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2015. évi tapasztalataink az iskolai 

közösségi szolgálatról 

Feketsné Kisvarga Anita 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár immár 

három éve fogadja azokat a diákokat, akik 

intézményünkben szeretnék a közösségi 

szolgálatukat teljesíteni. Hagyománnyá kezd 

válni, hogy minden év végén számot adunk az 

iskoláknak a nálunk folyó közösségi szolgálatról 

egy rövid összefoglaló keretében. A 2014/2015-

ös tanévről szóló áttekintésünket 2016 

januárjában jutattuk el a partneriskolákhoz, 

melynek rövidített változatát ebben a cikkben 

adjuk közre. A megyei könyvtár a városban 

működő valamennyi középiskolával 

együttműködési megállapodást kötött, tehát 

mindegyik oktatási intézményből érkezhetnek 

hozzánk diákok. Ezen felül a Komáromi Jókai 

Mór Gimnázium is a partnereink közé tartozik. 

A legkiemelkedőbb időszak, amikor a diákok 

huzamosabb szolgálati időt tölthetnek 

könyvtárunkban, a nyári szünet időtartama. 

Éppen ezért a nyári szünidőt megelőző május-

június hónapokban könyvtárunk két alkalommal 

nagyobb volumenű tájékoztatót tart az iskolai 

közösségi szolgálatot nálunk letölteni szándékozó 

tanulók számára. A tájékoztatók időpontjairól 

értesíteni szoktuk az iskolákat. A 

megbeszélésekre a szülőket és a pedagógusokat is 

várjuk. A tájékoztató során a könyvtár iskolai 

közösségi szolgálatot koordináló munkatársai 

röviden bemutatják intézményünket, a diákok 

lehetőségeit és a velük szembeni elvárásokat, 

majd szervezeti egységenként más-más kolléga 

ismerteti azokat az itt folyó tevékenységeket, 

melyek teljesítésére várjuk a tanulók 

jelentkezését. Ezeken a májusi-júniusi 

találkozókon azonnali lehetősége van a diákoknak 

egyeztetni a kollégákkal a nyári időszakra 

vonatkozó szolgálat tevékenységét és időpontját 

illetően.  

Ebben az évben a tájékoztatónkra 2015. június 3-

án és 11-én került sor, sajnos, - előzetes 

értesítésink dacára - csekély számú résztvevővel. 

A nyári szünidőn kívül csak alkalmanként, - egy-

egy nagyobb szabású rendezvény, könyvvásár 

esetén - van lehetőség a könyvtárban közösségi 

szolgálatot végezni. Ezekben az esetekben a 

hozzánk feliratkozó diákokat értesíteni szoktuk a 

kínálkozó lehetőségekről. Ahogy az elmúlt 

években, úgy ebben a tanévben is több 

tevékenységi körben teljesíthettek szolgálatot a 

diákok.  

 

A leggyakrabban végzett tevékenységek 
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A tevékenységi körök szervezeti egységenként a 

következők voltak: 

Tájékoztatási és bibliográfiai osztály: 

 olvasószolgálati ügyelet segítése, 

állománygondozás (a felnőtt olvasóterem 

rendjének fenntartása, könyvtárba 

visszahozott dokumentumok könyvtári 

rendbe történő visszasorolása, olvasók 

útbaigazítása, könyvek ajánlása szükség 

szerint); 

 zöld olvasótermi felügyelet, (terasz): a 

könyvtár zöld olvasótermét használók 

regisztrálása, a könyvtári dokumentumok 

kikölcsönzése az Öko-teraszra, olvasók 

útbaigazítása, könyvek ajánlása szükség 

szerint); 

 filmforgatás (részvétel a könyvtár 

reklámfilmjében); 

 rendezvényszervezés (irodalmi- vagy 

ÖKO-előadások lebonyolításához 

szükséges teremrendezés, 

közönségszolgálat); 

 szórólapozás (könyvtári rendezvényhez 

kapcsolódó prospektusok terjesztése); 

 szkennelés (könyvek, sajtótermékek 

digitalizálása); 

 könyvvásár előkészítése (teremrendezés, 

eladásra szánt dokumentumok 

mozgatása). 

 Állományfejlesztési és olvasószolgálati 

osztály: 

 értékbevitel (számítógépes adatrögzítés); 

 jelzetelés (könyvek ellátása könyvtári 

azonosító számmal). 

Gyermekkönyvtári részleg 

 részvétel a „Könyves vasárnap” című 

rendezvény lebonyolításában 

(teremrendezés, gyermekprogramok 

lebonyolításának segítése, 

gyermekolvasók útbaigazítása); 

 részvétel a „Mesesarok” című rendezvény 

és kézműves foglalkozás lebonyolításában 

(teremrendezés, kézműves foglalkozáshoz 

szükséges eszközök előkészítése, 

segítségnyújtás a gyerekeknek); 

 a könyvtár rendszeres kézműves 

foglalkozásainak előkészítésében, 

lebonyolításában részvétel; 

 olvasószolgálati ügyelet segítése, 

állománygondozás (a gyermek-

olvasóterem rendjének fenntartása, 

könyvtárba visszahozott dokumentumok 

könyvtári rendbe történő visszasorolása, 

olvasók útbaigazítása, könyvek ajánlása 

szükség szerint); 

 részvétel a „Gyermeknap” című 

rendezvény lebonyolításában 

(teremrendezés, gyermekprogramok 

lebonyolításának segítése, 

gyermekolvasók útbaigazítása); 

 részvétel a könyvtári olvasópályázatok 

eredményhirdető rendezvényének 

lebonyolításában; 

 részvétel a nyári szünetben rendszeresen 

jelentkező „Játszoda” program 

lebonyolításában és előkészítésében 

(készségfejlesztő társasjátékok 

szabályainak ismertetése játék a 

gyerekekkel); 

 könyvek javítása (elszakadt könyvek 

ragasztása). 

 

Elkelt a segítség a gyermekkönyvtárban is.  

Fotó: Török Csaba 

Adatok 

Hét középfokú oktatási intézményből érkeztek 

hozzánk diákok. A küldő intézmények a 

következők voltak: 

 Bárdos László Gimnázium 

 Tatabányai Árpád Gimnázium 



 Komáromi Jókai Mór Gimnázium 

 Tatabányai Szakképzési Centrum 

1.) Műszaki Szakközépiskolája, Bánki 

Donát Székhelyintézmény 

2.) Műszaki Szakközépiskolája, 

Széchenyi Úti Telephely (volt Péch Antal 

Szakközépiskola), 

3.) Kereskedelmi, Vendéglátó és 

Idegenforgalmi Szakközépiskolája és 

Szakiskolája, 

4.) Kossuth Lajos Közgazdasági és 

Humán Szakközépiskolája  

Könyvtárunkban a vizsgált időszakban összesen 

145 diák vett részt a közösségi szolgálatban. A 

választható tevékenységi körök közül 17-ben 

segítették a diákok a könyvtár olvasóinak, 

használóinak tájékoztatását, a könyvtárlátogatók 

szabadidejének hasznos eltöltését és kollégáink 

munkáját. A különböző tevékenységi körökben 

összesen 842 alkalommal teljesítettek szolgálatot 

a diákok 2124,7 órában. 

