció rovatban a 
könyvtári funkciót, el is kezdhetjük tölteni az 
adatlapot. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a 
2014. évi őszi önkormányzati választások 
alkalmával változhatott a polgármesterek 
személye, amit feltétlenül javítani kell a 
könyvtár fenntartói adatai között. Az idei adatlap 
némileg tér csak el a korábbi évekéhez képest. 
Az informatikai, a könyvtári rendezvényekről 
szóló és a szolgáltató helyek ellátási adatait kérő 
táblákban találhatunk eltéréseket az előző évi 
adatlaphoz képest. 



Az I. világháború száz év távlatából 

Sámuelné Ábrahám Mónika 

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója 
alkalmából országszerte megemlékezéseket 
tartottak a Nagy Háborúban elesett katonák 
tiszteletére. Könyvtárunk helytörténeti 
részlegének dolgozói is csatlakozni szerettek 
volna azokhoz, akik méltóképpen róják le 
tiszteletüket az áldozatok előtt.  

A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázati 
forrásból egy helytörténeti buszos, koszorúzással 
egybekötött „kirándulást”, egy három előadásból 
álló történelmi sorozatot és egy múzeumi 
kiállítást szerveztünk. A pályázat 
megvalósításában a helyi közgyűjtemények és a 
Vértes Agorája is közreműködött. 

A buszos „kirándulás” keretében négy tatabányai 
I. világháborús emlékhelyet látogattunk meg ifj. 
Gyüszi László és Kiss Vendel szakértő 
vezetésével. Erről a KemLIB 2014. októberi 
számában, a Helytörténet – helyismeret rovatban 
már beszámoltunk.  

 

Pollmann Ferenc. Fotó: Török Csaba 

A centenáriumi év kapcsán − szintén pályázati 
finanszírozásból − előadásokat is szerveztünk az 
érdeklődőknek. 2014. október 20-án az I. 
világháború kitörését közvetlenül megelőző 
időszakról, a háborúhoz vezető okokról, a 
nagyhatalmi viszonyokról dr. Pollmann Ferenc, 
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója, 
történésze tartott előadást a József Attila Megyei 
és Városi Könyvtárban. 

2014. november 17-én Kiss Vendel történész a 
Nagy Háború eseményeiről beszélt a 

közönségnek. A szakember kitért azokra a 
hadműveletekre, amelyek jellemzően 
meghatározták a háború kimenetelét. 

 

Kiss Vendel. Fotó: Török Csaba 

2014. december 1-jén dr. Romsics Ignác várta az 
érdeklődőket a Vértes Agorája kamaratermébe 
„Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a 
trianoni békeszerződés” című előadásával. A 
professzor elmondta, hogy milyen okok vezettek 
a békeediktum magyarokat leginkább sújtó 
határozatainak elfogadásáig, az akkori magyar 
külpolitika sikertelenségéig.  

 

Romsics Ignác. Fotó: Kiss T. József 

A programsorozat részeként és egyben 
befejezéseként 2014. december 1-jén a 
Tatabányai Múzeum „Szállj le, szállj a véres 
földre, szent karácsony éjszaka...− háborús 
karácsony„ című kamara-kiállítása  is megnyílt 
az érdeklődők számára. A kiállításon régi 
fényképeket, újságcikk-hirdetéseket, tárgyi 
emlékeket, fotókat tekinthettek meg a látogatók. 



MeMoP-2014. − Új szolgáltatások 
központi könyvtárukban 
 
Szilassi Andrea 

Decemberben már hírt adtunk arról, hogy Fő téri 
központunk eMagyarország pontja megnyerte a 
MeMoP-2014. pályázatot, s ezzel nettó 1 millió 
forintot. Ennek egyik elemeként 2014. november 
29-től december 8-ig egy négy alkalomból álló 
előadássorozatot szerveztünk Infóvilág címmel, 
amely a digitális világot és a különféle 
infókommunikációs eszközök használatát 
mutatta be négy különböző célcsoportnak: 
kezdőknek, diákoknak, ePolgároknak és 
álláskeresőknek.    

