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Az Y és a Z generáció kultúra-

fogyasztási szokásai, avagy hogyan 

adjuk el a kultúrát fiataloknak? 

Petényi Erzsébet 

2015. szeptember 18-án részt vettem a II. 

Kulturális Piac és Szakmai Konferencia 

eseményén Tatabányán, a Vértes Agorájában. Az 

ott elhangzottakból idézek fel néhány gondolatot. 

Mielőtt azonban belevágnék, röviden tekintsük át 

a különféle generációk jellemzőit az alábbi 

összefoglaló alapján. 

"Veterán generáció„: 1925-1945  

Idős korban találkoztak először az Internettel. 

Számukra a számítógép- használat már 

önmagában is kihívás. Nehezen tudnak 

megbirkózni a digitális társadalom kihívásaival. 

„Baby-boom nemzedéke”: 1946-1964  

Életük derekán találkoztak az internettel. Egyre 

nagyobb intenzitással építik be munkájukba és 

hétköznapjaikba az internetet. 

"X-generáció„: 1965-1979  

Ők a hírnöknemzedék, az átmeneti generáció. 

Megbízhatóság, kontrolláltság, elmélyült 

szakmai igényesség, magas motiváció, 

kooperativitás, karrierizmus jellemzi őket. 

"Y-generáció„: 1980-1995  

A digitális nemzedék első hulláma. 

Magánéletükben nap, mint nap jelen van az 

Internet. 

"Z-generáció - IT-generáció„: 1996-tól  

Beleszülettek a digitális világba. Bátrak, 

kezdeményezőek, kevésbé kételkednek saját 

képességeikben, korlátaikban. Praktikus 

szemléletűek. 

"Alfa-generáció” -2005-től  

Ők a mostani gyerekek. Csendes generációnak is 

nevezik őket. 

 

Salamon Hugó, az intézmény szakmai vezetője köszönti a 

konferencia résztvevőit. Képek forrása: 

http://www.avertesagoraja.hu/galeria/10486.html#!pre

ttyPhoto[gallery]/3/ 
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Salamon Hugó üdvözlő szavai után a konferenciát 

Turainé John Katalin alpolgármester asszony nyitotta 

meg.  

A Kultúráért Felelős Államtitkárság Közösségi 

Művelődési és Művészeti Főosztályának 

főosztályvezetője, Szedlacsek Emília bevezetőjében 

kitért arra, hogy a piac szó kissé pejoratív értelmet 

kapott, pedig ha a szortiment – árukészlet – 

értelmezésben használjuk, akkor pozitív értelmet 

kaphat, s így már indokolt a művelődési intézmény, 

az Agora – piactér  is mint színhely. 

Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet 

szakmai igazgatója kiemelte, hogy az intézet fő 

feladatának tekinti az ifjúsággal való foglalkozást. Az 

ifjúságpolitika még keresi a helyét a nagypolitika 

térképén, de amellett, hogy a felnőtt társadalom mit 

gondol a fiatalokról, fontos azt is megtudni, hogy az 

ifjúság mit gondol magáról. Az NMI másik fő 

feladata az értékközvetítés, a kultúra átadása. Hogy 

mit értünk érték alatt, ezt pontosan meg kell 

határozni. A fiatalok esetében a pozitív értékek 

élményalapú elsajátítását közösségi színtéren 

szükséges megvalósítani. 

 

A konferencia résztvevői 

A rövid bevezető gondolatok után lépett színpadra 

Antalóczy Tímea, a Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem docense, aki Örvényben – 

Médiafogyasztásra szocializálva című előadásában 

elmondta, hogy a fiatalok életében a média mint fő 

szocializációs ágens jelenik meg – a család, az 

oktatás és a kortárs csoport helyett. A média a saját 

működési mechanizmusa, saját értékrendje szerint 

szocializál. Legfőbb területei a fiatal korosztály 

esetében: a nemi szerepek és identitás, a táplálkozás, 

drog és testkultúra, a divat és öltözködés, az 

előítéletek, a foglalkoztatási szerepek, a beszélt és 

írott nyelv, a viselkedési minták. A média néhány 

lehetséges hatása: széleskörű tematizálás, 

manipulációs hatás, a felnőtté válni akarás 

késleltetése. 

A kulturális műfajokban is generációváltás 

következett be. A hagyományos kulturális műfajok 

nem kompatibilisek az új generációk fogyasztói 

létformájával. Pl. jellemző, hogy a hagyományos 

könyvolvasás háttérbe szorul, a kép szerepe megnő. 

Érdekes, hogy a fiatalok hogyan osztották fel a 

kulturális ágakat. Megkülönböztették az öreg (jazz, 

operett, opera, balett, klasszikus zene, festészet) és a 

fiatal műfajokat (film, tánc, színház, kiállítás).  

 

Antalóczy Tímea 

A mai Z generációra a legjellemzőbb az álladó online 

jelenlét. Egy 2013-as felmérés szerint ahhoz, hogy a 

telefon 50 millió felhasználóhoz eljusson, 75 év 

kellett. Ugyanennyi felhasználóhoz az engry bird 35 

nap alatt jutott el. A virtuális világ adta szabadság 

ambivalens, hiszen a szabadság csak látszólagos, a 

magányossá válás folyamata is elindul. A távolságok 

könnyen áthidalhatók, látszólag közel kerül minden 

az online világban. Fontos, hogy a virtuális terekből 

való kilépés lehetőségét megteremtsük a fiatalok 

számára. 

Tari Annamária Az „Y és a „Z” generáció 

sajátosságai a kultúrafogyasztás és a közösségi 

művelődés szempontjából című előadását azzal 

kezdte, hogy a média nyújtotta kultúra manipulált, és 

a bulvár teljesen kiszorítja az egyéb kultúrát, 

hiányzik a kritikai gondolkodás. A médiumok az 

egyetemes értékeket már nem közvetítik. Az off-line 

generáció még a régi értékrendszer elvárásainak 

megfelelően nőtt fel. A mostani 20-30 évesek 

különleges helyet foglalnak el világunkban. Ők az 

információs kor gyermekei, együtt nőttek fel az 

internethasználat elterjedésével, megtanulták 



alkalmazását, aktív felhasználói lettek. Az Y 

generáció nem feltétlenül akar megfelelni egy olyan 

szülői mintának, amelyben a “robotoló szülő” a saját 

életében sem éli át az örömöket, és a hagyományos 

értelemben vett tekintélytisztelet sem a sajátjuk. De 

hogyan is lehetne elvárni e fordított szocializációban 

felnőtt nemzedéktől ezeket, hiszen nem ők tanulnak a 

szülőtől, sokkal inkább ők oktatják elődeiket a 

technika vívmányainak használatára! Ellentmondásos 

korban születtek, és nem mindennapi körülmények 

között kell eligazodniuk, helyt állniuk a velük 

szemben támasztott sokféle követelmény közepette. 

A fogyasztói társadalom minden előnyével és 

hátrányával naponta “bombázza” őket a 

legkülönfélébb módokon, de az új lehetőségek, 

igények, átértékelődött fogalmak, a megváltozott 

értékrendben nincs számukra biztos iránytű, és nincs 

kijelölt út. A helyes utat önmaguknak kell 

megkeresni, mégpedig egy virtuális világban, amit 

hozzá kell illeszteniük a való világhoz, a mindennapi 

realitáshoz. 

 

dr. Tari Annamária 

Az Y nemzedék olyan világban vált felnőtté, ahol 

örökké sietnie kell, önmagát kell megvalósítania, 

karriert kell építenie. Egy érdekvezérelt világban, 

ahol attól kell tartani, hogy ha nem igyekeznek, 

értékcsökkentek lesznek, partvonalra kerülnek. Az 

időskor, a tapasztalat önmagában nem kelt bennük 

csodálatot, tiszteletet, presztízst. 

Korlátlan információ birtokába juthatnak, de az 

életüket teszik fel, kitárulkoznak a világ számára, 

kitörölhetetlen nyomot hagynak magukról, olyan 

adatokat, amelyeket bármikor felhasználhatnak a 

kárukra. 

Az Y nemzedék magabiztossága csak felszín. A 

mélyben szorongás, félelem, bizonytalanság, stressz, 

különféle traumák lappanganak, mert nincs könnyű 

életük. Hiányzik a kapocs, ami összeköt, a bizalom, a 

megértés, a türelem, a szeretet. Ezekből van a 

legkevesebb a mai, gyakran atomjaira hulló 

családokban. Az őszinte beszélgetések, a 

meghallgatás és a “kibeszélés” művészetének 

kevesen vannak birtokában. 

A Z generáció, az Y generáció utáni korosztály. A 

jövő generációja abban is nagymértékben különbözik 

a korábbiaktól, hogy ez egy digitális generáció, ők a 

“dotcom” gyerekek, beleszülettek a digitalizált 

világba, így minden digitális eszközt természetesnek 

vesznek, az emberek mindennapjainak nemcsak 

kiegészítéseként, hanem szerves részeként kezelik 

azokat. Ők a világ első globális nemzedéke, a 

globális falu első gyermekei, akik ugyanazon a 

zenén, ételen, mozifilmen, és divatirányzaton nőnek 

föl. Ez a nemzedék a legkisebb létszámú, a 

legoktatottabb, a legkisebb családba született, a 

legidősebb anyák nevelik és a leghosszabb várható 

élettartammal rendelkezik. A mai fiatalok virtuális 

közösségekben élnek, a világhálón töltik 

szabadidejük nagy részét, és kapcsolataikat is az 

internetes közösségi oldalakon építik ki, félő 

azonban, hogy a virtuális térben nem tanulják meg a 

konfliktusokat megfelelően kezelni. 

A kamaszok mozaikszerű érettséget mutatnak, vagyis 

az eszközhasználatban nagyon is érettek, míg más, 

érzelmi-indulati vonatkozásban még gyerekek. Egyre 

több agresszív hatás éri őket, egyre gyorsabban 

nőnek fel. Minden látszat ellenére nincs könnyű 

gyerekkoruk: értenek sok mindent, de feldolgozni 

nagyon keveset képesek ebből.  

Az ún. „kívülhordott önértékelésük” azt jelenti, hogy 

mások mondják meg számukra, mi a jó. Gyorsan 

kapják az élményeket, ingereket, melyek között 

nagyon sok a felesleges, a kommunikációs zaj. 

Fontos számukra az azonnali érzelmi kielégülés 

igénye. Figyelmük megosztott, egyszerre több 

dologgal foglalkoznak. Megfigyelhető a „biznisz” a 

semmiből, sokan tizenéves korukban üzletemberekké 

válnak az interneten keresztül.  

A régi értékek, érzelmek és attitűdök folyamatosan 

változnak. Az információs kor és a fogyasztói 

társadalom hatásait sem kikerülni, sem 

megváltoztatni nem lehet, mert életünk részei. Ez 

érzelmileg is rugalmasságot és alkalmazkodást 

igényel felnőttől és gyerektől egyaránt. A 

felnőtteknek nagy feladata van ebben a folyamatban: 

tudatosan kellene vigyázniuk a Z generációra, 

megmutatni és átadni a legfontosabb értékeket. 



Segíteni kell őket abban, hogy az elérni kívánt 

célokat a képességekhez tudják igazítani. Nem 

mindegy, hogy az élményeket megosztják vagy 

megélik. Fontos, hogy önállóan cselekedhessenek, 

magukénak érezhessék a megoldandó feladatot. 

Kiegyensúlyozott felnőttnek kell lenni, ahhoz, hogy 

humorral vagy komolysággal, de hitelesen képviselni 

lehessen a tudást. Szeretettel, megértéssel közeledni, 

ez a kulcsa az együttélésnek. A legfontosabb pedig a 

kommunikáció: ha nem teremtünk alkalmat a 

beszélgetésre, akkor ezek a fiatalok teljesen 

elszakadnak tőlünk, belemerülnek on-line világukba 

és a teljesen idegen off-line világban elveszettek, 

magányosak lesznek. 

Harmadik előadóként a Sziget Fesztivál alapítója, a 

Sziget Kft. ügyvezetője, Gerendai Károly lépett a 

színpadra. Sikeres magyarországi gyakorlatok a 

kultúraközvetítésben és a célcsoportok elérésében 

címmel tartott élménybeszámolót, osztotta meg 

tapasztalatait hallgatóival. 

 

Gerendai Károly 

A Szigeten az átlagéletkor 21,6 év, tehát a Z 

generáció képviselői vannak többségben. A fiatalokat 

már leginkább a médián keresztül lehet elérni. Az 

internetes fórumokon mindig vannak ún. 

véleményvezérek, az ő befolyásuk igen nagy a többi 

felhasználóra. Nézete szerint a rendezvények, 

fesztiválok sikerének fő oka éppen az off-line jelenlét 

lehetősége, vagyis az igény arra, hogy személyesen is 

találkozhassanak egymással a fiatalok. 

Ma már a fesztiválok piaca is telítődött, a meghívható 

együttesek száma korlátozott, szinte mindenhová 

ugyanazokat a fellépőket hívják meg. Egy fesztivál 

sikerét tehát nem a szereplők adják, hanem a 

közösségi élmény minősége. Fontos, hogy valami 

egyedi, csak az adott fesztiválra jellemző élmény is 

legyen, mint pl. a mikroterek, kisebb közösségi 

élmények. A távolabbi, 5-10 éves trendeket előre 

látni még nem lehet, folyamatosan változik a világ, 

alkalmazkodni kell az igényekhez. 

 

Nemes Orsolya. 

A szünet utáni első előadó Nemes Orsolya, 

prezentáció-dizájner és tréner. Az Y generáció 

tagjaként cégeknek segít a kommunikációban. Saját 

munkahelyi tapasztalatait beépítve tart előadásokat 

generációjáról azzal a céllal, hogy a generációk közti 

szakadék csökkenhessen, megérthessék az idősebb 

generációk tagjai a fiatalabb, feltörekvő 

munkatársaikat. Felhívta figyelmünket, hogy a 

generációs problémák megértésében első helyen a 

környezet feltárását kell elvégeznünk. Az elmúlt 15 

évben megváltozott a világ. Az 1980 után született 

emberek tinédzserként élték meg az ikertornyok 

terrortámadását 2001-ben. Ez az esemény 

megváltoztatta az egész világot, alapjaiban 

módosította a biztonságról alkotott képet. A 

bizonytalanság érzése beköltözött az emberek 

mindennapjaiba, eluralkodott a bizalmatlanság 

érzése, hogy leginkább csak saját magukra 

támaszkodhatnak. A Z generáció tagjai ebbe nőttek 

bele. Megváltozott a technológiai környezet is. 