 

A legtöbb órában végzett tevékenységek 

 

Tapasztalatok 

A számadatok azt mutatják, hogy a városi diákok 

nagy számban, sok alkalommal és magas 

óraszámban teljesítették közösségi szolgálatukat 

a megyei könyvtárban. 

Az egzakt tények mellett azonban nem szabad 

elhanyagolni azokat a tapasztalatokat, melyek a 

könyvtárban végzett szolgálati tevékenységről 

alkotott képet árnyalhatják. Ezek egyelőre csak 

kollégáink észrevételeiből táplálkoznak, de a 

jövőben szándékunkban áll a diákok körében is 

felmérni, hogyan értékelik a megyei könyvtárban 

végzett közösségi szolgálatukat: elegendő 

segítséget, tájékoztatást kaptak-e kollégáinktól, 

mennyire érezték hasznosnak a nálunk eltöltött 

időt. 

Meglátásunk szerint a diákok többsége lelkesen 

és precízen látta el a szolgálatban vállalt feladatát. 

Voltak azonban olyan tanulók, akik érzékelhetően 

a megszabott 1-3 óra mielőbbi letöltését tűzték ki 

célul. Ezért a jövőben a szolgálathoz való negatív 

hozzáállású diákokra nem fogunk igényt tartani. 

Ez azzal a következménnyel jár, hogy akár a 

korábban már megbeszélt tevékenységekre sem 

kérjük fel őket, és nem igazoljuk le a szolgálatban 

eltölteni szánt időmennyiséget sem. Ezzel 

nemcsak a közösségi szolgálat teljesítésének 

fontosságát szeretnénk hangsúlyozni, de a 

munkatársak részéről megnyilvánuló becsületes 

munkavégzés is megköveteli, hogy a diákoktól is 

hasonló hozzáállást várjunk el. 

A tanulók általában megbízhatóan jelentkeztek az 

előre egyeztetett időpontokban. Előfordult, 

azonban, hogy egyes diákok nem jelentek meg, 

mellyel sok esetben okoztak bosszúságot a 

számunkra. Az indokolt távollétet természetesen 

megértjük és elfogadjuk. Tájékoztatóink 

alkalmával minden esetben elmondjuk, hogyan 

kérjük jelezni, ha a diák nem tud részt venni az 

előzőleg megállapított időpontban a közösségi 

szolgálaton. A bosszúságot az érzékelhetően nem 

indokolt távollétek okozták. 

Sok diák a közösségi szolgálat révén ismerkedett 

meg a könyvtárral, a könyvtári renddel és a 

szolgáltatásokkal. Az ő számukra mindenképpen 

értékesnek bizonyultak az itt eltöltött órák. 

Ugyanakkor az itt folyó tevékenykedésük révén 

még azok is szerezhettek új tudást, akik már 

korábban is olvasóink voltak.  

A náluk szolgálatot teljesítő diákok mindegyike 

segítőkésznek bizonyult az olvasók tájékoztatása, 

a gyermek könyvtárhasználók segítése 



tekintetében. Kedvesek, udvariasak voltak az itt 

dolgozó munkatársakkal is.  

Mivel a megyei könyvtár olvasójegyet 

ajándékozott minden itt tevékenykedő diáknak, 

bízunk benne, hogy a fiatalokat közelebb tudtuk 

vinni a könyvek és a könyvtár világához, és 

betérnek hozzánk később, szolgálaton kívül is. 

Reméljük, hogy az itt folyó tevékenykedésük 

során a diákok képet kaphattak a könyvtárosi 

munkáról, a könyvtár szolgáltatásairól és 

közösségépítő tevékenységéről. Hisszük, hogy a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtárat a 

későbbiekben is ilyen szép számmal fogják 

választani a közösségi szolgálat teljesítésére. 

E célok eléréséhez azonban elengedhetetlenül 

fontos az iskolákkal való aktív kapcsolattartás.  

Zenés irodalmi est az Advent 

jegyében 

Kissné Anda Klára 

2015. december 19-én a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár Központi Könyvtárában ismét 

karácsonyváró hangulat uralkodott. A könyvtár az 

adventi programjait a Fülke együttes zenés 

irodalmi estjével kívánta zárni. Annak ellenére, 

hogy a Fő téri szomszédságban a városi 

Ablaknyitogató zajlott, és feltehetően a karácsony 

előtti vásárlási láz is elvonta a figyelmet a 

könyvtár rendezvényéről, kellemes kis társaság 

gyűlt össze szombat délután az olvasótérben.  

A Fülke együttes helyett egészségi okok miatt a 

Fülke Zenei Közhasznú Egyesület Borostyán 

tagozata lépett fel, ám ez mit sem változtatott az 

eredeti műsor tartalmán. Az elsősorban felnőttek 

figyelmére számító zenés irodalmi esten hazai 

költők verseit hallhatták az érdeklődők csodálatos 

hangszereléssel. A hangulatot a Betlehemi 

királyok alapozták meg József Attilától, majd egy 

Balassi-vers következett. Babits 

Messze…messze… nyolc országon át röpített 

Spanyolhontól Svédhonig. Pilinszky János 

négysorosa A tengerpartra vitt, tam-tam, csörgő 

és séker hangjai idézték meg a tenger morajlását.  

A szerelem sem hiányzott a témák közül. A 

meghatározó hegedűszót gitár és fuvola dallamok 

tették melankolikussá és líraivá József Attila 

Várlak című versében. Gyönyörű dallamokkal 

csendült fel „Mikor az uccán átment a kedves” – 

szintén József Attilától.  

A határon túli költők sorából a felvidéki Csontos 

Vilmos versét szólaltatta meg Nagy László 

zenekarvezető a társaival (Pacsirta a sasok közt). 

És stílusosan Sarkady Sándor Háromkirályok 

című megzenésített versével tértünk vissza az 

ünnepidézéshez.  

Az igazi örömzene és a bensőséges hangulat 

varázslatossá tette ezt az estét. 

 

A Borostyán együttesről a fotót  

Kissné Anda Klára készítette 

A Borostyán mintegy 8–10 éve zenél együtt 

ebben a formációban saját és megzenésített 

verseket előadva. Tagjai a Fülke Zenei 

Közhasznú Egyesület más tagozataiban is (Fülke, 

Zsebsün) játszanak. Évről évre megrendezik a 

Borostyán Fesztivált, a komáromi rendezvények 

állandó fellépői. A jelenlegi műsor legutóbbi, 

immár harmadik albumuk repertoárjából 

válogatott. A program végén lehetőség nyílt a CD 

megvásárlására és dedikálására.  

Jól sikerült, remek évzáró rendezvény volt. Mit 

mondhatnánk mást mi is kollégáknak, 

látogatóknak, mint a Borostyán a ráadásban:  

  

Minden szép, minden jó, legyen mindig bőven, 

Szálljon rátok áldás mind az egész évben! 
 