 

Ugyancsak e pályázat révén 3 korszerű 
számítógéppel gyarapodott térítés nélkül 
(önállóan) használható gépeink köre. Ezzel 
egyidejűleg új használati szabályokat 
alakítottunk ki a térítésmentes internetezésre és 
számítógép-használatra vonatkozólag. Ezek 
megállapításánál figyelembe vettük a támogatási 
szerződésben előírt kötelezettségeinket, de 
működési sajátosságainkat, intézményi 
érdekeinket is. Legfontosabb szempont volt, 
hogy az új, ingyen használható gépek forgalma 
ne veszélyeztesse tervezett bevételeinket. Ebből 
adódóan a fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, 
szövegszerkesztés továbbra is fizetendő 
szolgáltatás maradt, mint ahogyan a honlapok 
túlnyomó részének böngészése szintén.  

 

Meghatároztuk a térítési díj nélkül 

látogatható webhelyeket, szolgáltatásokat: 

• Könyvtárunk katalógusa 

• Felvételi tájékoztató és meghirdetett 
képzések 

• Erzsébet program pályázatai 

• Háztartási nagygép-csere program 
pályázatai 

• Egyéb lakossági, energiahatékonysági 
pályázatok 

• Tájékozódás az országportálon 
(www.magyarorszag.hu ). Intézmények, 
jogszabályok, ügyleírások, 
dokumentumminták. 

• Ügyfélkapus ügyek online intézése 

• Elektronikus adózás és egyéb, ÁNYK 
keretprogrammal kitöltendő, és 
ügyfélkapun át feltöltendő 
dokumentumok intézése, 

• Útdíj információk és ezzel összefüggő 
térképek, 

• Földhivatali ügyek, TakarNet 
Földhivatali Információs Rendszer. 

 

 

A három újonnan beszerzett gép az e-tanácsadó 

számítógépével és egy multifunkciós nyomtatóval, 

valamint az információs kellékekkel önálló szigetet 

alkotnak a könyvtár belső terében. 

Fotó: Szilassi Andrea 

A katalógushasználatot ezeken a gépeken nem 
regisztráltatjuk, előzetes engedélykérésre nincs 
hozzá szükség. Az önállóan végzendő 
elektronikus ügyintézést azonban előzetesen be 
kell jelenteni a tájékoztató könyvtárosnál, aki 
egy táblázatban regisztrálja azt. Ennek 
maximális időtartama 1 óra lehet. A 



számítógépek kezdőképernyőjén egy szöveges 
dokumentumban elhelyeztük az összes, ezzel 
kapcsolatos webcímet, így kényelmesen, egy 
kattintásra azonnal megnyitható a használó 
számára.  

Ugyanakkor letiltottuk ezeken a gépeken minden 
egyéb weboldal megtekintését (a látogatók elől) 
az ingyenes K9 Web Protection 
szűrőprogrammal. Mindazonáltal a külső 
olvasótérben továbbra is lehetőség van szélesebb 
körű számítógép-használatra − térítési díj 
ellenében. Mindazok pedig, akik saját laptopot, 
tabletet vagy okostelefont hoznak magukkal − 
könyvtárunk WIFI szolgáltatását továbbra is 
ingyen és időkorlátozás nélkül élvezhetik. 
Látogatóink és munkatársaink egyaránt örömmel 
fogadták az eszközpark bővülését, 
korszerűsödését, amelyet a NFM – NIIFI – 
eMagyarország Centrum pályázati forrásának 
köszönhetünk. 