Belenőttek a digitális technológiába, ők a digitális 

bennszülöttek. Többségük úgy érzi, ami nincs az 

interneten, az nem is létezik. A digitális világ az 

analóg világ kiterjesztése számukra. Mindent 

megosztanak, véleményt mondanak mindenről és 

figyelembe veszik mások véleményét az internetes 

platformokon. Osztható tartalmakat készítenek, 

közösséget építenek a hálón. Használják a facebookot 

(amit a Z generáció már nem annyira), az 

instagramot, a snapchet-et, spotify-t, tindert. ubert, 

airbnb-t. Napi két órát töltenek okostelefon 

használatával, különféle praktikus alkalmazásokat 

töltenek le. Fontosnak tartják a minőségi termékeket, 

a minőségi munkát is. Szeretnek jó csapatban együtt 

dolgozni, lényeges a partnerség, az önálló 

feladatmegoldás, de a folyamatos visszajelzés is. 



A jellemzők felsorolása után néhány konkrét ötletet 

láthattunk a figyelemfelkeltés eredményes 

megvalósulására, pl. a Katona József Színház 

Gifszínháza, a Momentán társulat honlapja, a Ma este 

színház, Ma este koncert honlap, a Vírusest, a 

TEDbeszédek, QuizUp, a Hosszúlépés városi séták. 

 

Müller Tamás 

Müller Tamás, a The ConnectEast Incubator cég 

képviselője a „Kultúra a zsebben – 

információközvetítés mobiltelefonos 

alkalmazásokkal, avagy mire jók az okos kütyük?” 

című előadásában gyors ismertetőt hallhattunk olyan 

alkalmazásokról, programokról, amik a 

figyelemfelkeltés eszközei  lehetnek.  Ilyenek pl. a 

LOL rövidítés, ami a túl humoros dolgok jelzője, az 

OMG a megdöbbenés szinonimája. A Twitter egy 

ismeretségi hálózat, mikroblog-szolgáltatás, mely 

lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy rövid 

bejegyzéseket vagy egymásnak szánt üzeneteket 

írjanak maximum 140 karakter hosszúságban. Az 

Elevator pitch (néhány perc a liftben technika) egy 

rövid beszéd, amely néhány mondatban összegzi az 

adott termék, szolgáltatás, projekt, vállalat, vagy akár 

munkavállaló, illetve munkakereső legfontosabb 

tulajdonságait. Az one line pitch azt jelenti, hogy egy 

ötletet egy mondatban, 15-20 másodperc alatt kell 

eladhatóvá tenni. A Dropbox online fájltárolási 

szolgáltatás, lehetővé teszi állományok felhőkben 

tárolását, szinkronizálását és megosztását. A 30km.hu 

segít összehozni a fogyasztókat a közelükben 

található termelőkkel. A miutcank.hu oldalon 

regisztráció után megismerkedhetünk 

szomszédainkkal, és kapcsolatba léphetünk a 

környékünkön élőkkel. 

Utolsóként Dr. Botos Barbarától egy Tatabányán 

megvalósuló ötletet ismerhettünk meg. Az angol 

nyelv és irodalom, biológia szakos középiskolai 

tanár, környezetgazdász a Bárdos László Gimnázium 

Z és Y generációs tanulóval dolgozott. Látványos és 

szokatlan előadása lenyűgözte a rendezvény végéig 

ottmaradt hallgatóságot. A gyerekekkel 

környezetvédelem témában forgattak rövid 

jeleneteket, mintha filmelőzetesek lennének. A 

diákok a saját eszközeikkel, a saját forgatókönyvük 

szerint, a maguk választotta helyszíneken 

gyakorlatilag nulla költségvetésből forgatták a 

filmeket, láthatóan nagy beleéléssel, lelkesedéssel. 

Ahogy a tanárnő elmondta, ezekkel a fiatalokkal csak 

úgy lehet szót érteni, hogy be kell épülni közéjük, ne 

adjunk kész válaszokat nekik, akkor érzik magukénak 

a megoldandó feladatot, ha maguk találják meg a 

választ. A bemutatott három film, a közös munka 

minderre kiváló példa. S mint ahogy fentebb már 

megfogalmazódott, nem mindegy, hogy az 

élményeket megosztják velünk, vagy megéljük mi 

magunk is. Azoknak, akik nem vettek részt a 

konferencián, ezzel a beszámolóval kell beérniük. 

 

 

Dr. Botos Barbara 

 

Az utolsó tánc. Környezetvédelmi kisfilm a Bárdos László 

Gimnázium tanulóival.  

A kép és a videó forrása: 

https://www.youtube.com/watch?t=16&v=bZqlIVz9o_s 

https://www.youtube.com/watch?t=16&v=bZqlIVz9o_s


8 éves lett a tatabányai NetNagyi 

Klub 

Szilassi Andrea 

2015. augusztus 15-én, ezen az augusztusi 

kánikulai napon folytatódott az okostelefon- és 

tabletsuli a megjelent klubtagoknak és 

vendégeknek, akik közül négyen Budapestről 

érkeztek.  

Előtte azonban megünnepeltük 8. 

születésnapunkat, és jólesően vettük tudomásul, 

hogy a legelső klubfoglalkozás résztvevői közül 

többen ezúttal is jelen voltak. Mivel minden 

alkalommal készítettünk fotókat, a képeket pedig 

egy felhő alapú tárhelyen rendszerezve 

közreadtuk, ezért kellemes időtöltést jelent 

mindannyiunk számára ezeket időnként 

átböngészni. Azon túl, hogy a képek 

megmutatják, milyenek voltunk fiatalabb 

kiadásban, ugyanakkor felidézik 8 év 63 

klubrendezvényének emlékét, amelyen 1.569 

vendég vett részt összesen.  

 

Csoportkép 2011 áprilisából. Fotó: Pohner Lászlóné 

Az eltelt idő alatt mind az előadások témaköre, 

mind az eszközök köre egyre bővült. 8 év alatt a 

következő főbb témák kerültek napirendre: 

 A Windows XP, 7 és 8.1-es, valamint az 

iOS operációs rendszerek sajátosságai  

 Honlapajánlatok 

 Virtuális utazások a világ szép helyein 

 Családfakutatás, családfakészítő 

szoftverek és online alkalmazások 

 Ügyintézési lehetőségek a világhálón 

 Néhány nagy Google projekt 

bemutatatása: pl. az emberi testet három 

dimenzióban láttató Zygote Body, és az 

Amazonas esőerdőiről készült projekt, a 

transzszibériai vasút útvonaláról készített 

videók, térképek, hangfelvételek, továbbá 

a Google Art művészeti projektje, stb. 

 Filmek, zenék, e-könyvek, könyvtárak és 

archívumok a világhálón. 

 Különféle digitális képszerkesztő 

programok alkalmazása, képtömörítő és 

egyéb szoftverek ajánlása, bemutatása. 

Digitális képek készítése régi 

negatívokról és pozitívokról speciális 

filmszkennerrel 

 Scrapbook, fotókönyv, többrétegű képek 

és fotómontázsok készítése 

 Videó-, film- és prezentáció-készítés  

 Zene- és hangszerkesztő programok, 

karaoké énekléshez alkalmazható 

szoftver és kellékek 

 Bakelit lemezek és magnókazetták 

hanganyagainak digitalizálása  

 Geoládázás 

 Facebook, Google +, IWIW és egyéb 

közösségi portálok hasznos tudnivalói 

 Digitális lábnyomaink és ismeretlen 

követőink. Adataink védelme. Tanácsok 

az internetezés veszélyeivel kapcsolatban  

 A Gmail és a Hotmail. A Google Drive 

és a SkyDrive bemutatása, felhőalapú 

szolgáltatások. 

 Számítógépes problémák és kezelésük. 

 Dokumentumaink rendszerezése, 

archiválása. Öletek a gyors 

visszakereshetőségre. Sz mappák 

színezése, megkülönböztetése érdekében. 

 iPad, okostelefon és mesterséges 

intelligencia. Okostelefon applikációk  

A foglalkozás a májusi órák rövid átismétlésével 

folytatódott, mivel voltak olyanok is, akik az 



első programon nem vettek részt. A klub előző 

előadásainak tartalmáról a Kemlib 2015. május-

júniusi számában már beszámoltam. Ezt 

követően egy olyan összefoglaló következett, 

amit egy tájékozott okostelefon- és 

tablethasználónak tudni érdemes. A legtöbb 

mobil eszköz tulajdonosa ugyanis általában csak 

a saját eszközét ismeri valamennyire, de nem 

tudja igazán összevetni más gyártók darabjaival. 

Beszéltünk a mobileszközök legnagyobb 

cégeiről, illetve a legáltalánosabban elterjedt 

operációs rendszerekről, az Apple iOS 

rendszeréről, a Google Androidjáról és a 

Microsoft Lumia Denimjéről. 

 

A kép forrása: 

http://go.rokmobile.com/hs-fs/hub/402293/file-

2644734152.jpg/Tech_Blogs/phablets.jpg?t=1444161776552   

Szó esett okostelefon és tablet vonatkozásában 

az alkalmazhatóság hasonlóságairól és 

különbségeiről. Megnéztük e három nagy 

óriáscég webáruházát is. Mindeközben felhívtam 

a figyelmet arra, milyen fontos tájékozódni a 

letöltések előtt, milyen engedélyeket kérnek a 

használatért cserébe a fejlesztők. Megnéztük, 

hogy a Google Play webáruházából letölthető 

alkalmazások fejlesztői milyen dolgokhoz 

férhetnek hozzá, illetve milyen felhatalmazást 

adunk számukra az alkalmazás használatával. A 

Microsoft operációs rendszerein utólag is 

beállítható, mely applikáció fejlesztőjének tiltjuk 

le vagy kívánjuk jóváhagyni például a bármikori 

mikrofon-, webkamera és GPS-használatot.  

Ennek kapcsán elhangzott az is, hogy nem 

minden letölthető alkalmazás ingyenes. Sőt, 

különböző árak tapasztalhatóak a 

webáruházaknál, ha különböző gépekről, 

eszközökről tekintjük meg ugyanazt az 

applikáció-kínálatot.  Ennek okaiba ezúttal nem 

merülnék bele, mivel hosszabb magyarázat 

lenne. Beszéltünk arról is, hogy milyen 

lehetőségeink vannak, ha akár újságot, akár 

díjfizetéses applikációt szeretnénk rendelni. A 

DiMagnál történő újságelőfizetés széleskörű 

lehetőségeiről és rugalmas, gyors megoldásairól 

már a május-júniusi számban is írtam, ezért ezzel 

most szintén nem foglalkozom. Egy másik, 

elterjedt megoldással viszont igen, amikor saját 

PayPal fiókunkon keresztül történik az 

előfizetési díj átutalása. Ez a megoldás azonban 

angol nyelvtudást igényel, már nincs magyar 

nyelvű felület. A PayPal fiók regisztrálása nem 

jelent fenntartási költséget, és minden hónapban 

elegendő nagyjából annyi pénzt átutalni a 

számlánkra, amennyit fizetni szeretnénk egy 

szolgáltatónak, akinek felhatalmazást adunk arra, 

hogy adott esetben minden hónapban leemeljen 

egy konkrét összeget erről a virtuális 

számlánkról. A PayPal a forintban küldött 

pénzünket olyan valutára váltja át, amilyenre a 

szolgáltató igényt tart. Ezért a konverzióért 

valamennyi, de nem jelentős költséget felszámít 

a PayPal, illetve az aktuális valutaárfolyam is 

befolyásolhatja, mennyi forintunkba kerül egy 

adott tranzakció. Ilyen módon azonban nem 

férhetnek hozzá idegenek a bankszámlánkhoz, és 

mindenkor mi irányítjuk a pénzmozgásokat. 

Befejezésként az otthoni wifi hálózat 

létrehozásainak előnyeivel, a fájlok átadásának 

különféle módjaival, valamint a rádióhullámon 

keresztül történő fájlcserével (bluetooth) 

foglalkoztunk, melyet gyakorlatban is 

kipróbáltunk. Ezúttal sem értünk a téma végére, 

ezért az okostelefon- és tabletsuli ezután is 

folytatódni fog. 

 

Vezeték nélküli hálózat hasznosítása. A kép forrása: 

http://www.tech210.com/dev/index.php/home-personal/internet-

and-wifi-setup 

http://go.rokmobile.com/hs-fs/hub/402293/file-2644734152.jpg/Tech_Blogs/phablets.jpg?t=1444161776552
http://go.rokmobile.com/hs-fs/hub/402293/file-2644734152.jpg/Tech_Blogs/phablets.jpg?t=1444161776552
http://www.tech210.com/dev/index.php/home-personal/internet-and-wifi-setup
http://www.tech210.com/dev/index.php/home-personal/internet-and-wifi-setup


Marosvásárhelytől Tatabányáig, az 

irodalomkritikától a könyvtári 

feladatokig 

Örsi Melinda 

2015 augusztusában Erdélyből  Tatabányára 

érkeztem  azzal a céllal, hogy két hónapos 

szakmai gyakorlaton vegyek részt a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtárban. Ezt a 

lehetőséget az Erasmus Plusz program 

biztosította számomra. Ez egy Európai Uniós 

szervezet, akik pályázatokat hirdetnek meg 

tanulmányi ösztöndíjak és szakmai gyakorlatok 

betöltésére egyetemistáknak. A tanulmányi 

ösztöndíjaknál az egyetem korlátozza a 

lehetőségeket, de a szakmai gyakorlatnál a 

lehetőségek száma végtelen. A tanuló 

választhatja ki az országot, a céget, intézményt 

és az ott végzett munkát is. Az egyedüli feltétel, 

hogy valamennyire kapcsolatba hozható legyen a 

folytatott tanulmányokkal. Erről tudomást 

szerezve elkezdtem gondolkozni, hogy én hova 

is mehetnék. Mivel kiskorom óta szerettem a 

könyvtárakat, és végzettségemhez is illeszkedik, 

így az intézménytípus már megvolt, csak a 

helyszín hiányzott.  