Adventi beszélgetés − Bencsik János 
a JAMK-ban 
 
Feketsné Kisvarga Anita 

Hagyománnyá kezd válni, hogy a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár adventi programjai 

között Bencsik János előadása is szerepel. Immár 

negyedik esztendeje volt vendége könyvtárunk 

ÖKO-esték sorozatának Tatabánya egykori 

polgármestere, térségünk országgyűlési 

képviselője. Az est házigazdája, Nász János 

kollégánk Bencsik János köszöntése után arra 

hívta fel a figyelmet, hogy az advent a közelgő 

fény és a pozitív energiák várásának, a 

nyugalomnak, a meghittségnek az időszaka, és 

lehetőséget nyújt önvizsgálatra is, melyhez ez a 

beszélgetés is hozzájárulhat. 

 

Nász János és Bencsik János. Fotó: Mazán Tibor 

Bencsik János képviselő úr megköszönve Nász 

János bevezető szavait, már nem csak kellemes 

gondolatokkal folytatta az estét. Nehéz úton 

vagyunk, de a végkifejlet jó lehet, csak rajtunk 

múlik – mondta az előadó. Ehhez azonban 

őszinteségre van szükségünk ebben a földi 

életben ránk kiszabott, rövid időszakban. Egymás 

meghallgatása és megértése elengedhetetlenül 

fontos. Megemlékezett a napokban elhunyt kiváló 

festőművészről, Papp Albertről is, aki halálával 

nem múlt el, hanem tanítványai, festményei és a 

vele átélt közös élmények révén él bennünk 

tovább. 

Az előadás folytatásaként áttekintettük, hogy 

milyen témák merültek fel a 2014-es esztendő 

adventi beszélgetésekor. Akkor azt 

prognosztizálta Bencsik János, hogy 2015-ben a 

saját érdekeit érvényesíteni akaró, azt védelmező 

régi világ hatalmi harcának lehetünk tanúi. Ez 

meg fog nyilvánulni a hétköznapi emberek 

manipulációjában, zavaros világképek 

megjelenésében, vallási feszültségekben, de a 

felfokozott zavarodottság végezetül nyugalmat 

eredményezhet, tisztulást hozhat ránk. A 2015-ös 

esztendőre vonatkozó előrejelzések között az is 

szerepelt, hogy a kormányzat jól fog reagálni 

ezekre a kihívásokra, de ha a bíztató szavakat nem 

fogják bíztató cselekedetek követni, akkor a 

társadalmi feszültségek nem fognak elcsitulni.  

Ezek után áttekintettük a 2015-ös év kiemelkedő 

fontosságú, globális társadalmi változásait: 

Folytatódott a világ újrafelosztása a gazdasági 

hatalmak között – a régi világ védelmezői valóban 

saját érdekeiket védték. Az Európai Unióba is 

begyűrűztek a háborús cselekmények - 

terrortámadások áldozatává vált kontinensünk. A 

gazdaságilag legyengült - legyengített Európa 

alávetett helyzetbe került Amerikával szemben- 

mutatott rá az előadó. A palagáz kitermelésével – 

melynek környezetromboló hatásai 

beláthatatlanok - az USA energetikailag önállóvá 

vált. A génmódosított mezőgazdasági termények 

előállításával, az alacsony energiaárral és 

bérköltséggel szemben Európa nem 

versenyképes. A nemzetállamok felszámolása is 

megindult. A sajtó gazdasági érdekeket szolgál ki 

– emelte ki Bencsik János, aki a magyar 

kormánynak ezekre a globális kihívásokra adott 

válaszaival folytatta előadását. A határaink 

védelmezése megtörtént, de vita alakult ki azzal 

kapcsolatban, hogy a polgári értékeken alapuló 

kormányzás folytatódjon-e. A geopolitikai 

változások egyelőre felülírták ezeket a vitákat, de 

ez csak rövid ideig tartható – jegyezte meg 

képviselő úr. A továbbiakban a szavaknak és a 

tetteknek összhangban kell lenniük. A 

szakemberek háttérbe szorítása, a túlzott 

centralizáció, a „kivagyiság” nem vezethet jó 

kormányzáshoz. Ezzel kapcsolatban Bencsik 

János felhívta a figyelmet a Keresztény 



Értelmiségiek Szövetségének tanulmányára, mely 

pontosan ezekre a kérdésekre irányítja rá a 

figyelmet. „Az idők jelei” című munka a 

kormányzati célokat helyesnek, de a végrehajtást 

korrigálásra érdemesnek találja. 

Ezek után érdeklődve hallgattuk, hogy milyen 

esztendő vár ránk 2016-ban. Legfontosabb 

jellemzője lesz ennek az évnek az életünk minden 

területén tapasztalható felgyorsulás. 

Történelemformáló bolygóállások és az uralkodó 

bolygó, a Mars figyelmeztetnek minket arra, hogy 

nem lesz nyugodt 2016. A 2015-ben elindult 

folyamatok kiteljesednek, a régi erők tovább 

fognak dolgozni Európa térdre kényszerítésén. A 

kontinensen végigsöprő menekültáradat 

szaporodó rendbontásokat fog eredményezni. 

Tovább fog folytatódni az egyházak és az 

intézményesített hitélet válsága. A mélyről 

fakadó indulatok meg fogják gyötörni Európát, 

mely csak nagy veszteségek árán tud talpon 

maradni – mutatott rá az előadó. Megszaporodó 

természeti katasztrófák, fegyveres konfliktusok és 

közellátási nehézségek léphetnek fel a következő 

évben, de Magyarország geopolitikai pozíciója 

emelkedhet. 

A nem éppen bíztató jövőkép felvázolása után 

valószínűleg mindannyian kíváncsiak voltunk 

arra, hogy mi a teendőnk, hogy megfelelően 

viszonyuljunk ezekhez a drámai változásokhoz. 

Bencsik János tanácsa szerint a bajban két dolog 

tud segíteni: a tapasztalatokon alapuló bölcsesség 

és a szeretet. Az új világot gyakorlatiasabban, 

nem a mennyiséget, hanem a minőséget szem 

előtt tartva kell felépítenünk – hangsúlyozta. 

Vissza kell térnünk a hagyományainkhoz, például 

a hagyományos, környezettudatos, egészséges 

agrokulturális tevékenységekhez. Ha több 

hangsúly helyeződik a kultúrára és a 

művészetekre, kevesebb fizikai alappal is be 

fogjuk érni. Vannak már bíztató előjelei ennek az 

új világlátásnak. Például egyre inkább 

felértékelődnek a kézműves élelmiszerek, egyre 

nagyobb az érdeklődés az egészséges 

élelmiszerek iránt. Sok önkormányzat törekszik 

az energetikailag önállóvá válásra, bizakodhatunk 

abban is, hogy a környezettudatos termékek is 

mindinkább teret fognak hódítani mindennapi 

életünkben. 

Az előadás végén kibontakozó beszélgetés során 

Bencsik János az élethelyzetekre adott bölcs 

válasz megtalálásának módjára hívta fel a 

figyelmet. Vélekedése szerint nincs önmagában 

eleve elrendelés és nincs szabad akarat sem. 

Léteznek azonban az isteni rend adta lehetőségek, 

melyek közül választhatunk az adott szituációban. 