 

Személyes segítségnyújtás 

Meghatároztuk azokat az ügyeket, amelyekben 
látogatóink e-tanácsadói közreműködést, 
segítséget vehetnek igénybe. A tájékoztatás 
mellett közvetlen segítséget adunk pl. az 
Erzsébet program és más, lakosságot érintő 
pályázatok számítógépen történő intézéséhez, 
illetve az ehhez szükséges email fiók 
regisztrálásához, illetve egyéb, hivatalos ügyek 
számítógépes lebonyolításához. Tapasztalataink 
alapján megfogalmaztuk azt is, milyen ügyekben 
nem fogunk közreműködni. Például szövegek 
legépelését, adóbevallás elkészítését, 
internetbankos ügyek lebonyolítását nem 
vállaljuk át kérés esetén sem.  

Változás még, hogy januártól már nem eseti 
jelleggel segítünk, hanem minden héten kedden, 
9-17 óráig e-tanácsadói ügyfélszolgálatot 

tartunk. Az e-tanácsadói gép a három epontos 
géppel egy önálló szigetet alkot könyvtárunk 
belső olvasóterében. Ugyanitt létrehoztunk egy 
információs pontot is. 

 

Információs pont - Prospektustartó hasznos tájékoztató 

kiadványokkal. Fotó: Szilassi Andrea 

A gépek közötti oszlopra egy hirdetőtáblát 
tettünk fel, amelyen folyamatosan frissülve 
közzéteszünk aktuális pályázati felhívásokat és 
híreket, hasznos információkat a lakosságot 
érintő témákból. Az asztalon pedig különféle 
tájékoztatókat helyeztünk el egy prospektus-
tartóban. Jelenlegi kínálatunkból néhány példa: 
Erzsébet pályáztatás üdülésre, táborozásra, 
fürdőbelépőre; „Mi mennyi 2015-ben?” stb. 
Ezek az anyagok zömmel helyben olvashatók, 
fénymásolat azonban rendelhető belőlük.  

Figyelembe véve, hogy január 9-én elindult az 
Erzsébet pályáztatás nyugdíjasok számára, az 
információk gyors és teljes körű megosztása, 
valamint a pályázás különféle módokon történő 
támogatása nagy segítséget jelenthet látogatóink 
számára. Eddigi tapasztalataink szerint a 
(könyvtáron belüli) személyes megkeresések 
többnyire nyugdíjasok részéről érkeztek. Őket 
egyben regisztráltuk nyilvántartott látogatóink 
közé is.  

Szerencsére a számítógépek és az egyéb okos 
eszközök elterjedtsége, valamint az internet 
penetráció mértéke miatt nem jelentkezett 
tömeges érdeklődés az önállóan használható, 
ingyenes gépek iránt. Egyelőre problémát, 
konfliktust és visszaélést sem tapasztaltunk akár 
a géphasználat, akár a kitett tájékoztatók 
eltulajdonítása tekintetében. 



„Ezt olvasom most…” — 
Az Olvasólámpa Klub 2014. 
december 8-i klubdélutánja 

Nagy Edit 

Karácsonyhoz közeledve igyekeztünk ünnepi 
hangulatot varázsolni megszokott helyünkön, a 
könyvtár helyismereti részlegében: 
szegfűszeggel tűzdelt naranccsal, saját készítésű 
dekorációval és karácsonyi zenével vártuk a 
klubtagokat. 

Mint általában, most is tizenegy-néhányan 
gyűltünk össze. Ez a létszám kiválóan alkalmas 
olvasmány-ajánlásra, tapasztalatcserére, meghitt 
beszélgetésekre. 

A plakáton meghirdetett címet: "Ezt olvasom 
most..." csak vitaindítónak szántuk, csupán egy 
javaslat volt a felmerült beszédtémákból.  

Aki akarta, megoszthatta a többiekkel aktuális 
olvasmányának címét, tartalmát, s hogy tetszik-e 
neki, vagy sem az általa választott mű. 