Én még soha nem 

jártam külföldön 

előtte, így érthető volt 

ijedtségem, hogy 

nagyon messze 

kerülök az 

otthonomtól, ahol 

esetleg még a nyelvet 

se beszélem. Ezért 

esett választásom 

Magyarországra. De 

ez még mindig nem 

volt elég, könyvtári 

nyelven szólva le 

kellett szűkítenem egy 

városra a találati halmazt. Nagyon megörültem, 

amikor az interneten rákerestem Tatabányára, és 

láttam, hogy van itt megyei könyvtár. Engem ide 

szoros rokoni szálak kötnek, ugyanis nagynéném 

itt él a családjával. Tehát a város már adott volt, 

és a fejemben összeállt a két hónapra szóló terv 

is. Már csak a könyvtárral kellett egyeztetnem, 

hogy fogadjanak, mint gyakornok. Írtam nekik, 

és tűkön ülve vártam válaszukat. Rövid időn 

belül megérkezett a beleegyezés. Ezután már 

csak a formaságok maradtak. Sokan kérdezték, 

vajon miért nem választottam más helyet? Miért 

nem Budapest vagy Debrecen mellett döntöttem? 

Nem értették, mit akarok én Tatabányán. Addig-

addig hallgattam ezt, míg kissé én is 

elbizonytalanodtam. Ide érkezve szembesültem a 

ténnyel, hogy ez a város tényleg nincs teli 

történelmi épületekkel, amik engem mindig is 

vonzottak. 

Mindazonáltal július 27-én elkezdődött életem 

egyik legszebb élménye.  Kétségekkel és 

kérdésekkel telítve elindult első napom a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtárban. A nap 

végére szerencsére már biztos voltam abban, 

hogy helyesen választottam ki a helyszínt. Itt 

olyan összetett programot állítottak össze nekem 

a kedves kollegák, ami garantáltan kitért minden 

munkafolyamatra, így lehetőséget nyújtott 

számomra, hogy belekóstoljak a könyvtáros 

munka apró-cseprő dolgaiba. Teljes 

bizonyossággal állíthatom, hogy ez volt életem 

első komolyan vett szakmai gyakorlata, ahonnan 

tényleg úgy térek majd haza, hogy tanultam 

valamit. Emellett segített felmérni saját 

képességeim és érdeklődésem. A tanári 

szakmával ellentétben a könyvtárosi mesterséget 

később is szeretném még végezni, nem 

tántorodtam el abbéli szándékomtól, hogy egy 

könyvtárban dolgozzak. Sőt, megerősített 

benne!   

Mentorom, Kantó Erika nagyon kedvesen és 

segítőkészen úgy tervezte meg ittlétemet, hogy a 

könyvtár összes munkaterületén eltöltsek egy kis 

időt, megtapasztalhassam a háttérben folyó 

munkákat is. Látnom kellett, hogy a könyvtárosi 

munka nem csupán annyi, hogy könyveket adnak 

ki az olvasóknak, és visszaveszik tőlük - mint azt 

az átlagemberek hiszik. A könyvtáraknak új 

feladatokkal és kihívásokkal kell 

szembenézniük, hogy képesek legyenek 

megtartani és gyarapítani látogatóik számát, 



dacolva az internet erejével. Ami bizony elég 

komoly ellenfél. Az új feladatok mellett 

megmaradtak természetesen a régiek is, és hála e 

könyvtárnak - megismerkedhettem ezekkel is.  

De ez a két hónap nem csak munkáról szólt! 

Sok-sok nevetésről, kirándulásról, 

élménygyűjtésről is. Részt vettem az augusztus 

közepén lezajlott öko-táborban, 

Koppánymonostoron is, amely Nász János 

sikeres NKA pályázatának köszönhetően 

valósult meg. Ezalatt az idő alatt egy kirándulás 

alkalmával ellátogattam a szlovákiai 

Révkomáromba. Így elmondhatom, hogy 

külföldön is jártam, hiszen mi, erdélyiek 

Magyarországra nem külföldként tekintünk. Ezt 

a különös érzést, meg az erdélyi magyarok 

helyzetét ecseteltem a táborban a meghívott 

gyerekeknek, akik lelkesen hallgattak, majd 

kérdésekkel bombáztak. Nagyon aranyosak 

voltak hozzám. Ez a kirándulás nem csak 

szórakoztató volt, de ráébresztett arra is, hogy 

már felnőtt vagyok, és a 14-15 évesek is ekként 

tekintenek rám.  

Majdnem minden hétvégém kirándulásról szólt. 

Jártam Tatán és Révkomáromban kétszer, és a 

Balatonra, Siófokra is eljutottam. Majd 

Mikolasek Zsófiának köszönhetően - akinek ezért 

mindig hálás maradok - ellátogattam Budapestre 

is. A Vártól a Városligetig mindent megnéztem, 

és megörökítettem képekkel. Mindazonáltal a 

fotók nem tudják visszaadni a kirándulás 

egészét, s az örömet, a csodálatot és még sokféle 

érzést. Sok minden csak az emlékezetemben él. 

Csodálatos volt a főváros! Főleg az épületek, az 

utcák, a Margit sziget, az Erzsébet kilátóról és a 

Libegőről látható panoráma, amelyek olyan 

élményt nyújtottak, hogy évekig lelki elemózsiát 

biztosítanak számomra. Részt vettem az MKE 

által szervezett kiránduláson is, amikor 

Lábatlanra és a Duna túl partján fekvő, 

szlovákiai Karvára utaztunk. Bár a látvány nem 

vetekedik a fővárosi kirándulással, azért a 

hangulata ennek is jó volt. A kirándulás során 

úgy éreztem, hogy én is e könyvtár  munkatársai 

közé tartozom, és őszintén kívántam, bárcsak 

soha ne múlna el ez a két hónap.  De sajnos 

véget ért, szeptember 29-én repülök haza. 

Amikor érkeztem, egy félénk lány voltam, aki 

életében először jár külföldön és  nem tudta, 

mire számíthat. Itt megtapasztaltam az élet nagy 

ajándékait - barátság, jó kapcsolatok, tapasztalat. 

Olyan élményekben lehetett részem, amelyekről 

egy éve még álmodni se mertem. Pozitív 

fogadtatásban volt részem, bármerre is mentem. 

Sokan dicsérték "ízes" beszédem. Feszegettem 

saját határaim is, kiléptem a komfortzónámból és 

nyitottam a világ felé. Csak így lehetett új 

élményekkel gazdagodni. Az emberi élet nem a 

vagyongyűjtésről kell, hogy szóljon, hanem 

arról, hogy minél többet legyünk szeretteinkkel, 

és próbáljunk meg új kapcsolatokat építeni. 

Mindenki tanulhat másoktól, és minden 

helyzetből le lehet vonni valamilyen 

következtetést. S ezekre a dolgokra bizonyos 

mértékben e szakmai gyakorlat során jöttem rá.  

Most, távozáskor egy teljesen más ember fog 

megérkezni a kolozsvári repülőtérre. Egy lány, 

aki új tudásra és barátokra tett szert, aki 

eltölthetett egy kis időt távol élő rokonaival, egy 

lány, aki elveszített egy fontos személyt ittléte 

alatt, és egy lány, akinek életcéljává vált, hogy 

utazhasson és tapasztalatokat gyűjtsön. Egy lány, 

aki még mindig fél az ismeretlentől, de 

megtanult nem pánikba esni minden apró 

probléma miatt, és aki bizakodik, hogy szép élet 

vár rá.   

 

Örsi Melinda. Fotó: Mikolasek Zsófia 

Köszönöm mindenkinek a támogatást, a kedves 

fogadtatást, a barátságos hozzáállást és a 

segítőkészséget, amit egytől-egyig minden 

kollegában megnyilvánulni láttam. Köszönöm a 

sok csodás élményt, a belém vetett bizalmat és 

remélem, hogy ez a búcsú nem örökre szól!   



Megyei körkép 
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita 

feketsne.anita@jamk.hu  

34/513-677 

V. évfolyam 9. szám   

2015. szeptember  

Hármas ünnep Kondor Katalinnal az 

esztergomi könyvtárban  

 
Kovátsné Várady Eszter 

Jubilálni mindig felemelő, szép; alkalom arra, 

hogy az ember visszatekintsen örömteli 

eseményekre, melyek fölött a hétköznapok szinte 

észrevétlen elszállnak, s csak ha elérünk egy 

kerek dátumhoz, akkor jön a visszatekintés, az 

addigi teljesítmény mérlegelése. És az ünneplés. 

Az esztergomi könyvtárban 2015. szeptember 

15-én kettős jubileum köszöntésével kezdődött 

meg a Könyvtári beszélgetések.  

Bevezetésnek az intézmény fennállásának 110. 

évfordulójáról emlékeztem meg röviden az 

intézmény igazgatójaként. Helischer József – a 

könyvtár névadója – hagyatékát (2538 kötet, 

térkép, kézirat és 3000 váltó forint a 

gyarapításra) a szabad királyi város 

képviselőtestülete 1905. augusztus 28. napján 

tartott közgyűlésén intézményesítette Városi 

Nyilvános Könyvtár címen. E dátumtól 

kezdődött az esztergomi városi könyvtár 

kalandos története, mely ugyan az 1844-es 

Helischer hagyatéknál kevésbé viharos éveket élt 

meg, de azért igencsak része van a nem mindig 

előnyös változatosságban… 

A 110 éves intézménynek persze jócskán 

akadnak nagyszerű eredményei. Ezek sorából a 

kiemelkedik a Könyvtári beszélgetések, mely 

elérkezett 100., ünnepi alkalmához. A 

programsorozat 2004-ben indult; a könyvtár 

felismerve az „új időknek új szeleit” olyan 

programokat indított útjára, melyek új 

tartalommal tudják kiegészíteni a hagyományos 

ismeretterjesztési funkciót. Ezek közt jelentős 

szerepet játszott a 2004 májusában indított 

Könyvtári beszélgetések. Az eltelt több mint tíz 

esztendőben a meghívott vendégek sorával 

tulajdonképpen felvonult a magyar kulturális 

közélet színe-java az esztergomi könyvtárban. 

Hogy százuk közül csak az azóta eltávozottakat 

említsük, így is tisztelegve emlékük előtt: 

Gyurkovics Tibor, Erőss Zsolt, Cseh Tamás, 

Makovecz Imre, Czeizel Endre.  

Még mielőtt a Könyvtári beszélgetések ünnepi 

alkalmának vendégéről szó esnék, meg kell 

említenünk a harmadik okot, amely további 

alapot adott az ünneplésre. Ebben az 

esztendőben, fennállása óta először az 

intézménynek végre lehetőség nyílt egy 

helytörténeti kiadványsorozat útnak indítására. 

(E számunk helytörténeti rovatában részletesen 

is írunk erről. – szerk. – ) 

 

Bánhidy Vajk, Kovátsné Várady Eszter és Kondor Katalin. 

Fotó: Nyári Andrea 

A Könyvtári beszélgetések 100. alkalmának 

vendége Kondor Katalin volt. Őt Várady Eszter 

az üdvözlő szavakon kívül egy tortával is 

köszöntötte, amelyen egy marcipánból készült 

könyv díszelgett, a 100. Könyvtári beszélgetés 

felirattal – az Ettore cukrászda ajándéka az 

ünnepi alkalom vendégének. Ezt követően indult 
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meg a beszélgetés Bánhidy Vajk gyakorlott, értő 

moderálásával, melynek során sok mindent 

megtudtunk Kondor Katalin életéről. Megtudtuk 

pl., hogy kilencéves korában már részt vett 

Debrecenben az 56. október 23-i tüntetésen, 

noha nem sok fogalma volt arról, mi is folyik 

valójában – a kis történet a kíváncsi, a mindenre 

nyitott gyereket villantotta fel, akiből később 

országszerte ismert, kitűnő riporter vált. Szó 

esett a technika fejlődéséről, hogy mit is jelent a 

média világában; a hír-veseny felfokozódott, és a 

mindent elárasztó információ a minőség 

gyalázatos romlását hozta magával, mondta 

Kondor Katalin. Annakidején a szakma 

alapkövetelménye volt, hogy valaki szépen 

beszéljen magyarul, ma pedig már naponta 

tapasztaljuk, halljuk, hogyan, milyen 

szégyenletesen romlik a nyelvünk, folytatta. 

Szánalmas és gyűlöletes, ami a magyar sajtóban 

történik 95 óta, állapította meg. A kereskedelmi 

televíziók megjelenése ahelyett, hogy 

színvonalat vitt volna a tömegtájékoztatásba, 

lehúzta a közszolgálati tévét is egy gyalázatosan 

alacsony színvonalra.  

 

Kondor Katalin. Fotó: Nyári Andrea 

A kereskedelmi tévék álságossága, a 

természetesesség hiánya, a jópofizás, 

igénytelenség, hazug álhírek terjesztése vált 

manapság széles körben elterjedtté és 

kívánatossá, ahol a médiatörvény által előírt 

objektív, sokoldalú tájékoztatás már rég kihalt, 

jelentette ki az újságíró. Lélekemelő, műveltető, 

ugyanakkor szórakoztató műsort találni 

manapság nem lehet fő műsoridőben immár a 

közszolgálati csatornákon sem – noha soha ennyi 

pénz nem volt a közszolgálatban mint most, 

mondta. Természetesen szóba jöttek napjaink 

történései is, minek kapcsán meglehetősen 

dehonesztáló véleményt kaptunk az Európai 

Unióról, és meglehetősen lehangoló képet a 

migráns-helyzetről. 

Érdekes beszélgetés tanúi lehettek a szeptember 

15-i rendezvény szép számú résztvevői. Egy 

tájékozott, kemény, szókimondó újságíró hölgy 

megalapozott helyzetelemzésének hallgatói 

lehettek a média helyzetéről, állapotáról; 

érintőlegesen szó esett a rendszerváltás 

körülményeiről is, és természetesen a jelenkor 

leginkább országunkat sújtó eseményeiről. A 

beszélgetés nem kimondottan vidám kicsengését 

oldotta a fogadás, melyre a könyvtár vezetője 

valamennyi jelenlévőt meghívta. A háromszoros 

ünnepet így Esztergom város könyvtára egy kis 

harapnivalóval, koccintanivalóval, és jóízű 

beszélgetéssel zárta.  