Választásunk akkor lesz bölcs, ha az a teremtés 

rendjével szinkronban van. Nincs kollektív jó 

vagy rossz döntés – csak a saját ítélőképességünk 

és a bölcsességünk szerinti választás létezik, 

mivel mindenki más-más utat jár be. Ha 

döntéseink alkalmával egyaránt figyelembe 

vesszük elődeink és a magunk tapasztalatait, 

önmagunk és egymás iránt bizalommal vagyunk, 

az öröm, a szeretet és a közös élmény kovácsol 

össze bennünket, akkor mindent megtettünk a 

megfelelő választás érdekében. 

Nász János pedig azzal bíztatta a hallgatóságot, 

hogy a Mars pozitív energiákat is generál, nem 

kell annyira félnünk tőle. Naprendszerünk egy új 

galaktikus világciklusba lépett 2012-ben, 

melynek következtében a galaxis szívéhez 

közelebb került, s ebből több szeretetet és erőt 

meríthetünk. Afelől is nyugodtak lehetünk, hogy 

a Kárpát-medence biztonságos zónája lesz 

Európának a jövőben. 

Összességében tehát gyors változások okozta 

kihívásokra kell felvértezzük magunkat, de 

hinnünk kell abban, hogy a káoszban egy új, jobb 

világ alapjait építhetjük meg, melyre már nem is 

kell olyan sokáig várni. 

 

Bencsik János. Fotó: Török Csaba 
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Aki szerette a kötelező 

olvasmányokat 

Petrozsényi Eszter 

Fábián Janka írónőre, aki a tatai Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár vendége volt 2015. 

december 9-én, igaz ez az állítás. Szenvedélyes 

olvasó volt, kicsi korától kezdve, és írással is 

próbálkozott több-kevesebb sikerrel már 

kisiskolás korában. Mindez azonban nem tette 

egyértelművé majdani pályáját. Bölcsésznek 

indult, történelem-angol szakra járt, majd később 

a francia nyelvet is megtanulta. Sikeres volt ez a 

választás, mert a mindennapokban nyelvtanárként 

kereste kenyerét, s a mai napig is ad nyelvórákat. 

Közben azonban titkos ösztönnek engedve 

gyűjtötte a gondolat-töredékeket, ötleteket, hogy 

majd egyszer, ha sok ideje lesz, ezeket 

felhasználja, megírja. 

 

Fábián Jankáról a fotót Dollmayer Bea készítette 

Az élet úgy hozta, hogy az őt nyelvtanárként 

alkalmazó nagy cégek a gazdasági válság idején 

sorra lemondták az órákat, s egyik pillanatról a 

másikra ott állt temérdek szabadidővel és a 

megíratlan ötletekkel. Nekifogott hát ezek 

feldolgozásának. 

 

Történelmi műveltsége miatt nem csupán a 

szereplők sorsa, egymáshoz való viszonya kap 

hangsúlyt könyveiben, hanem az őket körülvevő 

történelmi kor jelentősebb alakjai is megjelennek. 

Ezzel hitelesebbé válnak a kitalált történetek, s 

egyben regényes történelemkönyvvé, 

olvasmányos korrajzzá válnak a művek. 

Könyveiben nemcsak magyar, hanem más 

országok történelme is megjelenik. A regények 

stílusa, szóhasználata is tükrözi a kort, amelyben 

játszódnak. Ez a fajta, néha régies szóhasználat 

tette, hogy a kezdeti megjelenésekkor sokan azt 

gondolták, hogy a két világháború között alkotó 

írónő könyvei ezek, melyeket most újra 

megjelentet az Ulpius-Ház kiadó. Megtörtént, 

hogy egy író-olvasó találkozó plakátját olvasva 

egy néni felkiáltott: „Hát ez még él?” 
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Fotók: Dollmayer Bea 

Az olvasóknak hamar kedvenceivé váltak 

könyvei és az Ulpius csődje miatti kényszerű 

kiadóváltás is hasznára vált műveinek: immár 

keménykötésben jelent meg legújabb könyve a 

Búzavirág. A közönség szívesen vásárolná a 

régebbi könyveit is, de egyelőre jogi huzavona 

miatt nem jelenhetnek meg ezek a művek, ám a 

Libri kilátásba helyezte újabb kiadásukat. Az 

írónő úgy tervezi, hogy a jövőben évente csak egy 

művet ad ki, hiszen a színvonalas munkához, az 

anyaggyűjtéshez kell ennyi idő és szeretné 

megtisztelni az olvasókat azzal, hogy kizárólag 

igényes művet ad ki a kezéből. 

Arra a kérdésre, hogy kik a kedvenc szerzői, 

Gárdonyit, Ken Follett-t és Robert Merle-t 

említette. Szereti az e-könyveket is, érzése szerint 

nem fogják kiszorítani a papíron nyomtatott 

könyveket sem, de mellettük - praktikusságuk 

miatt - el fognak terjedni és nagy teret kapnak 

majd a mindennapokban. Szeret utazni, szereti a 

természetet és kikapcsolódásként szívesen néz 

filmeket az univerzumról, vagy más tudományos 

témákról. Kedves, nyílt egyénisége, vidám 

mesélő kedve kellemes estét szerzett a könyvtár 

vendégeinek, akik hosszan kígyózó sorban álltak, 

dedikálásra várva a találkozó végén. 

Irodalmi kávéház 

Makuvek Nóra 

2015. december 3-án tartotta meg adventi 

irodalmi kávéházát a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár a művelődési ház kiállítótermében. Az 

ünnepi hangulatot magyar költők adventi és 

karácsonyi versei, valamint moldvai vallásos 

népénekek alapozták meg.  

Az atmoszférához hozzájárult a Várkanyar 

Kávéház közelsége is. A költeményeket és a 

prózát Kiss Judit, Makuvek Nóra, Márkus Flóra, 

Petrozsényi Eszter, Staudt Laura és Teszáry 

Eszter Olga adták elő, énekelt Radisz Afrodité 

Elizavet. A már második alkalommal 

megrendezett program valódi ünnepi 

ráhangolódást jelentett a hallgatóknak, akik 

megtöltötték a termet.  

 

Staudt Laura. Fotó: Goldschmidt Éva 

 

Az esemény vendégei. Fotó: Goldschmidt Éva 



Istennel a tűzvonalban 

Petrozsényi Eszter 

A 2016-os év első Könyves Szerdája sok 

szempontból érdekes volt a megjelenteknek. A 

tatai Móricz Zsigmond Városi könyvtár január 

13-án délután Selmeczi Istvánt látta vendégül.  

 

Selmeczi István. Fotó: Goldschmidt Éva 

A szerző nem először járt nálunk, két éve a 

Becsülettel élünk és halunk című kötetét mutatta 

be, mely Lantai Vince zászlós, háborús történetét 

dolgozta fel. Most ennek szinte folytatásaként 

jelent meg Csánki Gábor tábori lelkész háborús 

naplója. Ő volt az, aki eltemette Lantai zászlóst és 

utána értesítette a családot a tragédiáról. Az ő 

háborús sorsát és az azt követő itthoni nehéz 

éveket ábrázolja a kötet Istennel a tűzvonalban 

címmel, nagy hitelességgel, sok dokumentummal 

alátámasztva, fényképekkel illusztrálva.  