Szó esett klasszikusokról, fantasy-ról, és más 
szórakoztató könyvekről. Természetesen 
előkerültek a karácsonyi témájú írások, 
költemények is. Gera Sándor pl. saját karácsonyi 
versét adta elő. A klubtagok a következőket 
ajánlották figyelmünkbe: Neil Gaiman: A temető 
könyve és szintén tőle: Csillagpor, Gary 

Chapman könyveit, Kate Jacobs: Péntek esti 
kötőklub illetve Tű, fonal, Róma. Ajánlót 
hallottunk Garai Gábor, Babits Mihály, Rónay 
György műveiből, felolvastak Galgóczi 
Erzsébet: Úszó jégtábla című könyvéből 
valamint elhangzott M. Laurens: Gyertyák 
vagyunk című verse is. 

Megemlékeztünk a 2014. évi kettős Móra-
évfordulóról: Móra Ferenc születésének 135. és 
halálának 80. évfordulójáról. Ez alkalomból 
Hodossy Ildikó klubtagunk, az Orfeusz Társulat 
egykori előadóművésze olvasott föl néhány 
részletet Móra Ferenc műveiből. 

Már korábban kértem tagjainkat, hogy 
javasoljanak témákat az olvasóklub 2015. évi 
programjának összeállításához. 

A jelenlévők jobbnál jobb ötletekkel álltak elő. 
Íme, néhány közülük: tatabányai vagy megyei 
szerzők műveivel szeretnének megismerkedni, 
magyar női szerzők írásaival, évfordulókhoz 
kapcsolódó irodalommal, és a magyar 
történelmet bemutató történelmi regényekkel. A 
kortárs irodalom iránt is sokan érdeklődnek. 
Javasolták, hogy a jeles évfordulókat is vegyük 
figyelembe. Annyi javaslat merült föl, hogy az 
elkövetkezendő egy-két évben biztos, hogy nem 
maradunk téma nélkül.  

Klubtagjaink rendkívüli aktivitása irigylésre 
méltó, társaságukban gyorsan repül az idő.

 

 

Fotó: Török Csaba



Kiállításainkról I. –  

Ecsettel Pápua Új-Guineán  

Nagy Edit 

Népház Úti Fiókkönyvtárunk 2014. évi utolsó 
rendezvényén Kókay Szabolcs természetfestő 
közel 20 – Pápua Új-Guineán készült – terepi 
vázlatát mutatta be. A kiállítás „Ecsettel Pápua 
Új-Guineán” címmel az alkotó 
élménybeszámolójával nyílt meg még november 
végén. 

 

Alkotás közben Isurawa faluban 

A kép forrása: Kókay Szabolcs 

Kókay Szabolcs elmondta magáról, hogy 1976-
ban született, gyerekkora óta szeret rajzolni és 
érdeklődve figyeli a természetet, elsősorban a 
madarakat. 2001 óta főállású illusztrátorként, 
festőként dolgozik. Élete során mindig is 
központi szerepet töltött be a természet védelme, 
2001 előtt több évig dolgozott a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesületnél, 
valamint a Természetvédelmi Hivatalban. 

Több nemzetközi madárillusztrációs pályázaton 
szerepelt eredményesen (British Birds magazin: 
’Bird Illustrator of the Year’ 2000, 2001, 2002, 
Birdwatch magazin: ’Artist of the Year’ 2002, 
2008). Ennek köszönhetően külföldről, 
Angliából, Amerikából és Franciaországból is 
érkeznek rendszeresen megrendelései. 

Kezdetben szinte kizárólag fotók alapján 
dolgozott, azonban az utóbbi években egyre 
fontosabb szerepet kapott a terepi, a 
természetben végzett munka. Ennek 
köszönhetően sikerült a világ különböző részeire 
eljutnia, tanulmányutakat tennie. Legutóbbi útja 

Pápua Új-Guineára vezetett, ahol csatlakozott 
egy 1 hónapos nemzetközi expedícióhoz. 