Köztünk élnek sorozat Hegedűs 

Andrással 

Szűcs Katalin 

Rendezvénysorozatunk augusztus 31-ei vendége 

Dr. Hegedűs András, az esztergomi Prímási 

Levéltár igazgatója volt. Családi kapcsolatai 

révén gyermekként gyakran járt Esztergomban. 

Nagyapjának az unokatestvére volt az akkoriban 

a Szent Anna plébánián szolgálatot teljesítő 

Cserpes Jenő teológia tanár, aki nagy hatással 

volt rá. Már ekkor megszerette a várost, így 

egyértelmű volt számára, hogy az esztergomi 

Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban 

folytassa tanulmányait.  1989-ben, az érettségi 

után az ELTE BTK-n elvégezte a levéltáros - 

történelem tanári szakot. 1998-ban az ELTE 

BTK karán a XIX-XX. századi magyar történet 

doktori iskolájának hallgatója volt, majd 2001-

ben pedig PhD doktori fokozatot szerzett. 2013-

ban nagy megtiszteltetés érte őt. A 

kultúrtörténeti dokumentumok szakszerű 

őrzéséért, tudományos igényű feldolgozásukban 

végzett kiváló munkájáért, szakmai-közéleti 

tevékenysége elismeréseként a Magyar 

Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat 



kitüntetést  kapta. Folytatva az életútjáról szóló 

ismertetést, 1994-től a Prímási Levéltár 

igazgatója lett. Számos önálló publikációja jelent 

meg ezután, és több kiadványnak volt 

szerkesztője, társszerzője. Sinkó Gyula 

kérdéseire válaszolva elmondta, hogy kutatási 

területe a dualizmuskori egyháztörténet. Érdekes 

dolgokat hallhattunk tőle a levéltár történetéről, 

valamint az itt őrzött anyagokról.  

Nem csalódtak azok, akik a hűvös szoba és a 

hűsítő fürdőzés helyett könyvtárunk programját 

választották ezen a forró augusztusi napon. 

Hiszen megismerhettek egy fiatal, lelkes, 

hétgyermekes családapát, aki igazgatóként, 

levéltárosként egy szakmáját szerető, munkáját 

odaadással végző emberként mutatkozott be, aki 

ezért példaértékű lehet sokunk számára.  

 

A képen Sinkó Gyula beszélget dr. Hegedűs Andrással. 

Fotó: Steindl Nóra 

Köztünk élnek sorozat Klotz 

Józseffel 

Szűcs Katalin 

Szeptember 21-ei vendégünk Klotz József volt.  

1923. febr. 7-én született Leányváron. Még 

gyermekként három testvérével együtt Dorogra 

költöztek. Itt járt általános iskolába, majd a 

polgári iskola négy évét Pilisvörösváron végezte. 

Pénzügyi munkakörben dolgozott 1939-től a 

Dorogi Szénbányák Bányagépgyártó- és Javító 

Üzemében. Felnőttként érettségizett az 

esztergomi Szent István Gimnáziumban. 1951-

ben megnősült. Klotz József több területen 

alkotott és publikált: ornitológia, csillagászat - 

különösen a napórák témája érdekelte, - valamint 

a gombászat és a gyógynövény-ismeret. Saját 

szórakoztatására a festészettel is foglalkozott. 

Festett saját műveket és magas színvonalú 

másolatokat is.   

 

Klotz József. 

Seregnyi madárhangot gyűjtött össze magnóra 

egy saját készítésű akusztikus tükör segítségével. 

Miután beiratkozott a Magyar Madártani 

Egyesületbe, a szentendrei csoport munkájához 

kapcsolódva részt vett annak madárodú-telepítési 

programjában. Ennek során Esztergom és 

Visegrád között 8000 darab mesterséges 

fészekodút telepítettek ki. Miközben a Jurta-

táborban szervezett előadásokat hallgatta, maga 

is kezdett írogatni az Esztergom és Vidéke 

folyóiratba, a Hídlapba és a Képes Újságba. 

Ezekben a cikkekben a madárvonulással, 

madárvédelemmel és Esztergom környékének 

flórájával, faunájával foglalkozott. Iskolák, 

óvodák udvarába is telepített madárodúkat. 

Előadást is tartott diákoknak, s ezeket maga által 

rajzolt képekkel, madárhangokkal illusztrálta. A 

napórák iránti érdeklődését egy borneói 

bennszülöttet ábrázoló kép keltette fel, amelyen 

egy földbe szúrt bottal határozták meg az időt. 

Az első napórát 1981-ben készítette a kesztölci 

óvoda részére. Ezt továbbiak követték 

intézmények és magánszemélyek megrende-

lésére. Az általa készített napórák szerepelnek 

Keszthelyi Sándor: Magyarország napórái című 

összefoglaló művében.  Klotz József 

gombaszakértőként is jól ismert. A kertbarát-

körben több ízben rendezett gombakiállítást, s írt 

egyebek mellett a Kerti Kalendárium és a Szabad 

Föld hasábjain. Tanúi lehettünk annak, hogy egy 

ember mit érhet el önképzéssel, kitartással és 

nem utolsó sorban sok-sok szorgalommal! 
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Beszélgetés Benyák Zoltánnal és 

Varró Dániellel 

Varga Orsolya 

Az iskola végének közeledtével két neves író is 

ellátogatott Mocsára, hogy jelenlétével színesítse 

a falu kulturális életét! Elsőként Benyák 

Zoltánnal beszélgethettünk a Mocsai Falunapon, 

aki könyveinek egy részét Jonathan Cross írói 

néven publikálta. Már második alkalommal 

látogatott el községünkbe! A rendhagyó író-

olvasó találkozó az idei falunapon került 

megrendezésre az erre a célra állított pavilonban. 

Bár az időnként feltámadó szél miatt sok időt 

tölthettünk a papírok utáni kapkodással, mégis 

nagyon jól érezték magunkat, sokat nevettünk. 

Benyák Zoltánnal remekül lehetett beszélgetni, 

mindannyian örültünk jelenlétének.  

 

Benyák Zoltán. Fotó: Lipót Viktória 

Az érdeklődők több, mint egy óra hosszat 

cseveghettek az egyre ismertebb költővel, aki 

mesélt legújabb művéről, a Csavargók daláról. A 

résztvevőket ezen kívül nagyon érdekelte még, 

hogyan zajlik a könyvkiadás menete, mit tehet 

egy író, milyen mértékben dönthet könyvének 

borítóterve felől. Benyák Zoltántól megtudtuk, 

hogy ő is végigjárta a könyvkiadás rögös útját, 

míg végül úgy döntött, hogy ő maga adja ki 

alkotásait. Jövőbeni terveiről, műveiről is 

kérdezgettek a látogatók, de Zoltán erről nem 

árult el sokat. Reméljük, azért, mert készülőben 

van egy új „Ars fatalis”. 

 

Bízunk benne, hogy még sok művét olvashatjuk 

a jövőben, mert egyedi stílusa - ahogy képes 

beleszőni a valóság elemeit egy-egy művébe - 

utánozhatatlan. Mocsa olvasóközönségében is 

egyre többen szeretik és várják új könyveit. 



Egy héttel Benyák Zoltán látogatása után, a 

kisgyermekek és szüleik nagy örömére Varró 

Dániel érkezett Mocsára. Az országszerte ismert 

költőt nagy érdeklődéssel fogadták. Sokan a Nők 

Lapja hetilapban megjelenő cikkei, míg mások 

gyermekeknek írt mondókái – az „Akinek a foga 

kijött” vagy az „Akinek a kedve dacos” című 

alkotásai kapcsán szerettek volna vele találkozni, 

megismerkedni. Dániel leginkább gyermekek 

számára ír, melyben segíti őt két kisfia, akik 

ihletői és kritikusai alkotásainak. 

 

Varró Dánielt egy közvetlen, szerény költőnek 

ismertem meg, aki szívesen szóba elegyedik 

másokkal és talán felesleges mondanom, hogy 

remekül ért a gyermekek nyelvén. A beszélgetés 

során találós kérdésekkel – melyeket már a Nem, 

nem, hanem című könyvében is megtalálhatunk 

– szórakoztatta a kicsiket, majd versbe szedett 

jógagyakorlatokkal mozgatták meg tagjaik. 

Eközben, hogy a felnőtt közönséghez is szóljon, 

Dániel elmesélte érettségi tétellé válásával 

kapcsolatos, nem mindig pozitív élményeit. 

Mindezt, a könyveiből megismert könnyed, 

mulatságos stílusban tette. 

A találkozó végén meglepetésként kisorsoltuk a 

költő „Túl a Maszat-hegyen: Muhi Andris és a 

Pacák birodalma” című verses meseregényét. 

Varró Dániel a nyertes testvérpár nevére 

dedikált, akik nagyon várták, hogy édesanyjuk 

meséljen nekik ebből a nagyszerű műből. A 

többiek saját példányokat dedikáltattak és 

örömmel szóba elegyedtek a költővel, aki 

említette, hogy a jövőben szívesen visszatér még 

községünkbe. Már most nagyon remélem, hogy 

erre hamarosan sor kerül majd. 

 

 

Varró Dániel dedikál.  

Fotó: Gábor Klára 
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Új tárgyi eszközök a kistelepülési 
könyvtárakban 

Mikolasek Zsófia 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek 

négy alappillére van: dokumentum - ellátás, 

információszolgáltatás, rendezvényszervezés és 

tárgyi eszköz beszerzés. Célunk az, hogy a 

kiskönyvtárakat egységes szintre hozzuk, hogy 

minden kistelepülésen élő ugyanazt a könyvtári 

szolgáltatást kapja meg, amikor belép a 

bibliotékába. Ezt a célt elérendő újítjuk meg az 

önkormányzatokkal vállvetve a legelmaradottabb 

könyvtárakat, és ezért mértük fel év elején a 

kiskönyvtárak tárgyi eszköz igényét. 

Nyilvánvalóan nem kávéfőzőre vagy porszívóra 

gondoltunk. Minden KSZR-es könyvtárnak 

rendelkeznie kell egy internetes olvasói és 

könyvtárosi számítógéppel, nyomtatóval és 

fényképezőgéppel. A közbeszerzési eljárás 

lezárult, az eszközöket beszereztük, és jelenleg 

folyamatban van a kiszállítás, üzembe helyezés. 

Tárgyi akadálya tehát a továbbiakban nincs 

annak, hogy minden könyvtár áttérjen az 

integrált könyvtári rendszer használatára. 

Könyvtárhasználati foglalkozások 
és egyebek 

Mikolasek Zsófia 

A megyei könyvtár által a kistelepülések felé 

nyújtott szolgáltatások egyike a 

rendezvényszervezés. 2015 során 4 könyvtári 

programot kínálunk − kínáltunk a 

kiskönyvtáraknak. Az első negyedévben digitális 

kompetenciafejlesztő tanfolyamokat, illetve 

előadásokat, a másodikban író-olvasó találkozót, 

és most jött el az ideje a könyvtárhasználati- és 

olvasás-, valamint könyvtár-népszerűsítő 

foglalkozásoknak. Szerencsi Edina (JAMK), 

Szlezákné Molnár Katalin (Oroszlány), Pál 

Nikolett (Komárom) és jómagam tartunk 

papírszínházi, drámapedagógiai és 

könyvtárhasználati foglalkozásokat az óvodás, 

felső tagozatos korosztály számára. A negyedik 

rendezvényünk jeligéje: „Könyves rendezvény 

könyves környezetben”. Ennek keretén belül 

látogat el a könyvtárakba R. Kárpáti Péter, a 

Zsebsün együttes és a Bábuci Bábszínház. 

Természetesen örömmel vesszük az egyéni 

rendezvényszervező-kezdeményezéseket, de 

minden esetben feltesszük a következő 

kérdéseket: milyen könyvtári érdek fűződik 

ezekhez a rendezvényekhez? Növekedik-e a 

könyvtárhasználat általa? Népszerűbb lesz-e a 

könyvtár? A mi feladatunk az, hogy a könyvtár 

közösségi térré váljon, hogy minél többen 

ismerjék fel a könyvtár sok-sok oldalát, a benne 

rejlő lehetőségeket és mélységeket, melyet a 

könyvtári rendszer nyújthat a kistelepüléseken 

élőknek. 

 

R. Kárpáti Péter Tokodaltárón. A kép forrása: 

http://www.kemkszr.hu/galeria/ 
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Gyermekkönyvtárosok szakmai 

napja Székesfehérvárott  

Goldschmidt Éva 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Gyermekkönyvtáros Szekciója által szervezett 
szakmai napon a tatai Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár is képviselte magát 2015. szeptember 
9-én. Dományi Zsuzsa kolléganőmmel érkeztünk 
Székesfehérvárra, a Vörösmarty Mihály 
Könyvtár Tolnai utcai tagkönyvtárába.  

 

Fotó: Budavári Klára 

A gyülekezőt bemutatkozás és ismerkedés 
követte. Az ország több pontjáról, így 
Nyíregyházáról, Várpalotáról, Komáromból is 
részt vettek az eseményen. Hallhattunk Másáról, 
az élő cicáról, aki a székesfehérvári Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház és Könyvtár állandó 
lakója, és bizony,  a kisebb gyermekek olykor-
olykor meghúzogatják a farkincáját. Ennek 
hallatán az „Oroszlán a könyvtárban” című 
mesekönyv jutott sokunknak az eszébe, amely 
mára valamennyi könyvtár nélkülözhetetlen 

kötetévé vált. A főkönyvtárban a vezető mesélt 
az intézmény kialakulásáról, működéséről. A 
gyermekrészleg mustráján megcsodálhattuk a 
kicsiknek való játszósarkot, az állatmintás ovis 
kisszékeket, a polcok sajátos elrendezését és a 
kiemeléseket. A látottak alapján hasznos, 
általunk is megvalósítható ötletekkel 
gazdagodtunk.  

 

Gyermekfigurás háttámlájú székek találhatók a könyvtár 

Tolnai utcai gyerekkönyvtárban. A képen Goldschmidt 

Éva látható. Fotó: Budavári Klára 

 
A Hetedhét Játékmúzeumban csodálatos 
babakiállítást tekintettünk meg. A Moskovszky-
gyűjtemény Moskovszky Éva és édesanyja, Auer 
Erzsébet játékait tárta elénk. A látványhoz kiváló 
idegenvezetés párosult. A Réber-gyűjtemény 



pedig Réber László grafikusművész 
meseillusztrációit, rajzait mutatta be. Ő 
illusztrálta egyebek mellett Janikovszky Éva, 
Lázár Ervin és Gerald Durrell összes, 
Magyarországon megjelent könyvét. Boldogan 
nosztalgiáztunk a régi idők képei között. 