 

A háborút követő Rákosi idők különösen nehezek 

voltak Baranyában, ahol a lelkész szolgált. A civil 

lakosság kegyetlen sorsa is megjelenik a könyv 

lapjain. A szerző elmesélte a mű keletkezésének 

történetét, nagy vonalakban összefoglalta a mű 

tartalmát, közérthetően, világosan beszélt a 

jelenlévőknek, akik között – nagy örömünkre, – 

meglepően sok fiatal diák foglalt helyet.  

Számukra igen fontos, hogy a történelem 

tanulásakor legyenek személyes élményeik 

bizonyos eseményekről, időszakokról. A 

hallgatóság között helyet foglaló idősebbek külön 

szóvá is tették: milyen szép, hogy a fiatalokat is 

érdekli a múltunk. A szerző is értékelte ezt, és a 

diákokat kísérő nevelőket megajándékozta a 

könyv egy-egy példányával. Bár ismét 

fogadkozott, hogy nem kezd több történelmi 

tárgyú dokumentarista könyvbe, azért elárulta, 

hogy mostanában keresi azokat a személyeket, 

akik a második világháborút megjárt katonák 

hozzátartozói, és emlékeznek a katonák által 

elmesélt anekdotákra, érdekes történetekre.  

Sok sikert kívánunk a további eredményes 

kutatómunkához. Reméljük, hamarosan újabb 

kötetet vehetünk kézbe Selmeczi István tollából. 

Egy beérett életmű gyöngyszemei − 

Kerti Károly György irodalmi 

délutánja 

Makuvek Nóra 

2016. január 20-án a Tatán élő és alkotó Kerti 

Károly György irodalmi munkásságába 

nyerhettek betekin-

tést az érdeklődők a 

tatai Móricz 

Zsigmond Városi 

Könyvtár és a 

Nyugdíjas Pedagó-

gus Klub által 

szervezett irodalmi 

délutánon. A novel-

lák és versek 

előadásában Lehotzky Csabáné és Petrozsényi 

Eszter működött közre, a művész termékeny 

alkotói életéről és műveiről munkatársa, Kövesdi 

Mónika művészettörténész mesélt. 

Kerti Károly György sokoldalú ember – restaurál, 

szobrászkodik, zenél, fordít, fest, ír. 

Költeményeinek egyedülálló csoportját alkotják a 



haikuk, ezek a japán kultúrából átvett, 

háromsoros, puritán versek. A környezetére 

érzékeny művész néhány szóval is olyan 

pillanatképeket ragad meg, melyek azonnal 

visszhangot keltenek az olvasóban, hallgatóban.  

A műfajra jellemző a természeti képek használata 

és a tárgyiasság, valamint az erős zeneiség. 

Olykor maga az írás ihlet: „feloldja a tust/ecsetért 

nyúl, kezében/az egész világ”, néha egy emlék 

hangulata: „friss széna bódít/lent harsogva fut az 

Olt/fa-tövén borvíz”, és sokszor a humor: 

„gyorsan a géphez/amíg el nem felejtem/ezt a 

haikut”.  

A haiku jellemzője, hogy költő és olvasó egy 

ponton, a vers után maradt csöndben találkozik. 

Ilyen különleges találkozás történt meg Kerti 

Károly György író-olvasó délutánján is a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtárban. 

Családi versdélután 

Dományi Zsuzsanna 

Advent idején fokozódik bennünk az ünnep iránti 

vágy, szívünket, lelkünket feldíszítjük a 

karácsony ünnepére. Jó egy kicsit megállni, 

befelé, önmagunkra figyelni. Ehhez a lelki 

készülődéshez nyújtott segítséget – már harmadik 

alkalommal – a Családban marad versdélután, 

ahol a család apraja-nagyja szavalatokkal 

teremtette meg az ünnepi várakozás varázslatos 

hangulatát.  

2015. december 9-én összegyűltek a családok a 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár programján, 

hogy átadják verscsokrukat a zsűritagoknak, 

Sinkó Ildikó könyvtárigazgatónak, Solti 

Emesének, a Ringató foglalkozás vezetőjének és 

Lezsovits Szilvia művelődésszervezőnek.  

A versdélutánt Mentovits Éva: A szeretet ünnepén 

című költeményével nyitottuk meg. Majd 

következett a családok előadásában Juhász 

Magda, Szabó T. Anna, Dzsida Jenő, Károlyi 

Amy, Fazekas Anna és Fésűs Éva egy-egy verse, 

illetve a Nádasdi família a verseken kívül egész 

dalcsokorral is készült a téli ünnepkörhöz 

kapcsolódóan.  

Befejezésül a zsűri megköszönte a családok 

szereplését, és azt, hogy verseikkel elhozták a 

karácsony szeretetteljes, szívmelengető szellemét 

a könyvtárba. Oklevéllel, szaloncukorral, 

angyalkával és mesekönyvvel hálálta meg a 

könyvtár valamennyi résztvevőnek a szavalást. 

Idézve az egyik elhangzott Szabó T. Anna verset: 

„Karácsonyos esti mesét/összebújva olvasunk –/ 

nálunk minden este ünnep –/ hurrá, ebben jók 

vagyunk! ”, reméljük, hogy programunkkal mi is 

jók voltunk a családokhoz, és jövőre is 

találkozunk velük.  

 

Versdélutánunk résztvevői voltak: 

 Bodorné Farkas Éva és Bodor Boglárka  

 Kelemenné Goldschmidt Judit, Kelemen 

Adél és Kelemen Enikő 

 Kovács-Pataki Csenge, Kovács-Pataki 

Bíbor és Kovács Pataki Borostyán  

 Nádasdi Barbara, Nádasdi Angyalka, 

Nádasdi Kamilla, Nádasdi Napsugár, 

Nádasdi Jázmin 

 Pallagi Zsuzsanna és Tyukász Ibolya Luca  

 Szabóné Szemler Melinda, Szabó Fanni 

Melinda és Szabó Roland  

 Tóth Emese és Guhn Flóra  

 

Kovács-Pataki Csenge, Kovács-Pataki Bíbor és Kovács 

Pataki Borostyán. Fotó: Goldschmidt Éva 
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Advent a könyvtárban 

Csombor Erzsébet 

A „Köztünk élnek” sorozat idei utolsó 

rendezvénye 2015. 11. 30-án zajlott le a Helischer 

József Városi Könyvtárban. A vendég ezúttal az 

országos és nemzetközi hírű Pálmai Árpád 

egyházzenész, ének-zenetanár, karnagy volt. Az 

est az adventi koszorú első gyertyájának 

meggyújtásával kezdődött. Az ünnepi hangulat 

nagyon gyorsan magával ragadta az olvasótermet 

zsúfolásig megtöltő hallgatóságot, amikor a 

csodálatos hanggal megáldott Pálmai Árpáddal 

közösen elénekelték a „Harmatozzatok égi 

magasok” című katolikus adventi éneket. Majd a 

vendég előadásában felcsendült a „Rorate caeli 

desuper” című gregorián, amely a hajnali misék 

kezdő éneke, és a terembe leszállt a minden 

értelmet felülmúló béke csendje. 

