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Mikolasek Zsófia 

Ebben az évben elsőként a szegedi Somogyi 

Károly Városi és Megyei Könyvtár látta vendégül  

Csongrád megyében az ország megyei 

könyvtárainak igazgatóit és KSZR munkatársait. 

A Somogyi-könyvtár szerencsés helyzetben volt. 

Az épület szomszédságában (szó szerint a 

valamikori udvarán) álló Art Hotel adott helyszínt 

a konferencia első napjának. A regisztráció és az 

ebéd után délután egy órától kezdődött a 

tulajdonképpeni szakmai konferencia. 

A vendéglátó város nevében dr. Kozma József a 

Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági 

Bizottság elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. 

Rövid köszöntőjében bemutatta, Szeged Megyei 

Jogú Város kulturális koncepcióját, a fenntartó 

viszonyát a Somogyi-könyvtárral. 

 

Palánkainé Sebők Zsuzsanna. Fotó: Oros Sándor 

Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató asszony 

köszöntő felvezetőjében nagy vonalakban 

felvázolta a Somogyi-könyvtár útját  korunk 

könyvtári útvesztőjében. Megismerhettük a 

könyvtár lépéseit a minőségbiztosítás útján. 

 

dr. Vígh Annamária. Fotó: Oros Sándor 

A helyi történések után egy nagyobb rátekintést 

kaptunk a hazai könyvtárügyre. Az aktuális 

kérdésekről, a könyvtárpolitika jelenlegi 

álláspontjáról  dr. Vígh Annamária, az EMMI 

főosztályvezetője beszélt az egybegyűlteknek. 

Előadását néha halk moraj kísérte, de 

mindannyiunk számára hasznos információk 

hangzottak el. Főosztályvezető asszony kiemelte, 

hogy a jelenlegi változó politikai háttérben 

zajlanak az események, de valós eredményekről, 

pontos útmutatásokról valószínűleg a következő 

alkalmakkor tud beszámolni.  

 

Dr. Ficzkó Zsuzsanna. Fotó: Oros Sándor 

Következő előadónk dr. Ficzkó Zsuzsanna a 

szakmán kívülről érkezett. De hogy kerül egy 
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coach, egy szervezet- és működésfejlesztési 

szakértő a könyvtárosok közé? Jelenleg ő 

egyengeti, segíti a Somogyi-könyvtár lépéseit a 

minőségbiztosítás útján. Külső szakértőként 

támogatja a könyvtárat, hogy mindenben 

megfeleljen a minőségi könyvtári cím 

elvárásainak. Mint külső szemlélő, kissé másképp 

látja a könyvtári világot. Előadásában kiemelte, 

hogy bár egy célért dolgozunk, de nem mindig 

azonos úton. Mint szervezetfejlesztési 

szakembernek, neki is meg kellett küzdeni a 

fogalmak tisztázásával, valamint azzal a 

kérdéssel, hogy a közszolgálatba milyen módon 

ültethetők át a minőségbiztosítás alapfogalmai. 

Miképp tud megfelelni az elvárásoknak egy 

közintézmény? Előadásában igyekezett ezekre a 

kérdésekre választ találni önmaga és a hallgatóság 

számára.  

 

Vidra Szabó Ferenc. Fotó: Oros Sándor 

A rövid pihenés után Vidra Szabó Ferenc, a 

Könyvtári Intézet nyugalmazott munkatársa, a 

KKÉK egyik összeállítója a minőségbiztosítás 

alapdokumentumát mutatta be: szerkezetét, 

hasznosságát.  

A következő előadó szintén helyi erő, Oros 

Sándor volt.  Előadásában két fő irányvonalat 

követett. Részben igyekezett röviden bemutatni a 

könyvtárosok szkepticizmusát a minőség-

biztosítás tekintetében, másrészt azt az áldozatos 

munkát, amit ennek ellenére végeznek a 

Somogyi-könyvtár munkatársai. Illetve ennek a 

munkának a nehézségeit, buktatóit igyekeztem 

felvázolni.  