 

Auer Erzsébet és Moskovszky Éva 1942-ben készült képe. 

Az ő gyűjtőszenvedélyüknek köszönhető a Moskovszky-

gyűjtemény több, mint ezer darabos kollekciója, 

amelyek között műgyűjtők által berendezett babaszobák 

is találhatók a 18-19. század miliőjét felidézve.  

 

A képek  forrása: 

http://deakgyujtemeny.hu/site_hh.cgi?a=cikk&id=hh_all-mosk 

A városnéző séta alatt a kollégákkal való 
beszélgetés, eszmecsere megerősítette bennünk, 
hogy minden könyvtár közös cél felé halad: a 
fiatalok olvasóvá nevelése a legfontosabb, 
amelyet leginkább a korosztálynak megfelelő, 
figyelemfelkeltő és -fenntartó programokkal 
érhet el. A tatai könyvtár is ezen az úton halad, és 
bízunk abban, hogy a kitartó munka előbb-utóbb 
gyümölcsöző lesz. 

 

Komáromi könyvtárosok 

kirándulása Balatonfüreden 

Deák Anikó 

Kulturális együttműködést kötött 2015 
májusában Komárom és Balatonfüred városa a 
Jókai napokon. A két települési könyvtár szintén 
felvette a kapcsolatot egymással.  

Városunk zenei produkciókkal, színházzal, 
tudományos előadással és  termelői kiállítással 
mutatkozott be Balatonfüreden. Az idei Anna-
bálon két könyvtárosunk lánya is a bál szépe lett. 
Giczi Annamária lányát, Szép Csengét második 
udvarhölggyé, Turi Adrienn azonos nevű lányát, 
Turi Adriennt a legszebb 15 közé választották.  

A balatonfüredi könyvtárosok júliusban, „Jókai 
190” címmel nyári olvasótábort szerveztek 
Komáromba, és Jókai szellemében állították 
össze gazdag programjukat. A fürediek tábora 
azonban nem egyetlen területen állomásozott. A 
Monostori Erőd, a fürdő, Észak-Komárom és a 
Duna-part megtekintése szerepelt a látogatások 
célpontjai között. Barangolásaik közepette a mi 
könyvtárunkat is érintették, melynek során 
megcsodálták Jókai-gyűjteményünket. Reméljük, 
sok érdekességet, kellemes pihenést, szellemi 
felfrissülést, és finom ételt-italt adott nekik 
Komárom városa.  

(Nálunk is történt már hasonló a reneszánsz 
jegyében: Budapest – Visegrád - Tata úti 
célokkal.) 



Ilyen előzményei voltak annak, hogy  Sárköziné 
Sárovits Hajnalka balatonfüredi 
könyvtárigazgató meghívott bennünket egy 
füredi látogatásra. Igaz, mi gyerekek nélkül 
mentünk, de örömmel fogadtuk el a szeptember 
végi cserelátogatásra a meghívást. 

Balatonfüredi első látnivalónk a Tamás-hegy 
lábánál álló egyik legrégebbi, késő barokk 
Gombás-kúria, amely ma Kúria-hotel néven 
üzemel korhű berendezéssel. Belső udvarukon 
egy csodaszép mamutbabér fa áll. Amint azt 
előre sejtettük, kedvességgel, barátsággal 
fogadott minket a könyvtárigazgató kollégáival 
és Hári Lenke alpolgármester asszonnyal, 
közösen köszöntöttek bennünket.  

Tízóraink: „Szóló szőlő”, mosolygó pogácsa, 
csengő dió volt. Kellemes beszélgetős ebédünk 
után két várostúrát is tettünk. Egy személyes 
hangvételű és -kötődésűt egy könyvtáros-
helytörténésszel, amelyet savanyúvíz kóstolással 
kapcsoltunk össze. Majd egy vonatos, Füred 
egészét körüljáró túra következett. Hazafelé egy 
váratlan ötlet által vezérelve leruccantunk a 
tihanyi Belső-tó vidékére, ahol 
gyönyörködhettünk a naplementében. 

Előtte azonban elbúcsúztunk barátainktól, akik 
nemsokára, már októberben visszalátogatnak 
hozzánk újra, a „Füredi napok Komáromban” 
című rendezvénysorozatra. 

 

A két könyvtár munkatársai. A fotókat Sárköziné Sárovits Hajnalka és Deák Anikó készítette 
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Öko-tábor 2015. - Otthonunk a Föld, 

édes hazánk Magyarország  

Nász János 

2015. augusztus 10-15. között, Koppány-
monostoron került sor idei öko-táborunkra a 
Nemzeti Kulturális Alap pályázati 
támogatásának köszönhetően. 2013-ban 
Agostyán-Ágostonligeten, az Ökofaluban, 2014-
ben pedig szintén Koppánymonostoron, a 
Fenyves tábor területén szerveztünk hasonló 
tematikájú táborokat. 22 táborozó, Nász János 
táborvezető és Mikolasek Zsófia, valamint Vitéz 

Veronika kollégánk vett részt a programban. Az 
alábbi eseménynapló betekintést ad, milyen 
foglalkozásokkal és élményekkel telt a hét.  

 

A táborlakók mellett Vitéz Veronika és Nász János 

kollégáink. Fotó: Mikolasek Zsófia 

1. nap - 2015. augusztus 10. (hétfő) 

Délután két órára megérkeztünk a táborba. A 
csaknem 40 fokos hőségre tekintettel kivételesen 
busszal közelítettük meg a táborunkat, nem a 
szokványos gyalogtúránk szerint. Azt egy mások 
időpontra tettük át. Első foglalkozásunkat a 
Duna-parton fürdéssel egybekötve tartottuk. 

Beszélgettünk a folyóról, amely annyi országot 
köt össze, és mégis Kárpát-medence szívén 
folyik át. Érdekes köveket, kavicsokat kezdetünk 
el gyűjteni, mert édes hazánk térképét rakjuk ki 
majd velük. Este „Az utolsó órában vagyunk” 
című filmbe néztünk bele. A bolygó jelenlegi 
környezeti állapotáról és helyzetéről sokkoló 
képeket kaphattunk. Azon gondolkodtunk 
közösen, hogy mit lehet változtatni ezen az 
áldatlan állapoton. Ugyanis ez a korosztály 
sokkal nagyobb környezeti kihívások elé lesz 
állítva, és nekik, nekünk kell megoldani ezeket a 
környezeti problémákat, ha tetszik, ha nem. Az 
esti megosztó körünknek is ez volt a témája, 
hogy miért vagyunk itt a táborban. A táborunk 
nem egyszerűen csak egy nyári tábor, hiszen a 
foglalkozások, a programok, a közös 
beszélgetések, mind arról szólnak, hogy 
mindenkinek ki kell vennie a részét a bolygó 
környezetének védelméből. A gyermekeket sem 
szabad ebből kihagyni. Beszéltünk arról is, hogy 
jelenleg folyik az egymilliárd aláírás gyűjtése a 
párizsi klímacsúcsra, valamint, hogy milyen 
módon lehet regisztrálni az www.elobolygonk.hu  
weboldalra. A bolygó mindenkié, épp ezért 
nemzetek sokaságának kell békében lennie 
egymással ahhoz, hogy megértéssel 
fordulhassanak a problémák felé, és közösen 
tegyenek a környezeti katasztrófák elhárításáért. 
A tábortüzünk mellett azt fogalmaztuk meg, 
milyen izgatottan várjuk a holnapot. 

2. nap – 2015. augusztus 11. (kedd) 

Délelőtt a Duna-parton, víz közelben voltunk a 
rekkenő hőségben. Az volt a feladat, hogy 
nézzük a folyón elhaladó hajókat, uszályokat, 



szállodahajókat, motorcsónakokat, és figyeljük 
meg, milyen zászlók lobognak rajtuk. A 
zászlójuk alapján beszélgettünk ezekről az 
országokról, meg arról is, hogy a folyónak 
milyen szerepe van Európában: közlekedés, 
vízellátás, turizmus, energiatermelés. Szlovák, 
német, bolgár és magyar hajó volt a legtöbb 
közöttük. A szállodahajók szinte kivétel nélkül 
svájci felségjellel közlekedtek. Megfigyeltük a 
folyó építő és lebontó partjait. Mi az építő részen 
voltunk, míg a másik oldalon eléggé meg kellett 
erősíteni a gátat. A víz elemről beszélgettünk 
tehát, és örültünk annak, hogy a Duna talán itt a 
legtisztább az országunkban, négy-öt méter 
hosszan szinte le lehet látni az aljáig. A délelőtti 
előadást Nász János, a könyvtár munkatársa és 
egyben a tábor szervezője tartotta a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár öko-szemléletéről és 
tevékenyégéről.  

 

Irány a magasles! Fotó: Vitéz Veronika 

Jó tudni, hogy a könyvtárak is elkezdtek a 
környezettudatosítással foglalkozni, ennek 
szellemében a könyvek és a folyóiratok kiemelt 
helyen vannak egy zöld olvasóteremben, és 
nyáron - kint a jó levegőn - is kényelmesen lehet 
olvasgatni az öko-teraszon. Megismerkedtünk a 
könyvtár honlapjával, és megmutattuk a 
gyerekeknek, hogyan lehet elérni az öko-híreket, 
amit a könyvtár munkatársai szerkesztenek. 
Megtudtuk, hogy a József Attila Megyei 
Könyvtár az első olyan intézmény, amely élen 
jár ebben a munkában. Az elhangzottakról tesztet 
töltöttünk ki, amely 10 kérdésből állt és a 
hibátlanul kitöltők ajándékokat kaptak a 
könyvtártól. Azt is megosztottuk a táborozókkal, 
hogy ennek az elhivatottságnak és a Nemzeti 
Kulturális Alapnak köszönhető az, hogy mi most 

itt lehetünk ebben a táborban. Délelőtt még 
toboztalanítottuk a tábort, és összeszedtük a 
száraz gallyakat, amely a tűzenergiát biztosította 
este. Délután 4 csapatot alkottunk: a Víz, a Tűz, 
a Levegő és a Föld nevű csapatoknak Vitéz 

Veronika informatikus könyvtáros tartott 5 
feladatból álló foglalkozást. Főleg az interneten 
(számítógépen és okostelefonon) kellett keresni 
könyvek és zeneszámok címét, az adott elemre 
jellemző tulajdonságokat. A fogalomkeresés 
közben megismerkedhettünk a fenntarthatóság, 
biodiverzitás, megújuló energiák és más alapvető 
környezetvédelmi fogalmakkal. Bizonyos 
dolgokat el is kellett játszanunk. Este Hervay 

Tamás táltos előadása-bemutatója volt a nagy 
szám. A szokásos esti tüzeinknél hallhattunk 
érdekes dolgokat az őshagyományokról, és arról, 
milyen szerepük volt egykor a táltosoknak a 
magyarság életében. Ők őrizték az ősi tudást. A 
Kozmosz és a Föld között révülésben jártak és 
meséltek az őseink üzenetéről, többek között 
arról, hogy vigyáznunk kell a Földanyára. 
Beavatást kaptunk, mint a Föld őrzői, amely 
szerep bizony számos kötelezettséggel jár. 

 

Hervai Tamás táltos.  

Fotó: Mikolasek Zsófia 

3. nap – 2015. augusztus 12. (szerda) 

A meteorológusok szerint ez a nap lehet az év 
legmelegebb napja. A hőségriadó tovább tart, és 
mindenki megkapta a fejenkénti két liter hűtött 
ásványvizét. Délelőtt éppen ezért a 
hőmérsékletváltozás volt a fő téma. A 
klímaváltozás hatása nemcsak a növény- és 



állatvilágra van hatással, de a táplálékláncot 
tekintve az emberiségre, így hazánkra is. A 
sivatagosodás, az éhség és a szomjúság rengeteg 
embert arra késztet, hogy elhagyja otthonát és 
országát. A hazaszeretet témájába beletartozik a 
menekülthullám okainak megértése is. A 
bizonytalansággal és a háborúk ilyen hatásaival 
is kell, hogy számoljunk a jövőben. Ezután 
sportnapot rendeztünk. Megbeszéltük, hogy mi a 
versengés lényege: Az, hogy jót játszunk, jól 
érezzük magunkat, és nem pedig az, hogy azt 
éreztessük, jobbak vagy kevesebbek vagyunk 
bárkinél.  
 

 

Gyalogtúra az ártéri ösvényen. 

 Fotó: Vitéz Veronika 

 
Közben szót ejtettünk arról, hogy már a 
sportvilág is használja a fenntartható energiákat 
és az újrahasznosítható anyagokat, hiszen a 
stadionok és más sportlétesítmények egy része 
már újrahasznosított anyagokból készül. A 
délutáni hűsölés után, megnéztük a „Terminál” 
című filmet, amely arról szólt, hogy egy ember 
az amerikai repülőtérre érkezésekor tudta meg, 
hogy az országa időközben megszűnt (így nincs 
érvényes vízuma), és ezért nem léphet be New 
Yorkba. Milyen érzés lehet hirtelen hazátlannak 
lenni, és idegenül élni a világban? A filmbeli 
megfigyelések adták az esti megosztó kör 
témáját, ugyanis azt kellett megfigyelnünk, hogy 
a 4 elem hol és milyen szimbólumokkal, 
eseményekkel, mely tárgyakon keresztül látszik 
a filmben. Ezután hullócsillag lesen voltunk, 
hiszen ebben az időszakban érkeznek a 
legnagyobb számmal a Perzeusz csillagképből a 
meteorzáporok. 