 

Táplálkozó aranycsíkos lóri 

Kókay Szabolcs munkája 

Dr. Voit Pál igazgató bevezetője után Kókay 
Szabolcs kb. egy órába sűrítve osztotta meg 
velünk élményeit. A kiállításon a távoli, 
számunkra különleges helyszínekről és egzotikus 
állatokról készült festményeken kívül két, a 
helyszínen készült fotót is láthattunk. 
A rendezvény fotói megtekinthetők a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár galériájában 
itt: http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/239 

Decemberi kiállítás a Fő téren 

Nagy Edit 

A Fő téri KönyvTár 
KépTár Galériában 
decemberi kiállítónk 
Kósa Lajosné Ujvári 
Judit volt. Az olvasók 
december 1-től január 10-
ig kilenc festményét 
láthatták.  

Kósa Lajosné Ujvári Judit 
bemutatkozásából megtudtuk, hogy 2002 óta 
fest. Tudását önképzés útján szerezte. Kedvenc 
technikája az akril, de szívesen fest akvarell és 
selyemképeket is. A témák tekintetében a portré-
készítés, a tájképfestés és az absztrakt művek 
létrehozása mellett szívesen fest mandalákat is. 
Az alkotás örömmel tölti el, a festéssel töltött 
napjait eredményesnek érzi. Két felnőtt 
gyermeke van. Jelenleg Tatabányán, 
nyugdíjasként él. Fő téri kiállításán akril, 
akvarell illetve selyem festményeiből 
készítettünk egy válogatást. Láthattunk tájképet, 
csendéletet és absztrakt alkotást is tőle. 
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Köztünk élnek … 

Szűcs Katalin 

A fenti címmel új sorozatot indított az 
esztergomi Helischer József Városi Könyvtár. A 
programokra olyan embereket hívunk meg 
bemutatkozni, akik Esztergomban / Esztergomért 
élnek, dolgoznak, vagy hírét viszik városunknak 
a nagyvilágban. 

2015. január 19-én, hétfőn 17 órai kezdettel 
Reményi Károly karnaggyal és feleségével, 
Baranyai Irén gordonka- és szolfézstanárral 
beszélgetett Sinkó Gyula.  

 

Reményi Károly, Sinkó Gyula, Baranyai Irén.  

A fotót Nyári Andrea készítette 

A kellemes beszélgetés egy rögtönzött 
kóruspróbával indult, amely megadta az est 
családias hangulatát. 

Reményi Károly 1941-ben született. Mély 
érzéssel beszélt gyermekkoráról, családjáról, a 
látott emberi tragédiákról, és a gondviselés 
kiszámíthatatlan útjairól, amelyek befolyásolták 
egész életét.  

1960 és 1965 között a budapesti Zeneakadémia 
hallgatója, ahol középiskolai énektanár és 
karvezető diplomát szerzett. 1965-től az 
esztergomi Állami Zeneiskola szolfézstanára lett. 
Zongorán és fagotton játszik. 1970 és 1999 
között – három évtizeden át – ugyanitt igazgató 
és tanár volt.  Részt vett a helyi két és fél 
emeletes zeneiskola terveinek elkészítésében, 
valamint az építésben is részt vállalt családjával 
és más önkéntesekkel együtt.    

Feleségével, Baranyai Irén gordonka- és 
szolfézstanárral Esztergomban ismerkedett meg. 
Házasságukból három fiúgyermek született. 

Lelkes munkájuknak köszönhetően városunkban 
nagymértékben nőtt a zenét tanuló gyerekek 
száma. Tevékenységének következtében az általa 
létrehozott és működtetett ének- és zenekar 
meghatározó kulturális, művészeti szereplőjévé 
vált a városnak.  

Könyvtári beszélgetés Náray-Szabó 

Gáborral 

Szűcs Katalin 

A Könyvtári beszélgetések sorozat 2015. évi első 
vendége Náray-Szabó Gábor volt. A neves 
kémia professzor, egyetemi tanár, a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja egykor az 
Akadémiai Könyvtár főigazgatója is volt.  A 
beszélgetést ezúttal is Bánhidy Vajk középiskolai 
tanár vezette. 