A szakmai nap zárásaként Tőzsér Istvánné, az egri 

Bródy Sándor Megyei Könyvtár igazgatója 

kevesebb kétellyel mutatta be a Heves megyei 

kollégák mindennapi áldozatos munkáját. 

Láthattuk, hogy miként válhatott az általa vezetett 

könyvtár minősített könyvtárrá. 

Az este hátralévő része könnyedebben telt. 

Részben az könyvtárvezetők az IKSZ Megyei 

tagozatának ülésével, valamint a többi résztvevő 

egy rövid városi sétával és a Somogyi-könyvtár 

Emlékkönyvtárának megtekintésével tölthette el 

az időt a vacsoráig. 

A másnapi kistérségi nap megszervezésénél 

először Nagylakra látogattunk, ahol az 

önkormányzat által felújított volt iskola 

épületében szépülhetett meg a könyvtár. A 

felújított könyvtár megtekintése mellett Gyarmati 

András polgármester úr bemutatta a falut, a falu 

történetét, az elmúlt évek fejlesztéseit, valamint a 

megyei könyvtár munkatársai átadták a 

megszépült könyvtárnak a Csongrád megyei 

mesefotelt is. Második pontként az algyői 

könyvtárat tekintettük meg, ahol az ízletes 

fogadtatás, valamint a protokoll köszöntőszavak 

után két szekcióban folytattunk a munkát. 

Az ide látogatók egy része dr. Prokai Margit 

moderálása mellett a kiskönyvtárak 

újjászületéséről cserét eszmét, a csapat másik 

része Péterfi Rita vezetésével az olvasóvá válás, 

olvasóvá nevelés folyamatáról beszélgetett. Ezek 

után csak a búcsúebéd volt hátra. 

Minőségbiztosítással folytatjuk majd májusban 

Kecskeméten is. Egyben biztos vagyok ezen a 

téren is: Minden fejben dől el! 

 

Fotó: Oros Sándor 



Online vetélkedő az Internet Fiestán 

Mikolasek Zsófia 

17 csapat közreműködésével szervezte meg a 

megyei könyvtár az Internet Fiesta keretén belül 

azt az online vetélkedőt, mely március 22-én nagy 

izgalmak közepette zajlott. Sokféle kérdés 

szerepelt a vetélkedőben: volt keresés a  megyei 

könyvtár OPAC-jában és honlapján, 

természetesen ökos-kérdések, valamint irodalmi, 

műszaki, helyismereti feladatok is.  

Fél hatkor már minden csapat elkészült, nekünk 

csak javítani kellett. A 15 résztvevő település 

Vértesszőlős, Vértestolna, Aka, Ete, Neszmély, 

Csolnok, Tardos, Pilismarót, Gyermely, Súr, 

Bakonybánk, Mocsa, Máriahalom, Súr és Tarján 

voltak. Akadtak olyan községek is, ahonnan több 

csapat is nevezett. A versenyzők a könyvtárukért 

küzdöttek, a jutalmak ugyanis a kistelepülési 

szolgáltatóhelyekre kerülnek.  

 

Súr csapata 

1. helyezett: E-book olvasó + társasjátékcsomag 

Pilismarót, 1. csapat 

2. helyezett: E-book olvasó 

Gyermely csapata 

3. helyezett: társasjáték csomag 

Ete, 2. csapat 

Természetesen a résztvevőket nem csupán a 

jutalom motiválta. Őszintén remélem, hogy a 

programnak a böngészési, keresési technikák 

csiszolása mellett közösségteremtő, közösség 

összekovácsoló ereje is volt. 

Néhány vélemény a csapatoktól:  

„Nagyon jó volt! Bár kicsit gyorsan kellett dolgozni 
és ez nagyon nehéz nekünk!” – Bakonybánk 

„Izgalmas volt és sokrétű. 