4. nap – 2015. augusztus 13. (csütörtök) 

Délelőtt a hungarikumokról hallgattunk előadást. 
Azokról az egyedi jellegzetességekről, 
különlegességekről, amik ránk, magyarokra 
jellemző: személyek, művészeti alkotások, 
épített környezet, ételek, italok, népszokásaink, 
szokásaink, kulturális örökségünk. Ebédre egy 
hungarikum ételt választottunk, mégpedig 
paprikás krumplit kolbásszal, és ezt magunk 
készítettük el. Ki az előkészítésnél (hámozás, 
aprítás, szeletelés) jeleskedett, ki pedig a 
tűzrakásnál. Amit főztünk, azt mind meg is ettük. 
Istenire sikeredett, még a vendég előadóinknak is 
jutott belőle, hiszen ahogy a mondás tartja: Ahol 
kettőnek főznek, ott a harmadiknak is jut. Ebéd 
után a Duna parton „LandArt-oztunk”. A 
homokba, kavicsba ábrákat rajzoltunk, majd 
vizes iszappal, kavicsokkal kiraktuk. 
Természetes anyagokból készültek el 
alkotásaink. Többek közt hazánk térképét is 
berajzoltuk. Az esti csillagászati előadáson, 
Moczik Csaba jóvoltából végigvettük a 
csillagászat kialakulását és történetét, majd a 
másnapra is átnyúló csillagnézésben, égi 
bemutatón vettünk részt. Megismerkedtünk a 
Naprendszerrel és a Tejút galaxissal, a nyári 
égbolt legfényesebb csillagaival. Távcsövön 
láthattuk a Vegát, a Sarkcsillagot, a Denebet (a 
Hattyú vezércsillagát), az Arkturuszt és a 
Perszeidákból érkező hullócsillagokat is. 

5. nap - 2015. augusztus 14. (péntek) 

A mai délelőttön a logikai játékoké és a 
vetélkedőké volt a fő szerep. Az utolsó kánikulai 
délutánunkat a folyóparton töltöttük és 
iszaprajzoló versenyt rendeztünk. Motívumokat, 
ábrákat rajzoltunk a testünkre a folyó gyógyító 
iszapjával, amit már a rómaiak is ismertek és 
előszeretettel használtak. A vacsorát követően - 
Mikolasek Sándor természetjáró jóvoltából - 
gyalogtúrát tettünk a monostori-ácsi kiserdőben 
és az ártéri tanösvényen. Este Örsi Melinda, a 
Székelyföldről (Marosvásárhelyről) érkezett 
egyetemista mesélt a székely magyarságról, akik 
büszkék rá, hogy magyarnak születtek, még ha a 
történelem el is szakított bennünket egymástól. 



Élvezettel hallgattuk ízes beszédét. 
Karaoképartival fejeztük be a napunkat, ahol 
szinte csak magyar számokat énekeltünk. És az 
is szempont volt, hogy lehetőleg a 4 elem, vagy 
azok jellemzői legyenek benne a szövegben (pl. 
Omega: Ha én szél lehetnék). A kicsit későre 
sikeredett megosztó-körünkön összefoglaltuk azt 
a sok mindent, amit a tábor során tapasztaltunk. 
Annyi értékeset kaptunk és a közösségi szellem 
is csodálatos volt. A tábor egész ideje alatt nem 
volt egyetlen konfliktus sem, nem kellett 
figyelmeztetni senkit. Igazi jó családdá 
kovácsolódtunk össze. 

 

Fő az ínycsiklandozó étel a bográcsban.  

Fotó: Nász János 

6. nap – 2015. augusztus 15. (szombat) 

Értékeltük a táborban szerzett ismereteket és a 
legaktívabb tanulóknak a megyei könyvtár 
könyvjutalmait adtuk át. Biztosan mondhatjuk, 
hogy a kitűzött céljainkat elértük: hazánk 
értékeire és környezetünk csodáira jobban 
odafigyelnek eztán ezek a diákok, és értékeinket 
közösen védjük, óvjuk. 

Az eseményről bővebb fotógaléria található 
könyvtárunk webhelyén itt: 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/311 

Köszönetet mondunk a Nemzeti Kulturális 
Alapnak, hogy ez évben is támogatta öko-
táborunk megvalósulását. 

 

Ismerjük meg együtt! Tábor az 

esélyegyenlőség jegyében 

Szerencsi Edina 

„Amit nem ismerünk, nem is szerethetjük”- így 
szólt táborunk mottója. Amikor ez 
megfogalmazódott bennünk, nem csak a 
környező világunk megismerésére gondoltunk, 
hanem a velünk együtt élő, sérült embertársaink 
megismerésére, elfogadására is. A 
hétköznapokban, az iskolában egyre gyakrabban 
találkoznak a tanulók sajátos nevelési igényű 
gyerekekkel, és ha ez a találkozás váratlanul éri 
őket, akkor félnek, megijednek tőlük, vagy 
egyszerűen kinevetik őket. Nem tudják, hogy mit 
kezdjenek velük, hogyan viszonyuljanak 
hozzájuk. A félelem és az előítélet leküzdésének 
kiváló lehetősége a közösen végzett játék, 
tanulás, az egész napos együttlét. Úgy 
gondoltuk, ha erre lehetőséget adunk, akkor talán 
egy kicsit változik a helyzet. 

Már meglévő tapasztalattal láttunk neki az idei 
környebányai tábor szervezésének, hiszen 2013-
ban a TÁMOP 3.2.4/A-11/1 pályázat keretén 
belül szervezésünkben táboroztak már együtt 
egészséges gyerekek sérült, több figyelmet 
igénylő kortársaikkal. A pozitív élmények 
ellenére is izgultunk, hogyan fogadják majd 
egymást.  

A tábor résztvevői voltak: 

• 8 fő Sajátos Nevelési Igényű gyermek, a 
Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Kollégium és Gyermekotthon Hegyháti 
Alajos Tagintézmény tanulói, 

• 18 fő általános iskolás tanuló Tatabánya 
város iskoláiból, 

• 2 fő könyvtáros, 

• 2 fő kísérő pedagógus. 

A tábor elfoglalása, a berendezkedés után 
„Egymásra hangolva” címmel ismerkedős 
játékokat játszottunk. A kezdeti nehézségek 



ellenére, a sok-sok játéknak köszönhetően a 
többség feloldódott, elfogadta, hogy ez a tábor 
más lesz, mint amit általában megszokott. A 
sérült gyerekek nagyon közvetlenek, kedvesek, 
együttműködőek voltak, és már az első játékok 
után közölték, hogy jövőre is jönnek velünk. 

 

A fotókat Erősné Suller Ildikó készítette. 

Délutáni programunk az élet szépségére hívta fel 
a figyelmet. Dombi Ildikó drámapedagógus „A 
teremtés történetét” mesélte és játszatta el, 
miközben a  gyerekek együtt fogalmazták meg, 
hogy nagyon jó élni. Ezután saját maguk is 
megtapasztalhatták a „teremtés”, az alkotás 
örömét. Külön-külön, de még is együtt 
megalkották a teremtett világot és 
megfogalmazták annak értékét is. Az egymásra 
hangolódáshoz még hozzátartozott Környebánya 
megismerése, feltérképezése. Ellátogattunk a 
helyi múzeumba, ahol a település történetével, a 
bányászok életével ismerkedtünk, majd a 
gyerekek sokszínűségét, kreativitását 
bizonyította, hogy a helyi színpadon egy kis 
műsorral szórakoztatták egymást. Nagyon várták 
már az éjszakát, mivel kértük, hogy elemlámpát 
hozzanak magukkal. Szárnyra kelt a hír, hogy 
hulló csillagokat kell keresni a sötétben. Egész 
este izgatottak voltak, elemlámpákkal 
szaladgáltak, mi azonban a bátorságukat tettük 
próbára. Az elemlámpákat kikapcsolva, egyedül 
kellett egy szakaszon végigmenniük, miközben 
persze ijesztgették egymást. Annyira jól sikerült, 
hogy utána még bóklásztunk egy kicsit a 
sötétben a tábor körül. 

Kedden Szőlősiné Nagy Zsuzsannával a közeli 
horgásztavat körüljárva ismét rácsodálkoztunk a 

teremtett világ szépségére. Túránk során a 
gyógynövényekkel és azok hatásaival 
ismerkedtünk, hiszen szerencsére Magyarország 
igazi gyógynövény-nagyhatalom. A kedvező 
természeti viszonyoknak köszönhetően ugyanis 
hazánkban mintegy 500 gyógynövényfajta él, így 
lépten-nyomon, erdő szélén, vízparton, füves 
legelőkön, mindenütt megtalálhatók. Szedtünk 
cickafarkat, útifüvet, kakukkfüvet, mezei zsurlót, 
kamillát, zsályát, s hogy ne legyen unalmas a 
gyűjtögetés, a gyerekek karkötőt készítettek 
maguknak a szebbnél szebb virágokból. Délután 
a nagy hőségben a vizes játékok hoztak 
felüdülést számunkra.  

 

Csapatversenyben játszottunk vízi pinyátát, 
vízibombacsatáztunk, majd miután jól 
felfrissültünk, következett a rókavadászat. Közel 
400 darab rókafejet dugtunk el, amit a gyerekek 
nagy élvezettel kerestek. A legszerencsésebb az 
volt, aki a rókakirályt találta meg. Öröm volt 
nézni, ahogy a gyerekek egymást segítve 
vadásztak és örültek egymás sikerének. 
Természetesen a jutalom sem maradt el, a 
győztesek különféle könyvtári ajándékokat 
(notesz, toll, kulcstartó, táska stb.) kaptak, 
valamint a játékok végén mindenkinek 
felfrissülést hozott a jól behűtött görögdinnye. 
Este folytatódtak a csapatversenyek az 
Érzékenyítő játékokkal, melyeknek a célja, hogy 
erősítse a toleranciát, az elfogadást, az 
érzékenységet mások problémája iránt. Úgy 
gondoltuk, hogy így, a személyes megismerés 
útján, együtt tevékenykedve könnyebben 
elfogadják és tolerálják a másságot. A gyerekek 
különböző szituációs, csoportos és ügyességi 
feladatok megoldásával betekintést nyerhettek a 



látás-, hallás-, értelmi és mozgássérült emberek 
életébe. Volt bekötött szemmel akadályok 
kerülése, kipróbálhatták a szájról olvasást, a 
szájjal írást, voltak tapintásos, szaglásos és 
ízleléses feladatok is. A játékoknak nagy sikere 
volt, hiszen másnap is kérték, hogy játszunk még 
ilyeneket. Reméljük, hogy célunkat is elértük, és 
a jövőben majd jobban figyelnek a sérült 
emberekre és segíteni fogják őket. 

Szerdán az erdő életével ismerkedtek a 
táborozók Aczél Gergely biológia tanár 
segítségével. Izgalmas drámajátékokkal, 
szemléltető eszközökkel beszélgettek az 
erdőtelepítésről, az erdő gondozásáról. Szó esett 
a Vértesben élő állatokról, élőhelyeikről, 
táplálkozásukról valamint arról, hogyan 
alkalmazkodtak a környezetükhöz. Délután 
gyalogtúrát szerveztünk a közeli Olasz tanyára, 
ahol a gyerekek a lovakkal ismerkedtek volna, de 
sajnos az időjárás közbeszólt. A közelgő zivatar 
miatt így csak a „Hintó mese” c. játékra került 
sor. Estére is beszorultunk a házba, így ott 
rendeztük meg az újabb csapatversenyünket. Az 
év madarával, fájával, gyógynövényével, 
emlősével, rovarjával ismerkedtek a gyerkőcök, 
majd az éjszakába nyúló kézműves 
foglalkozáson mindenki elkészítette 
papírtányérból az év madarát. 

 

Csütörtökön szintén az állatoké volt a főszerep, 
ám egy kicsit izgalmasabban. Tóth Gábor „Állati 
jó!” című bemutatóján élő állatokkal, egérrel, 
nyesttel, borzzal, rókával ismerkedtek  a 
táborlakók. Az időjárás is megjavult a 
kedvünkért, így végre találkozhattunk mindenki 

kedvencével, a lovakkal is. Olasz János tanyáján 
ízelítőt kaptunk a lótartás örömeiből és 
nehézségeiből, a lovak történetéről, a lovak és az 
ember kapcsolatáról informálódhattunk. 
Ügyességi, lovas játékokat játszottunk, 
természetesen ezt is versenyszerűen, 
csapatokban. A játékok között volt mocsárban 
járás, célba dobás, találós kérdések, kvíz 
kérdések a lovakról, puzzle összerakása, 
fejtörők, tájékozódási verseny. Az utolsó éjszaka 
végre elérkezett a csillaghullás ideje is. Közel 
800 darab csillagot szórtunk el a tábor körül, 
amit a gyerekek végre izgatottan kereshettek az 
elemlámpájukkal. 

A tábor zárónapjára tettük az igazi „csemegét”, a 
Csokoládé történetét. Pelle Krisztina és Molnár 

Gábor csokoládékészítők kézműves 
foglalkozással egybekötött meséléssel és csoki 
kóstolással örvendeztettek meg bennünket. A 
foglalkozás egész délelőtt tartott és az ebéd 
elfogyasztása után már csak a Vértes Volán 
autóbusza várt ránk, hogy hazaszállítson 
bennünket. A pályázatnak köszönhetően egy 
tartalmas, programokban gazdag hetet tölthettek 
el a könyvtárba járó gyerekek, akik közül 
többeknek csak ez az egy üdülés jutott egész 
nyárra. A lehetőséget tehát megadtuk, a többi 
már rajtuk múlik, hogyha a jövőben találkoznak 
sérült emberekkel, akkor hogyan viszonyulnak 
hozzájuk. Hiszen itt megtapasztalták, hogy ők is 
emberek, akik ugyanúgy szeretnek játszani, 
szórakozni és velük is együtt lehet élni. 

Táborunkról a képek a JAMK honlapján, a 
fotógalériában megtekinthetők az alábbi linken. 
A fényképeket Erősné Suller Ildikó készítette. 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/309  

Köszönetet mondunk a Nemzeti Kulturális 
Alapnak, hogy ez évben is támogatta táborunk 
megvalósulását. 
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Elmerültünk a Balatonban 

Goldschmidt Éva 

Író-olvasó találkozóra vártuk a gyermekeket 2015. 
szeptember 23-án. A Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár vendége Dr. Kozák Ágnes győri író volt, 
aki nyugdíjba vonulásáig orvosként dolgozott. Sok 
szép élmény és emlék fűzi őt Balatonudvarihoz, ahol 
unokáinak rendszeresen mesélt. Kérésükre vetette 
papírra a történeteket.  