 

Pálmai Árpád. Fotó: Nyári Andrea 

Pálmai Árpád 1982-ben született Esztergomban. 

A család máig Dömösön él, ahol a gyermekéveit 

töltötte. A tehetségét már általános iskolás 

korában felfedezték a szülők, beíratták az 

esztergomi zeneiskolába. Nagy hatást gyakorolt 

rá Reményi Károly, az iskola vezetője, tanára és 

Végvári Vazul atya, az 56-os menekült, aki akkor 

tért haza, amikor Árpád kilencedikes volt. 

Pályaválasztásában meghatározóak voltak a 

Temesvári Pelbárt Gimnáziumban eltöltött évek. 

Önszerveződés keretében létrehozták a Szent 

Ambrus Énekegyüttest, ami máig működik, de a 

család, Beer Miklós, (ma váci püspök, aki 

akkoriban Pilismarót és Dömös plébánosa volt), 

és Baróti István, a Bazilika kiváló orgonaművésze 

szintén segítették a döntés meghozatalában. Az 

ELTE Tanárképző Főiskolai Karán énektanári 

szakon kezdte meg felsőfokú tanulmányait, majd 

másodévtől felvette az egyházzenei szakot a 

Zeneakadémián. Harmadéves korától a 

karvezetés-karnagy szakon is tanult. 

Művésztanári diplomával fejezte be a 

tanulmányait, az egyházzenei szak pedig 

másoddiplomát adott.  A Temesvári Pelbárt 

Gimnáziumban édesapjától vette át az 

énektanítást. Ma már az esztergomi Hittudományi 

Főiskolán is tanít.  

Árpád lendülete, lelkesedése magával ragadó. Az 

egyházi muzsikálást olyan imának tartja, amelyet 

énekel az ember. Ez olyan szolgálat, ami akkor 

bontakozik ki igazán, amikor a közösség is átéli, 

milyen nagy öröm dicsérni az Istent. A 

tanítványainak azt hangsúlyozza, hogy az éneklés 

olyan megszólalási forma, ami önmagában is 

ünnep, mert az összetartozás jelenik meg benne 

Istennel. Számos zarándoklaton vett részt, ahol 

szintén az a legfontosabb, hogy fölemeljék a 

tekintetüket, és így túllépjenek a mindennapok 

nehézségein. 

Az egyházi zenében többféle műfaj jelenik meg. 

A musica sacra esetében az első a gregorián, ami 

a liturgiával együtt fejlődött. Ugyanakkor a 

különböző helyzetekben más-más zene, ének 
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szükséges, olyan, ami a legtöbbet adja az 

embereknek. A népi énekek egy-egy közösség 

lelkiségét őrizték meg, tükrözik vissza, ezért 

jelentőségük nagy. 

Pálmai Árpád rendkívül elfoglalt ember.  Tanít, 

kórus-vezető karnagy, az egyetemi éveitől kezdve 

számos kórusban énekelt, énekel, fellép a 

Kecskés- és a Tabulatúra Együttessel 

Magyarországon és külföldön. Fellépései az 

esztergomi Balassa Társaság, vagy az 

intézmények rendezvényein élményszámba 

mennek. Segítőkészségéért mindenki hálás. 

Ugyanakkor figyel arra is, hogy legyen idő a 

feltöltődésre; több mesterével együtt vallja, hogy 

szünet tartása elengedhetetlen feltétele a 

színvonalas szereplésnek.  

A beszélgetést énekes betétek színesítették. 

Elhangzott a Szent László Himnusz, énekelt 

Balassa verseket. A rendezvényt az „Ó jöjj, ó jöjj 

üdvözítő” című karácsonyi ének közös eléneklése 

zárta. Azt est moderátora Sinkó Gyula tanár volt, 

aki szokásához híven alaposan felkészült a 

beszélgetésre. Finom humorával, lényegre törő 

kérdéseivel hozzájárult ahhoz, hogy megismerjük 

a vendég életútját, derűs személyiségét és 

sokoldalú tevékenységét. A rendezvény méltó 

zárása volt a „Köztünk élnek” beszélgetős 

program második sorozatának. 2016. január 18-án 

indul a harmadik sorozat – addig még azonban 

egy „évadzáró” karácsonyi koncerttel várja a 

közönséget a könyvtár december 18-án, mellyel 

igyekszik kiteljesíteni a Pálmai Árpád által 

megteremtett ünnepi készülődés, az ünnep 

várásának a hangulatát. 

 

Sinkó Gyula és Pálmai Árpád. Fotó: Nyári Andrea 

„Katonai szakképzettsége: színész” − 

Könyvbemutató Szilágyi Tiborral 

Csombor Erzsébet 

A Könyvtári beszélgetések című rendezvényre 

2016. január 26-án este zsúfolásig megtelt a 

Helischer József Városi Könyvtár olvasóterme. 

Szilágyi Tibor színművész neve hívó szónak 

bizonyult. A találkozó jó alkalom volt a színész 

harmadik könyvének bemutatójára is. Várady 

Eszter igazgatónő köszöntője után elsőként az 

IAT kiadó képviselője, Brenyó József  beszélt. 

Elmondta, hogy 1978-1984 között Esztergomban 

élt. Ebben a hat évben a könyvtár olvasója volt. 

Ide vonzotta a diákokat az intézmény pezsgő 

kulturális élete. Sokat olvastak, és ez hozzájárult 

ahhoz, hogy ma könyvkiadással foglalkozik. 

 

Szilágyi Tibor, Várady Eszter és Brenyó József.  

Fotó: Nyáry Andrea 

Ezt követően az est moderátora, Bánhidy Vajk 

első kérdésével a tavalyi könyvhétre megjelent 

könyv címét firtatta. Szilágyi Tibor elmondta, 

hogy a katonakönyvébe ez van beírva, pedig nem 

volt katona. A részletes ismertetés előtt, 

bevezetésként a fiatalkoráról beszélt. 1956-ban 

kezdte a gimnáziumot. Abban az időben 

büntetésből több egyetemi tanárt 

visszaminősítettek, akik aztán a középiskolákban 

tanítottak, ezért a középiskolai oktatás nagyon 

magas színvonalú volt abban az időben. Bár 

Szilágyi Tibor reálosztályba járt, egyértelmű volt, 

hogy nem ezen a vonalon tanul tovább. A 

színművészetire azonban elsőre nem vették fel. 

Miután akkoriban azt, aki nem dolgozott 

közveszélyes munkakerülőnek nyilvánították és 



büntették, munkát keresett. Több munkahelye 

volt; az utolsó munkahelyén aláírták a 

jelentkezési lapját a színművészetire, és 

másodszor sikerült a felvételi is. Ötven éve már 

ennek. A könyvben erre az ötven éves pályára 

tekint vissza, de nemcsak személyes 

visszaemlékezésről szólnak a történetek, hanem 

kortörténetet és színháztörténetet is tartalmaznak. 