Szükségünk volt az informatikai 

ismeretekre.” – Vértestolna  

„Nagy volt az iram, de pont elég volt a gondolkodási idő 

majdnem mindenhez, és nagyon sok témában kaptunk 

kérdéseket, volt amire nem találtuk a választ, de nekünk 

nagyon tetszett.” – Csolnok  

„Érdekes volt a kérdések összeállítása. 
Számítottunk több irodalmi jellegű 
kérdésre. Köszönjük a lehetőséget, 
jövőre is szívesen részt vennénk a 
versenyben.” – Pilismarót  

„Kiválóan fejleszti gyors szöveg-

értelmezésünket, gépírótudásunkat 

és lényegkiszűrésünket.” – 

Máriahalom  

„Nagyon jó, élveztük az egészet. 

Sokat tanultunk. Köszönjük a 

remek lehetőséget!” – Gyermely  

„Nagyon várjuk a következőt!” – Ete  

És végezetül Vértesszőlős csapata, akik versbe 

szedték véleményüket: 

Izgalmasan indult a 007-es,  

a James Bond jelszó nem vált be.  

De a könyvtárosok informatikusa,  

a Csaba, a Csaba,  

új jelszót dobott be. Yeaaaaaaah! 

 

Eltelt tíz perc, mire elindultunk,  

de gyorsak voltunk, mint a fény,  

életünk a könyvtár és az internet,  

itt Vértesszőlős peremén. Yeaaaaaaaaah!  

(A szöveg Majka rapjére énekelhető.) 



 

Hadtörténeti kiállítás és vetélkedő 

Erdősné Csík Katalin 

2016. januárjában időszakos hadtörténeti 

kiállítást szervezett Bajna Község 

Önkormányzata és Községi Könyvtára, melyet a 

Magyar Királyi Szent István 3. Honvéd 

Gyalogezred Hagyományőrző Egyesület 

gyűjteményéből és a helyi lakosok bemutatásra 

felajánlott háborús relikviáiból rendezetek be. 

A kiállítást a XVI. Doni Hősökért Emléktúra 

központi megemlékezése előtt nyitották meg, 

melyen részt vett a Magyar Honvédelmi 

Minisztérium képviseletében dr. Andaházi-

Szeghy Viktor százados, Steindl Balázs, a 

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 

alelnöke, dr. Voit Pál, a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár igazgatója, Pallagi Tibor 

polgármester, Somogyvári József nyugalmazott 

pilóta és Szantner Gábor, a József Ágost 

Emléktársaság elnöke. 

 

A kép bal oldalán Somogyvári József, közepén Pallagi 

Tibor, jobb oldalán pedig Szantner Gábor látható.  

A fotókat Tóth-Juhász Henriette készítette 

A kiállítás szervezésekor már egy újabb könyvtári 

esemény terve bontakozott ki, amely 2016. 

februárjában nagy sikerrel meg is valósult. A 

bajnai Simor János Általános Iskola 22 felső 

tagozatos tanulója 5 csapatban vehetett részt egy 

interaktív hadtörténeti vetélkedőn. A vetélkedő 

feladatain keresztül nem csak a kiállításhoz 

kapcsolódóan bővíthették tudásukat a gyerekek, 

hanem a település háborús relikviáinak kutatása, 

és a háború idejében élőkkel való személyes 

találkozás által kézzel fogható élményként 

kutathatták a világháború eseményeit. 

 

A vetélkedőn való részvétel és felkészülés 

jutalmaként minden tanuló részt vehet egy 

kiránduláson, melynek keretében Szlovákiában 

megtekinthetik az oroszkai hadtörténeti 

magánmúzeumot. A nyolc éve kialakított, a II. 

világháborút bemutató gyűjtemény Zsákovics 

László magángyűjteménye, amely legnagyobb 

részben a Garam folyó mentén használt 

fegyvereket mutatja be.  