 

Kozák Ágnes. Fotó: Dományi Zsuzsa 

A találkozóra a Kőkúti, a Fazekas utcai és a 
Talentum Általános iskolából érkeztek alsó tagozatos 
diákok, mintegy kilencvenen. Sinkó Ildikó 
könyvtárvezető köszöntőjében üdvözölte Ágnest és a 
megjelent gyermekeket. Arra a kérdésére, hogy ki járt 

már a Balatonon? − sok kicsi kéz lendült a magasba. 
Történetében az említett település fantázianevet 
kapott, így lett Balatonkertes a cselekmény egyik 
színhelye. A másik pedig maga a tó, és annak mélye, 
az iszapon túli világ, amely királyokban, tündérekben 
bővelkedik. No, és a két főszereplő, Boglárka és 
Bendegúz kalandjai is itt játszódnak. Olyan erkölcsi 
értéket képvisel a könyv, amellyel jó, ha a kisiskolás 
gyermekek megismerkednek, és beépítik 
mindennapjaikba. Ilyen fontos erény az alázat, a 

barátunkért hozott áldozatvállalás, és persze a 
szeretet gyakorlása. Az írónő kivetített képekkel 
színesítette az előadást, a gyönyörű illusztrációk 
segítették az események megértését. 

 

A gyermekek ajándékot nyújtottak át vendégünknek. 
A Talentum Általános Iskola negyedik osztályos 
tanulói egy szál rózsával köszöntötték őt, a Fazekas 
utcai Tagintézmény első osztályosai pedig általuk 
kiszínezett Balatonos képpel kedveskedtek neki. A 

vastaps arról árulkodott, hogy örömmel jártak, − ha 

csak képzeletben is − a „magyar tengernél”.  

 

A Talentum Iskola negyedikesei Kozák Ágnessel.  

Fotó: Dományi Zsuzsa 
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Hírek a gyermekkönyvtár 

szeptemberi eseményeiről 

Zimonyi Zsanett 

E lap július-augusztusi számában beszámoltunk 

nyári olvasótáborunkról, amelyben idén a török 

kori Magyarország került középpontba. 

Szeptember elején összeállítottunk egy kiállítást 

a gyerekek itt készített munkáiból. Ifjú alkotóink 

török kori motívumokkal illusztrált 

csempemintákat festettek, vagy pasztellkrétával 

rajzoltak. Kiállítottunk még nemezből készült 

játékokat is. A tárlat október közepéig tekinthető 

meg a felnőtt könyvtárban. 

 

Kiállítás a gyermekek munkáiból.  

Fotó: Zimonyi Zsanett 

Szeptember 21-én, hétfőn délelőtt ismét 

elkezdtük havi rendszerességgel a „Csillangó” 

című, legkisebbeknek szóló programunkat. Ez a 

rendezvény zenés-mesés ölbeli játékokat kínál 3 

éves korig babáknak és szüleiknek.  A 

foglalkozásokat Kulcsár-Elek Csilla és Tóth 

Zsuzsanna vezetik. A versikéket, mondókákat és 

dalokat a népművészet kincsestárából 

válogattuk. 

A sorozat programja: 

Szeptember 21. hétfő 10.15 
"Lipem lopom a szőlőt" - gyermekdal 

Répamese - orosz népmese 

Kippkopp - Marék Veronika szüretelő meséje 

Október 12. hétfő 10.15 
"Fújja szél a fákat" – mondóka 

A kislány, aki belepottyant a sárba – francia 

népmese 

A Szél és a Nap – magyar népmese 

 

November 9. hétfő 10.15 
Varázserdő – varázslatos mondókák 

Sün Balázs – Csukás István meséje 

Babszem Bikkmakk és Borsika – Jékely Zoltán 

verse 

 

December 7. hétfő 10.15 
„Hull a dér, jön a tél…” – havas mondókák, 

versek, dalok 

A rénszarvas és a juh – lapp népmese 

Visszajött a répa – orosz népmese 

 

 

A fénykép a szeptemberi eseményen készült.  

Fotó: Zimonyi Zsanett 
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KÖNYVBEMUTATÓ 
Pifkó Péter: Töredékek a királyi 
városról 
 
Kovátsné Várady Eszter 

 

 
 

Ebben az esztendőben, fennállása óta először az 
intézménynek végre lehetőség nyílt egy helytörténeti 
kiadványsorozat útnak indítására. Ez igen nagy szó! 
Elképzelésekben, tervekben már régóta nincs hiány a 
könyvtár műhelyében, és idén célzott fenntartói 
támogatás tette lehetővé azok valóra válását. 
Gondoljuk meg, a 110 éves könyvtár életében 
először… Az örömtől meghatva mutattam fel a 
Városunk, múltunk sorozat első kötetét még szinte 
„nyomda melegen” 2015. szeptember 15-én azon a 
rendezvényen, amelyen Kondor Katalin volt a 
Könyvtári beszélgetések sorozat 100. eseményének 
vendége.  

Ez a kötet a két esztendeje elhunyt Pifkó Péter, az 
ismert tanár, levéltáros helytörténész várostörténeti 
tanulmányait tartalmazza Töredékek a királyi 

városról címmel. 500 darabos példányszámban 
tervezzük megjelentetni.  

A tanulmánykötet az alábbi fejezeteket 
tartalmazza: 

• Esztergom települése és társadalma 

• A királyi várostól a megyei jogú városig 

• Egyesületi élet Esztergomban 

• Elemi tanodák a 19. században 
Esztergom vármegyében 

• A Széchenyi tér és házainak krónikája 

• Balassa Bálint ősei, családjának eredete 

• Főúri magatartásformák Balassa Bálint és 
családja életében 

• Balassa Bálint és Esztergom 

• Petőfi és Jókai Esztergomban 

• Kossuth Esztergomban 

• „Holt próféta a hegyen” 

• Cseh Tamás Esztergomban 

• Az első mozik Esztergomban (Zacher 
Anna munkája) 

• Színház és közönség Esztergomban 1816-
1870. 

A sorozat következő darabja egy helyi sajtó 
történetét bemutató kiadvány lesz. 

 
 
KÖNYVAJÁNLÓ  
Vitaszek Zoltán: A legelső ─  
Komárom-Esztergom megyei legek 
könyve 
 
A Magyarország megyéi legekben sorozat 8. 
kötete az előző gyűjtemények hagyományait 
követi. A szerző ezúttal Komárom-Esztergom 
megye fontos és érdekes kultúrtörténeti 
momentumaiból, természeti kincseiből, 
sportjából és más értékeiből válogatott olyan 



tényeket és történeteket, amelyek valamilyen 
szempontból kiemelkedő jelentőségűek. 

 

 

A legek közül néhányról:  

• Magyarország legmagasabb épülete az 
Esztergomi Bazilika.  

• Legkisebb területű megyéje Komárom-
Esztergom megye.  

• Legeredményesebb sportolója a 
súlyemelő Földi Imre.  

• Egykori legjellemzőbb, 
legmeghatározóbb iparága a 
szénbányászat. 

• Legmagasabb pontja a Pilis hegységben 
található Nagy-Szoplák.  

• A legbevehetetlenebb erődrendszer a 
komáromi, amely az Osztrák-Magyar 
Monarchia legnagyobb védelmi 
létesítménye volt. 

• A világon legelsőként Tata utcáin 
gyulladtak ki acetilénlámpák 1897-ben. 

• Európa legnagyobb ércmadara a 
Tatabánya jelképévé vált turulszobor.  

• Hazánkban a legtöbb hanglemezt 
Dorogon gyártották.  

• Az esztergomi Keresztény Múzeum 
Magyarország leggazdagabb egyházi 
gyűjteménye,  

• A kocsi magyar találmány, és Kocs 
községből ered. 

• A legerősebb magyarországi földrengés 
Komáromban volt 1763-ban.  

• A legjelentősebb, leghíresebb ősemberi 
leletet hazánkban Vértesszőlősön találták. 
A Vértes László által felfedezett Sámuel 
(akit a köznyelv csak Samuként emleget) 
kora kb. 350 000 év, és átmenetet képez a 
még csak felegyenesedő előember, 
valamint a nála fejlettebb ősember között.  

• A „legmagyarabb” autó az Esztergomban 
gyártott Suzuki, 

• Magyarország három leghíresebb, 
európai történelmi ménese közül kettő – a 
bábolnai és a kisbéri – Komárom-
Esztergom megye területén található. 

• A legtöbb repülőgépet a magyar repülés 
egyik legnagyobb múlttal rendelkező 
városában, Esztergomban gyártották.  

• A Limes, a Római Birodalom legnagyobb 
és legerősebb védvonalának egy része a 
jelenlegi Komárom-Esztergom megye 
északi határán, a Duna mentén található. 

Ez a felsorolás hosszasan folytatható lenne, 
egyebek között a Komárom-Esztergom 
megyében született híres személyiségekkel, 
így például Jókai Mórral, Táncsics Mihállyal, 
Bottyán Jánossal, Jászai Marival, Lehár 
Ferenccel, Grosics Gyulával. Olvashatunk a 
kötet szócikkei között a leghíresebb magyar 
hajóorvosról is, a Pilismaróton született dr. 
Lengyel Árpádról. Ő volt az a doktor, aki 
1912-ben a Carpathia hajón teljesített 
szolgálatot, amikor a Titanic jéghegynek 
ütközött. A Carpathia a Titanic 700 utasát 
mentette meg, és ebben a legénységen kívül 
dr. Lengyel Árpádnak is jelentős szerepe 
volt. Ilyen és hasonló legekről, érdekes 
történetekről szól a könyv 213 szócikke, 
amely a kulcsfogalmak alapján betűrendes 
szerkezetbe lett foglalva. Tárgy- és 
névmutató, tartalomjegyzék sajnos nem 
tartozik a kötethez. 

(Az ajánló részben a fülszöveg felhasználásával 

készült. – f.szerk.) 
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Könyvtáros szemmel az OSZK-ban  
és Vecsésesen 
 
Kissné Anda Klára 

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szerve-

zet tanulmányút-

jának első állo-

mása 2015. júni-

us 8-án a nemzet 

könyvtára volt 

Sokan és sok-

szor jártunk már 

az OSZK-ban, 

ismerjük szol-

gáltatásait, tevé-

kenységeit, de 

vajon tudjuk-e, 

milyen kapcsola-

tok vezetnek a külföldi dokumentumok beszer-

zéséhez, mi mindent rejt a restauráló műhely, 

hogy kerül a négyemeletes raktárból a kért 

könyv az olvasótérbe?  

lbe István, az OSZK információszolgáltatási 

igazgatója mindenekelőtt a nemzeti könyvtár 

költözésével kapcsolatos friss hírekre reagált, 

amely immár tíz éve tartó polémia. A könyvtár 

1985-ben költözött a budai várba, amely eredeti-

leg királyi palotának épült. A belső udvarban a 

raktári kiszolgálást biztosító két acélvázas torony 

kivételével a tervezett átalakítások nem történtek 

meg, a berendezés még mindig 1980-85-ös 

évekből való.  

A Széchényi Ferenc által kialakított gyűjtemény 

mára kilencmilliós állománnyá fejlődött, amely-

nek cirka a fele a friss gyűjtemény. Beleolvadt 

Szinnyei József 1884-ben létrehozott hírlaptára, 

jelentős a kéziratgyűjteménye, a plakát- és apró-

nyomtatványok, a metszetek és képek száma. 

Számos különgyűjteménye (régi nyomtatványok, 

a térképek, a színháztörténeti dokumentumok, 

fotók) a kutatók kincsesbányája. Az általános 

olvasóteremben kb. 2880 dokumentum található. 

Évente 7-7500 a beiratkozottak száma a napije-

gyesekkel együtt. Évente kb. 60 ezer belépést 

regisztrálnak – ez jóval a ’90-es évek átlaga alat-

ti, amikor még komoly tanulószobák voltak az 

egyetemisták kiszolgálására. A múzeumok éj-

szakáján öt-hatezer látogató is megfordul a 

könyvtárban.  

 

Az Országos Széchényi Könyvtár a Dózsa György tér 

felől. a Budavári Palota épületében.  

A kép forrása: https://hu.wikipedia.org/ 

A feladatokat körülbelül 425 dolgozó látja el. 

Ebből csupán 14 léphet be a közel 8 millió do-

kumentumot tároló raktárba! Tornyokként egy-

egy fő van szolgálatban. Kivételezettekként lát-

hattuk a négy szintből egy emeleten az 1800-as 

évek elején gyarapodott állományt. Itt, mint a 

szabadpolcon, téma szerint tárolják a köteteket. 

mailto:dr.horvath.geza@jamk.hu
https://hu.wikipedia.org/


120 fontosnak vélt témakörben, azok latin rövi-

dítései alapján helyezték el. Helyhiánnyal küsz-

ködnek, ezért méret szerint is raktároznak. 1952 

óta az ’A’ jelű a legkisebb, az ’E’ a legnagyobb 

méretet jelöli, amit a címleíró ad meg egy 

számmal kiegészítve. A hírlapok száma, ami 

egybekötve is található, kb. 450-500 ezer kötet-

nyi. A CD-k, DVD-k a kötelespéldányok között 

találhatók külön, de tárgyi mellékleteket is gyűj-

tenek. A raktárból kért dokumentumokhoz egy 

óra is lehet a várakozási idő. 

 

Ilyen szerkezet segítségével utaznak a könyvek  

az egyes szintekre. Fotó: Kissné Anda Klára 

A speciális könyvtárközi szolgáltatásról már az 

általános olvasóteremben hallottunk tájékoztatót. 

Egyrészt saját olvasóiknak, másrészt a könyvtá-

rak számára teljesítik a kéréseket. Az országos 

funkció szerint mindenféle másolatot és eredeti 

dokumentumot, belső dokumentumot, külföldi 

dokumentumokat szolgáltatnak minden irányba. 

Sok gondot tud okozni a partner és a kért mű 

beazonosítása, hogy kölcsön- vagy másolatszol-

gáltatásról van-e szó. Két fő csak a lelőhelykere-

séssel foglalkozik, ha az OSZK-nak nincs, a 

közvetlen lelőhelyhez küldik a kérőt. Az ODR-

rel a kérések száma csökkent. A külföldi kérések 

teljesítése során nincs pénzügyi, banki tranzak-

ció. Az IFLA-tól rendelt (több) 4-8 eurós kártyá-

val lehet dokumentumot kérni – a kártyaelfoga-

dóktól –, amivel a küldő könyvtár tovább fizet-

het, amíg a kártya szavatossága le nem jár, mint 

egy bankjegyé. Ha sok kártya összegyűlik, amit 

nem használnak, az IFLA-nál visszaválható. A 

British Librarynál egy nagyobb kihelyezett ösz-

szegből vonják le a rendelések árát, és értesítést 

küldenek, ha fogytán van. Vannak országok, 

ahol problémába ütközik a kérés-küldés (Fran-

ciaország, Olaszország, Spanyolország), vagy 

nem mindig jön meg a kért dokumentum. De ha 

kell, az OSZK új utakat tör, volt már kérés pél-

dául Bejrútból, Pekingből is. 