 

A könyv a sorozással kezdődik. 200-300 fiatal áll 

meztelenül a sorozó bizottság előtt. Amikor rá 

került a sor felszólították, hogy ha már felvették a 

színművészetire, mondjon egy verset. Arany 

János: Vörös rébék című versét szavalta el, ami 

nagy derültséget váltott ki, mivel a 

sorozóbizottság egyik tagja vörös hajú volt. Be is 

pecsételték a katonakönyvébe, hogy „Katonai 

szakképzettsége: színész”. (Ez könyvének címe 

is.) 1965-ben diplomázott. Pécsre helyezték, de 

Radó Vilmos, a kecskeméti színház igazgatója 

átcsábította. Itt megkapta a Makrancos hölgyben 

Petruchio szerepét. Közben játszott a Hideg 

napok című filmben, ami meghozta számára az 

ismertséget. Pályája során többször váltott 

színházat, játszott vidéki és fővárosi 

társulatoknál. Mindig ő lépett tovább, ha úgy 

érezte, hogy ez a szakmai fejlődéséhez szükséges. 

Gyakran bátorság kellett a váltáshoz, de nem 

bánta meg, hogy színi pályán ő a legnagyobb 

vándormadár. Veszprémben Horvai István 

rendezte Németh László: Apáczai című 

darabjában ő játszotta a főszerepet, majd a Thália 

Színház következett, onnan átment a József Attila 

Színházba, majd Várkonyi Zoltán hívására a 

Vígszínházba. Egy darab kedvéért még 

elektromos targoncát is megtanult vezetni.  

Kétszer is tagja volt a Nemzeti Színháznak, ahol 

alkalma nyílt a rendezésre is. Eddig 50 előadást 

rendezett, közte háromszor magát is rendezte. 

Rendezésében 2015 őszén mutatták be a 

Veszprémi Petőfi Színházban Eisemann Mihály-

Szilágyi László: Tokaji aszú című zenés darabját. 

A Vidám Színpadon Murray Schisgal: Második 

nekifutás című komédiáját rendezte meg, és ő 

játszotta az ifjú lányba beleszerető középkorú 

férfi szerepét. A felesége tréfásan biztatta, hogy 

másodszor, ennyi idősen is vállalja el a szerepet, 

legalább lefogy. Folyamatosan sok szerepe van, 

hogyan jegyzi meg ezt a töméntelen szöveget? 

Adottság, foglalkozni kell vele és persze rutin – 

mondta. Azok a színészek nyűgözik le, akik 

igazán nagyok. Igy pl. Páger Antal. Nagyon 

büszke arra, hogy ezek a színészek elfogadták, 

befogadták őt, és szívesen játszottak vele. 

 

Szilágyi Tibor. Fotó: Nyári Andrea 

Sok rendezővel dolgozott együtt, de igazán 10 

rendezőt tart sokra. Ők tudták mit akarnak, 

hogyan akarják és miért. A kötet hátsó borítóján 

van egy kép- tabló. A Pesti Színházban 1985-ben 

játszották Mrozek Tangóját, a szereplőket 

ábrázolja a kép. Ruttkai Éva, Páger Antal, Gobbi 

Hilda, Darvas Iván, Gálffi László, Eszenyi Enikő 

és elől Szilágyi Tibor. A középen ülő nagy 

színészek, azóta már elmentek. Szilágyi Tibor 

nagy empátiával és szeretettel ír kollégáiról. Igaz, 

sok vidám ugratás is megesett, ezekről is 

olvashatunk a könyvben. A színészből árad a 

derű, az élet szeretete. Számos vidám történet, sok 

nevetés jellemezte ezt a kellemes estét, amelyet 

dedikálás zárt.  
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Nyugdíjba vonult Mucha Ildikó 

Szabó-Berghauer Zoltán 

Dorogon született, Dorogon él, ahova szülei és 

szerettei emléke és értékrendje, a munkához való 

alázatos viszony és a minőségre való törekvés 

köti. Nagyon sok hasznos és gyakorlatias 

információval látta el a hozzá fordulókat, – legyen 

az munkatárs vagy olvasó – szakmai tanácsokkal 

vagy a város történelmével, múltjával, 

átalakulásával, emlékeivel kapcsolatban, mindig 

személyes élményekkel és tapasztalatokkal 

fűszerezve azokat. Hivatását hűen szolgálta. 

Egészséges patriotizmusát, elkötelezettségét 

sosem titkolta – ha módjában állt, kifejezte 

megnyitóiban és tetteiben is. 

 

Mucha Ildikó. Fotó: Szederkényi Csabáné 

Már érettségi után életcéljának s feladatának tűzte 

ki, hogy könyvtáros legyen. Így Tokodaltárón 

még képesítés nélkül kezdett el dolgozni, 

megragadva az első adandó alkalmat. 1974-ben 

sikerült már főfoglalkozásban elhelyezkednie a 

dorogi József Attila Művelődési Ház 

könyvtárában. 1975-ben felvették az esztergomi 

tanítóképzőbe, és 1979-ben tanító-könyvtárosi 

diplomát szerzett, teljesítve vágyának 

azonfel(tétel)ét, hogy elhivatottságát 

szakképesítéssel hitelesítse. Pedagógusi 

vénájának köszönhetően gondosan figyelt a 

tudatos olvasóvá és igényes felhasználóvá 

nevelésre. Különös figyelmet fordított az ifjúság 

olvasásban kifejeződő szokásainak, 

szórakozásának, kikapcsolódásának, 

tájékozódásának és tanulásának terelgetésére. Így 

az OSZK KMK egyéves gyermekkönyvtári 

szakkollégiumát is elvégezte 1982-ben – hiszen 

mindig szem előtt tartotta a személyes 

példamutatást: ha mást képez, magát is képzi. 

1983-ban körzeti könyvtárosként módszertani 

felelős volt 1992-ig, az év októberétől három éven 

át pedig a könyvtár vezetője. De hat év elteltével, 

a sorozatos átszervezések, a kor követelményeit 

utol nem érő fejlesztések elmaradása és a 

szakmaiság háttérbe szorulása miatt új 

perspektívát keresve váltott, s az akkor még 

Arany János nevét viselő városi könyvtár 

olvasószolgálati és tájékoztató könyvtárosa lett. 