A professzor gyermekkorát érintő kérdés 
kapcsán megtudhattuk, hogy a kémia szeretete 
egy balesettel kezdődött. 



 

Bánhidi Vajk és Náray-Szabó Gábor. 

A fotót Nyári Andrea készítette 

Gyermekként ciánmérgezést kapott, amely 
majdhogynem fizikálisan is az emlékezetébe 
véste a kémia jelentőségét és titokzatosságát. 
Középiskolai tanulmányok során, intenzívebben 
a matematika és a fizika érdekelte, és fizikus 
szeretett volna lenni. Azonban az akkori politikai 
helyzet miatt erről le kellett mondania. Így került 
Veszprémbe, ahol vegyészmérnöknek tanult, 
majd onnan Budapestre kerülve szerzett 
diplomát.  

Mondandójában kitért a középiskolai 
kémiaoktatás helyzetére is. Véleménye szerint 
manapság azért is vannak nehezebb helyzetben a 
kémiatanárok, mert sokkal kevesebb idejük, 
lehetőségük adódik a kísérletezésre. Ami pedig a 
diákok számára nem látványos vagy izgalmas, 
ami nem durrog vagy füstöl, az kisebb 
érdeklődésre tarthat számot.   

 

Náray-Szabó Gábor. Fotó: Nyári Andrea

 

 

Könyvtári beszélgetéseink megjelentek DVD-n! A filmfelvételek kölcsönözhetők! 

Katalógusunkból tájékozódhat az eddig megjelent felvételekről. 

 



Benyák Zoltán, alias Jonathan Cross 

a mocsai könyvtárban 

Varga Orsolya 

2014. december 12-én, péntek délután a Mocsai 
Községi Könyvtár falai között író-olvasó 
találkozóra került sor. Vendégünk Benyák Zoltán 
író volt, aki könyveinek egy részét Jonathan 

Cross álnéven publikálta.  

 

Benyák Zoltán. Fotó: Lipót Viktória 

A tatabányai író örömmel tett eleget a 
meghívásnak. A találkozón 14 érdeklődő jelent 
meg. Benyák Zoltánt közvetlen, barátságos 
embernek ismertük meg. A találkozó elején 
említette, hogy nem túl beszédes, ami kissé 
megijesztett. Tartottam a hosszú, csendes 
pillanatoktól. Szerencsére ilyen nem fordult elő. 
Az író felszabadult volt, és rengeteg érdekes 
dologról mesélt hallgatóságának. Kedvenc 
olvasmányairól, családjáról szintén hallottunk 

apró történeteket. A megjelent vendégek 
kérdéseket is tettek fel az íróhoz.  

Szóba került az is, miként kezdett írni, hogyan 
tudta megjelentetni könyveit. Benyák Zoltán 
mesélt arról, hogy milyen nehézségekbe ütközött 
a könyvkiadóknál. Ezért most már saját 
kiadásban jelenteti meg könyveit, – valódi neve 
alatt. Kiadójának neve: Grafoman.  

Kiderült, hogy az író a való életből meríti témáit. 
Akaratlanul is sokféle beszédfoszlánynak, 
szituációnak volt már tanúja, és ezek egy részét 
műveihez felhasználja. Legújabb könyve is példa 
erre. A „Csavargók dala” három hajléktalan 
történetével indul, akik a szokásos reggeli 
guberálás közepette egy kidobott csecsemőre 
találnak.  

Könyveiből a résztvevők több példányt is vettek, 
amelyeket dedikáltatták a szerzővel. Közel két 
órán át tartott a családias, jó hangulatú program.  

Külön örülök annak, hogy Rigláné Berczeli 

Mária, a Komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár 
igazgatója is ellátogatott könyvtárunkba erre a 
programra, és hogy megyénk napilapja, a 24 Óra 
is hírt adott rendezvényünkről. 

 

A könyvtár belső tere. Fotó: Szilassi Andrea 