 



  

Bogárháton – Jelmezbe bújt bogarak 

Klinger Ágnes 

Rendkívül színes, érdekes előadásban lehetett 

részük a kesztölci óvodásoknak és 

kisiskolásoknak a Bogárháton című bemutatók 

jóvoltából. Sasvári Zoltán és felesége, Sasváriné 

dr. Borbíró Katalin izgalmas interaktív előadásán 

vettek részt a helyi gyerekek. 

A Bogárháton projekt célja, hogy szórakoztatva 

ismertesse meg és hozza közelebb a gyerekekhez 

a rovarok, és közvetve valamennyi állat- és 

növény, valamint egyéb természeti kincseink 

világát. Céljuk a környezettudatos szemléletet 

kialakítása, az ízeltlábúak szépségének és 

hasznosságának bemutatása. 

 

Sasvári Zoltán. Fotó: Klinger Ágnes 

A Jelmezbe bújt bogarak című előadás azokat a 

rovarokat helyezte a középpontba, amelyek 

képesek az átváltozásra. Meseszerű történetbe 

foglalva vettek részt az átalakulásban a bátrabbak, 

de a nézőtéren ülők is aktívan részt vettek az 

eseményekben. A gyerekek egy-egy bogár bőrébe 

bújva készültek a bogárjelmezbálba, amely végül 

jelmezes felvonulással zárult. A mese közben 

részletesen megismerhették a bogarak jellemző 

tulajdonságait, életmódját, sőt, élő példányokat is 

kézbe vehettek, megsimogathattak a résztvevők. 

A hazai rovarok mellett a kéregutánzó sáskával, a 

koronás levéllábú sáskával vagy a bütykös 

csótánnyal is barátságot köthettek a gyerekek. 

Látványos óriás bogarak, rovarok makettjeivel 

szemléltették az előadók mondanivalójukat. 

Fontos megjegyezni, hogy minden óriás makett 

újrahasznosított anyagból készült. 

 

Jelmezes „bogarak” közreműködtek a programon.  

Fotó: Klinger Ágnes 

Az előadás könyvbemutatóval zárult. A gyerekek 

kézbe vették a könyvtár „bogaras” könyveit, 

valamint az előadók által ajánlott Merkl Ottó és 

Víg Károly Bogarak a pannon régióban című 

könyvét. Ez a könyv 2009-ben a „Szép Magyar 

Könyv” versenyen díjat nyert a „Tudományos 

művek, szakkönyvek, felsőoktatási kiadványok” 

kategóriában.) 

 



 

Bábelőadás Dágon 

Rónai Edina 

A Csalafintaságok  a csalitosban című 

bábelőadáson főleg kisiskolások és óvodások, 

valamint a szülők vettek részt. A díszlet ötletes és 

jól megépített volt. A színészek profin adták elő  a 

darabot. Az ember nagyságú szereplők nagyon 

tetszettek  a gyerekeknek és felnőtteknek 

egyaránt. Különösen jó, hogy  a szereplők 

bevonták a közönséget is a 

darabba.  Összességében elmondhatjuk, hogy 

mindenkinek nagyon tetszett. Reméljük, hogy az 

Óperenciás Bábszínház a jövőben is ellátogat 

hozzánk egy másik előadással.  

 

A kép forrása: 

http://www.operenciasbabszinhaz.hu/darabok/csalafint

asagok.html 

 

A kép a dági előadáson készült. Fotó: Rónai Edina 

Húsvét a kistelepüléseken 

Húsvéti kézműves foglalkozást tartott Kovács 

Mihályné Kömlődön felnőtteknek és 

gyermekeknek más-más alkalommal. A 

foglalkozásra a kultúrházban került sor, mivel a 

könyvtárban nincs elegendő asztal. A felnőttek 

kicsit szégyenlősek voltak, nem akartak a 

képeken szerepelni.  

 

A kömlődi alkotások. Fotó: Kovács Mihályné 

 

Húsvéti szöszmötölés Pilismaróton.  

Fotó: Csernátoni Bernadett 

 

Húsvéti barkácsolás Vértestolnán. Fotó: Fink Jánosné 
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