Itt nagy ambícióval folytatta a korábban elkezdett 

szakmai-olvasószolgálati munkát. 2006-tól a 

könyvtár vezetőjévé nevezték ki, így indíthatott el 

új folyamatokat, vagy lett részese, valamint 

koordinátora az intézményt érintő, szükségszerű 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


változásoknak is. A szakmai ellátottságot 

tökéletesítette: minden munkaterületet felsőfokú 

végzettségű, szakképzett személyekkel töltetett 

be. Az új feladatok és kihívások arra ösztönözték, 

hogy szakmai elképzelései megvalósításához 

fejlessze meglévő ismereteit. Vezetőként sem 

hanyagolta el fejlődését: 2009-2010 között 

végezte el a KKDSZ Szakképzési Akadémia 

közművelődési szakember, menedzser szakát. Az 

ott elsajátított tudást gyakorlatba ültette: az 

Ünnepi Könyvhét meghonosítása Dorogon az ő 

nevéhez fűződik. Több nagyváros is csak Dorog 

után kapcsolódott és fog bekapcsolódni a 

rendezvénysorozatba, eme fontos szakmai 

vérkeringésbe, a társadalomnak ezen jeles 

fórumába és önkifejeződésébe. Szintén az ő 

szakmai felügyelete alatt történt fiókkönyvtárrá 

alakulása a művelődési házi állománynak, és a 

kistérség mozgókönyvtári rendszerének 

megszervezése.Utóbbiak megszűnése után pedig 

a városi könyvtár sokáig várt felújításával járó 

szervezések fő feladata és felelőssége szintén rá 

hárult, amelyet különösebb zökkenő nélkül 

bonyolított le. A helyi kulturális élet 

szervezésében más formában is részt vett: 2010-

2014 között külső tagja volt a város kulturális 

bizottságának, 2015-től pedig segítője a 

Kulturális Közalapítványnak. Továbbra sem 

mondott le arról, hogy szakmai és gyakorlati 

tanácsaival, tapasztalataival segítse szülőhelyét. 

Azon személyek sorát gazdagítja, akik kapcsot 

képeznek múlt és jelen, jelen és jövő nagy 

változásai közepette. Képviseli városa 

hagyományait és értékeit – beleértve a bányászat 

szellemi örökségeit is, – amelyek az elődök 

életében voltak jellemzők. Feladatait mindig 

készségesen ellátta. Sokat tett a kulturális értékek 

átörökítéséért. Nyugdíjba vonulása alkalmából 

kívánunk jó egészséget, nyugodt, boldog éveket! 

A dorogi képviselő-testület határozata 

értelmében a könyvtár új igazgatója  

Szabó-Berghauer Zoltán 

2016. január 1-től 2020. december 31-ig.  

Gratulálunk kinevezéséhez és sikeres munkát 

kívánunk! 

Így mesélt Nyáry Krisztián 

Szabó-Berghauer Zoltán 

December 3-án Nyáry Krisztián volt a dorogi 

Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helyismereti 

Múzeum vendége.  

Magyar írók és költők szerelmi életét – eddig 

kevésbé ismert oldaláról – bemutató írásai két 

kötetben jelentek meg „Így szerettek Ők” címmel. 

Ez mintegy 80 életrajzot jelent. Mivel a magyar 

„irodalmi kánon” kb. 100 szerzőre „korlátozódik” 

– ennyit képes egy ember tárolni az agyában, – 

több kötetre nem számíthatunk, így ez a kettő igen 

nagy kuriózumnak számít. Ezekben nem 

tankönyvszagú, „kilúgozott” „szentek” életrajzai 

olvashatók, hanem rendhagyó irodalmi sétákon 

vehetünk részt. Ugyanez a sajátos látásmód –

elhallgatott életrajzi elemek – jellemzi két utóbbi 

könyvét, melyekben 63 hős és merész magyar 

rendkívüli pályáját dolgozza föl.  

A jó hangulatú beszélgetés tartalmas időtöltésnek 

bizonyult a hallgatóság számára, s mindenki 

felvillanyozottan sietett haza, ki-ki újdonsült 

könyvével a hóna alatt, hogy belevesse magát az 

igaz, emberi történetekbe. 

 

Nyáry Krisztián. Fotó: Sütő Zsófia 
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Vértestolnán is megújult a 

könyvtári szolgáltatóhely 
 
Mikolasek Zsófia 

A gyönyörű fekvésű kis falu könyvtára éveken át 

méltatlan környezetben fogadta olvasóit. 

Szerencsére 2015 nyarán megszületett a közös – 

megyei könyvtári és önkormányzati – akarat : 

Vértestolna lakossága (és könyvtárosa) valódi 

könyvtárat érdemel. Az állomány leselejtezése és 

a TextLib könyvtári rendszerbe történő bevétele 

után az önkormányzat megkezdte az új 

könyvtárépület felújítását: az ablakcsere, villamos 

vezetékek cseréje, festés, burkolás még tartott, 

amikor az asztalos elkészült az új bútorokkal: 

könyvespolcok, számítógépes asztal, könyvtári 

kölcsönzőpult, folyóiratállvány, médiaszekrény 

várta, hogy a helyére kerüljön. Közben 

megrendeltük a szőnyegeket, függönyöket, 

karnisokat, a székeket, a televíziót és a 

babzsákfotelt. 

 

Fotó: Mikolasek Zsófia 

Eljött végre december 19-e, és a falu apraja-

nagyja birtokba vehette a csodálatosan megújult 

könyvtári szolgáltatóhelyet. Harmados Oszkár 

polgármester köszöntő beszéde után dr. Voit Pál 

a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

igazgatója mutatta be a Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer kínálta lehetőségeket. 

Köszöntőjéből kiderült, hogy a megyei könyvtár 

a szebb könyvtári környezethez és a 21. századi 

könyvtári szolgáltatások vértestolnai 

elérhetőségéhez 2,3 millió forinttal járult hozzá 

2015-ben. Az ünnepélyes könyvtárátadó fényét a 

Borostyán együttes műsora emelte, megzenésített 

magyar verseket adtak elő. 

 

Fotó: Mikolasek Zsófia 

 

A munka természetesen nem fejeződött be 

Vértestolnán. A lehetőségek adottak, a könyvtár 

gyönyörű, az állomány naprakész, a könyvtári 

rendszer szolgáltatásai elérhetők. Most már a 

könyvtároson és a vértestolnai lakosokon múlik, 

hogy élő közösségi térré válik-e könyvtáruk. 

 

 

ILYEN VOLT − ILYEN LETT 

fotógyűjtemények a 2015 során megújult 

kistelepülési szolgáltatóhelyekről: 

http://www.kemkszr.hu/galeria/index.php?/category/325 
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Kézműves foglalkozás az Advent 
jegyében 

Benis Józsefné 

Könyvtárunkban, Csatkán sikeresen megtartottuk 

kézműves foglalkozásunkat, amelyet Kovácsné 

Sándor Éva vezetett. Az eseményen karácsonyi 

kopogtatókat készítettünk. Jó hangulatban telt el 

az este, s végül szép kopogtatókkal távoztak a 

lányok, asszonyok. A siker igazi bizonyítéka, 

hogy az asszonyok most már saját maguk is 

megbeszélték, hogy egy hét múlva újra eljönnek 

a könyvtárba, és egy hangoskönyv hallgatása 

mellett elkészítik a falu karácsonyfájára a 

díszeket. Öröm volt látni, ahogy egy pici falu apró 

könyvtára közösségteremtő helyszínné vált. 

 

 

 

Fotó: Benis Józsefné 

 

Pillanatképek könyvtáraink ünnepváró eseményeiből 

 

A fotók Várgesztesen (Arató Mónika), Csolnokon (Kovács Dorottya), Kömlődön (Kovács Mihályné), Bokodon  (Sári 

Andrásné),  Bársonyoson (Sinigla Csaba Lajosné), Csépen (Nagyné Szabó Judit) és Bajnán (Erdősné Csík Katalin) készültek. 
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