 A Plakát- és Kisnyomtatványtár 1935 óta ön-

álló különgyűjtemény. 1802-től kezdtek a gyűj-

tésbe, hogy mikor, mit gyűjtöttek, az az aktuális 

vezetéstől függött. Művészetileg a plakátok a 

legértékesebbek. Nyomtatványokat a levéltárak 

is gyűjtenek, így sok a határeset. Hagyatékokból 

is gyarapszik, amit máshol nem gyűjtenek, az itt 

fogadják. Vannak kereskedelmi forgalomba nem 

kerülő katalógusok. Nehéz eldönteni, mit rakja-

nak el, de nem lehet megítélni, hogy 10, 20, 100 

év múlva minek lesz kutatási értéke. Van dosszié 

igazolványokból, van fel nem vágott kisnyom-

tatvány, 1904-ből főiskolai fegyelmi rendsza-

bályzat, 20. század eleji számolócédulák (kifeje-

zetten szép, 3-4 ezer darabos gyűjtemény), min-

denféle naptár. Kedveskedtek nekünk egy esz-

tergomi tánc- és illemszabály könyvecskével, 

egy 1942-ből származó komáromi tenyészlóvá-

sár és kiállítási katalógussal, tatabányai bányá-

szathoz kapcsolódó nyomtatvánnyal. Ahány 

forma, annyiféleképp tárolják a nyomtatványokat 

a négy raktárszinten. A gyűjtemény feltárása 

könyvtáros híján nehézkes, kutatói szándék ese-

tén előjegyzést vesznek fel, és önfeltáró jelleggel 

lehet dolgozni a rendelkezésre bocsátott anyag-

ból. 

Az ELDORADO (Elektronikus Dokumentum-

küldés Országos Rendszere, Adatbázisa és Do-

kumentumtára) indítása most különösen indokol-

ta, hogy az OSZK digitalizáló tevékenységével is 

ismerkedjünk. Két színes és egy fekete-fehér 

szkenner áll rendelkezésre, a robotgépek ponto-

sabbak, az állományvédelmi szempontok fonto-

sak. A tömeges másoláshoz a köteteket szükség 

szerint szétszedik, majd újra bekötik. Plakátmé-

retig képesek reprodukálni, a napilapokat, 



mikrofilmről is feldolgozzák, speciális kéréseket, 

eseti és 160-200 tételes megrendeléseket is ki-

elégítenek négy napos teljesítési határidővel. 

Évente többszázezer oldalt másolnak, digitali-

zálnak. Minden digitalizálást egy utófeldolgozás 

követ (élesíteni kell pl.), a nyers formát megőr-

zik. Ami rendelkezésre áll, az integrálódik az 

ELDORADO-ba. Ez még kezdeti fázisban van, 

az összes szolgáltatás (szakdolgozatok kötése, 

szülinapos kérések, fényképezés, szkennelés 

stb.) egybevonásával az eseti megrendelések 

köre szűkíthető lenne. A digitalizáló műhelyben 

10-15 fő dolgozik. 

 

Digitalizáló munkaállomás. 

Fotó: Kissné Anda Klára 

Ferenc József 14 éves korában készített metsze-

tét már a restauráló műhelyben néztük meg. A 3. 

szinten nyolcan dolgoznak. A legújabbaktól a 

legrégebbiekig itt kötnek ki a javításra, helyreál-

lításra váró dokumentumok. Nagy szakértelem-

mel, minden anyaggal (papír, bőr) dolgoznak. A 

szennyezések eltávolításától az aranyozásig, ős-

nyomtatványok esetén a levált, repedt fatáblák 

helyreállításáig mindennel foglalkoznak. A 

vegyszerekkel, szárítókkal teli helyiségekben 

félkész és elképesztő darabokat is láttunk. Sajnos 

mindenütt kevés a restaurálásra, kötésre fordítha-

tó összeg, de a cellux tilos! Az OSZK restauráto-

rai készségesen adnak tanácsot, telefonon bármi-

kor elérhetők, segítenek – mindenki használja ki! 

Mielőtt továbbindult volna a társaság Vecsésre, a 

több mint negyvenfős csoport egy rövid időre 

szétszéledt a várnegyedben. Volt, aki csak itt 

csatlakozott és eddig volt kíváncsi a programra, 

sokan a Labirintus időszaki kiállítását nézték 

meg vagy sétáltak a Halászbástya felé. A tavaly 

átadott Várkert Bazár felújított épületegyüttese, 

az udvar és a kert megtekintése szerves része 

volt a kirándulásnak.  

 

 

Vecsés, Bálint Ágnes Kulturális Központ.  

Fotó: Vojt Attila 

A vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központban 

Kis Tóth János igazgató fogadott és vezetett kör-

be. A 2013 májusában átadott művelődési intéz-

mény, amely 2800 m² alapterületen geotermikus 

energiával hűtött/fűtött, uniós pályázatból és 

önkormányzati önrészből épült. A közösségi 

élményt szolgálja a mobil színpad, a bálteremmé 

alakítható, kitűnő akusztikájú színházterem, vagy 

a színes golyókkal feltöltött, alagutakkal és aka-

dályokkal kialakított játszószoba. Felnőttképzés-

re alkalmasak multifunkcionális terei, a létszám-

hoz igazodva válaszfallal szűkíthetők és bővíthe-

tők. Akár csapatépítő tréning, akár énekkari pró-

ba, akár táncterem, öltözőkkel és zuhanyzókkal – 

valós igényekhez tervezték és működtetik. Van 

itt kiállítótér – ott jártunkkor bohóckiállítás volt 

a legkülönfélébb anyagokból és méretekben har-

lekinektől a piros orrokig –, egy szint nincs még 

belakva, ezen most ötletelnek. Hogy a fenntartási 

költségek megtérüljenek, bizony nincs pardon: a 

helyiségbérletért, a gyermekmegőrzésért, minde-

nért fizetni kell.   



 

A kulturális központ egyben gyermekmegőrző is. 

Fotó: Dollmayer Bea 

 

A Róder Imre Városi Könyvtár 600 m²-en 

működik közel 46 ezer dokumentummal. Az 

1954-től több költöztetést átélt könyvtár végre 

méltó helyre került.  A viszontagságos körülmé-

nyekre a Közép-magyarországi Operatív Prog-

ram funkcióbővítésre kiírt pályázati támogatása 

jelentett enyhülést 2008-ban. Lakossági aláírá-

sokkal támogatva a könyvtár így kimondottan 

céljának megfelelően épült. A bútorzat NKA 

pályázati forrásból újult meg.  

A könyvtárat 2014-ben egy mesefesztivál kerete-

in belül adták át. Az információs pult beléptető 

kapuval működik. A Szikla integrált könyvtári 

rendszert 2000 óta használják. Digitalizálnak 

könyveket, folyóiratokat, képeslapokat, az adott 

helyen a feltöltés folyamatos. Rendezvényeik a 

kulturális központéval összehangoltak, de termé-

szetszerűleg a könyvtári profilhoz is igazodnak 

(zenés irodalmi estek, olvasókör, könyvtári fog-

lalkozások, stb.). A könyvtár eMagyarország  

Pontként is működik, a hagyományos állomány-

részeken kívül nyolc olvasói számítógép van.  

Heti negyven órában, fél napos szombati nyitva 

tartással, hat könyvtárossal dolgoznak. Az olva-

sói ajándékokból sok régi értékes kötethez jutot-

tak hozzá, ez az alapja a „régi könyvek tárá”-

nak. 

Külön kell szólni a nemzetiségi könyvtárról. 

Sajnos a programba már nem fért bele a megte-

kintése, de Vadászi Istvánné, Marika könyvtár-

vezető szívesen mesélt róla. Nem csak a 900 

kötetes állomány gyarapítása, a kölcsönzés a 

lényege. Mindent gyűjt, ami a nemzetiségi iden-

titástudat megtartását, erősítését szolgálja. Ennek 

érdekében a német etnikai pályázatokat használja 

ki. Kiemelt szerepe van a nemzeti hagyományok 

őrzésében, segíti az iskolai oktatást, a felkészü-

lést a fellépésekhez, külön olvasókört működtet 

év végi közös kirándulással, és a német testvér-

városi kapcsolatok minden velejárója érinti. 

A Bálint Ágnes Emlékházba a „Futrinka utcán” 

át vezetett az út. Elhaladtunk többek közt a tök-

ház mellett. Az emlékház előtt Frakk kutyaóla, a 

ház mellett és mögött pedig már a látogatók igé-

nyeit kiszolgáló játékok, hinták, kisvasút, egy kis 

híd vár. A házban az írónő nagyobbik lánya szo-

báról szobára vezetett és mesélt a nagyszülőkről, 

az édesanya gyermekkoráról, bontakozó tehetsé-

géről, rádiós és írói pályafutásáról. Az eredeti 

berendezés, családi fotók, a pályázatot nyert 

gyermekkori írás, a saját mesehősök figurái kö-

zött jelmezek segítségével magunk is Irma néni-

vé és Károly bácsivá válhattunk. Az emeleti já-

tékszoba – már az örökösök jóvoltából – fantasz-

tikus gyűjteménye a babakonyháknak, a mesefi-

guráknak, játékra és rajzolásra is lehetőséget ad. 

Mint minden tanulmányút, ez is szolgált megho-

nosítható jó ötletekkel. Vecsésen a gyermek-

könyvtár és a gyermekmegőrző mindenképpen, 

de a szemüveget otthon felejtőkért is tehetünk 

valamit.  

 

 

A Róder Imre Városi Könyvtár folyóiratolvasója.  

Fotó: Kissné Anda Klára 
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Okostelefonok… a nap minden percében elérhetően. Ez a szlogen mindent elárul. Többet nem is 

mondanék az e havi rovatról.  Hasznos böngészést kívánok! 

          Vitéz Veronika rovatvezető 

                                                                                                                  

Okostelefonok  

Vitéz Veronika  

Nézze csak: szinte biztos, hogy eddig ön is 

rosszul töltötte a telefonját  

Nem csak azért tart ki olyan rövid ideig az 

okostelefonja, mert a gyárban nem raktak elég 

nagy akkumulátort bele. A jelenség mögött 

részben az áll, hogy rosszul töltjük, szinte 

mindannyian. Forrás: 
http://hvg.hu/tudomany/20150914_okostelefon_akkumulator_hogyan_toltsem 

 

Mik a titkos hárombetűs szavak a weben? 

Különös rövidítéseket tapicskolnak a mobilon, 

köztük a mindenki által ismert „LOL”-tól a 

szokatlan „PAW”-ig – szótár készült, hogy 

egyáltalán mit is csetelnek a tinik a neten. 

Forrás: http://www.hirado.hu/2015/09/07/mik-a-titkos-harombetus-

szavak-a-weben/ 

 

A Samsungnak már nem fontos Európa? 

A dél-koreai gyártó mobil és kütyü fronton 

mostanság elég mostohán kezeli az öreg 

kontinensen élőket. Van, amit késve kapunk, és 

van, amihez hozzá sem juthatunk Európában. 

Forrás: http://24.hu/tech/2015/09/19/a-samsungnak-mar-nem-fontos-

europa/ 

 

Vírusos alkalmazások kerültek az Apple 

szoftverboltjába 

Az Apple is megerősítette, hogy fertőzött 

alkalmazások kerültek az App Store-ba. A (főleg 

kínai) fejlesztők a gyorsabb sebesség 

reményében nem minden esetben az Apple 

oldaláról töltik le az Xcode névre hallgató 

fejlesztői eszközt, a hackerek pedig ezt 

használták ki, amikor a programba káros kódot 

helyeztek el, majd ezzel töltötték fel az alternatív 

letöltőközpontokat. Forrás: 
http://itcafe.hu/hir/virusos_alkalmazasok_kerultek_az_apple_szoftverbol.html 
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NAGY EDIT 

 
1.Billentyűk királynője : Heni maga helyett tanítvá-

nyait helyezi előtérbe / Palásti Péter. 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 

155. sz. (2015. július 4.), p. 4. - ill. 

 

 

2. 

Elmerültünk az újságok világában / Goldschmidt 

Éva. - In: Könyvtári Levelező/lap. - 27. évf. 

6. sz.(2015.), p. 33-34. - ill. 

 

 

3. 

Esztergomi könyvtárosként a Kárpát-medencei 

könyvtárosok konferenciáján / Szűcs Katalin. 

In: Könyvtári Levelező/lap. - 27. évf. 6. sz. (2015.), 

p. 12-13. - ill. 

 

 

4. 

Húszéves a Parnasszus - utazó kézirat-kiállítás Tatán 

/ S. I. - In: Könyvtári Levelező/lap. - 27. évf. 

6. sz. (2015.), p. 32. - ill. 

 

 

5. 

Izgalmas pillanatok képeslapokon. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 173. sz. 

(2015. július 25.), p. 2. - ill. 

 

 

6. 

Könyvtári eszközökkel a környezet védelméért / V. 

T. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 

26. évf. 177. sz. (2015. július 30.), p. 4. 

 

 

7. 

Közös bölcső : tungitól a görög lagziig / Adorján 

Mária ; Feketsné Kisvarga Anita ; Gyüszi László ; 

Sóvágó Zsoltné ; Tarjánné Tihanyi Tímea. - In: 

Könyvtári Levelező/lap. - 27. évf. 7. sz. (2015. júli-

us), p. 13-17. - ill. 

 

 

8. 

Nyári szünet a könyvtárban : [hír]. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 162. sz. 

(2015. július 13.), p. 2. 

 

 

9. 

Szent Iván-éj varázsa a könyvtárban / Makuvek Nóra. 

- In: Könyvtári Levelező/lap. - 27. évf. 7. sz. 

(2015. július), p. 18. - ill. 

 

 

10. 

Színezhető lapok és barkácsolás : [hír]. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 168. sz. 

(2015. július 20.), p. 2. 

 

11. 

Tojástartó, dugó és facsipesz. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 173. sz.  

(2015. július 25.), p. 2. - ill. 
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