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Kulturális zarándoklat Érsekújvárra 

Kissné Anda Klára 

Nem először kelt útra a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár vezetősége és szakmai gárdája, 

hogy a könyvtárosok világnapján az Anton 

Bernolák Könyvtárba látogasson. Tavaly április 

14-én több száz ajándékkönyv átadása mellett 

egymás helyzetével, szolgáltatásaival, 

jellegzetességeivel ismerkedtek közelebbről. 

Most, a könyvtárak és könyvtárosok ünnepén már 

egy visegrádi együttműködés megalapozása 

reményében találkoztak – de nem egyedüli 

partnerként és látogatókként.  

 

A fotót a Komárom-Esztergom megyei könyvtárosokról 

Nagy Ádám készítette. 

A megyei könyvtár, az érsekújvári 

testvérkönyvtár és a Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei 

Szervezet közös szervezésű programja a világnap 

alkalmából a megyében dolgozó könyvtárosokat 

is meginvitálta a felvidéki útra. A 

tapasztalatcsere, az ismerkedés mellett az 

érsekújvári könyvtárosok megajándékozására is 

készültek a hazaiak.  

A megyei, a városi és a községi könyvtárosokból 

álló népes csoport 2016. április 14-én reggel 

vonattal érkezett Érsekújvárra.  Már az állomáson 

meglepetés várt mindannyiunkat, régi hagyomány 

szerint – ugyan nem cigányzenével, de – a 

fogadásunkra virággal érkezett mgr. Kecskés 

Ildikó könyvtári szaktanácsadó, hálózati vezető, a 

Szlovákiai Magyar Könyvtárosok alelnöke, és 

Kovačic Gizella, az ABK Családi részlegének 

vezetője mögött rázendített a Zlatý levík népi 

zenekar. Az érsekújvári zeneiskola 

növendékeinek és tanárának műsora a 

váróteremben tartózkodókat is meglepte, volt, aki 

táncra perdült.  

A köszöntést követően mgr. Lőrincz Roland, az 

ABK helytörténésze vezette sétán az érsekújvári 

vasúti közlekedés jelentőségéről, az állomás- és 

az említésre méltó középületek történetéről 

hallhattunk. Utunkat a Thain János Múzeumnál 

szakítottuk meg. Az állandó tárlat a legelső 

leletektől mutatta be a település történetét. A 

tárlatvezetés bőséges információkkal látott el, 

elidőztünk a kiállított tárgyak, ruhák és a – ma 

már nyomaiban sem igen fennmaradt – vár 

makettje mellett. Természetesen Anton 

Bernolákról, a múzeum névadójáról is sokat 

hallottunk és láthattunk múlt századbeli polgári 

szalont. A múzeumból kilépve a könyvtárig volt 

alkalom megnézni a patinás gimnázium és a 

hajdani szülészet érdekes épületét.  

Az Anton Bernolák Könyvtárban mgr. Ľubica 

Červená, a könyvtár igazgatónője köszöntötte a 

csoportot. Utalt az érsekújvári és a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár fennálló 
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kapcsolatára, jó partneri együttműködésére. 

Mivel ezúttal nem csak a megyei könyvtár 

dolgozói érkeztek, ismertette az Anton Bernolák 

Könyvtár működését, tevékenységét jellemző 

legfontosabb adatokat és tudnivalókat. 

Dr. Voit Pál, a tatabányai megyei könyvtár 

igazgatója az eddigi testvérkönyvtári kapcsolat 

felmutatható eredményeiről tett említést. Külön 

megköszönte a lehetőséget erre a találkozásra, 

melynek során a Nyitra kerületi (megyei) 

könyvtárral remélt újabb együttműködést egy 

közös pályázat kapcsán.  

Mgr. Monika Lobodášová, a Nyitrai kerületi 

könyvtár igazgatónője üdvözölte, hogy a 

könyvtárosok világnapja hagyományát szlovák 

földre hozták a magyar könyvtárosok. A V4 

pályázattal kapcsolatban biztosított 

együttműködési készségéről. Tetszését fejezte ki 

a tervezett közös projekt tartalmával kapcsolatban 

és bízott a megbeszélés eredményességében. 

A köszöntéseket követően a magyar 

könyvtárosokat körbevezették az Anton Bernolák 

Könyvtárban. Így volt alkalmuk átadni a 

magukkal hozott ajándékkönyveket a szlovák 

kollégáknak. Voltak a munkafolyamatokat érintő 

szakmai kérdések, és nagy valószínűséggel volt 

mit meríteni a látott, hallott gyakorlatból, 

megoldásokból.  

Amíg a Komárom-Esztergom megyeiek a 

könyvtárat járták be, a megyei könyvtár 

delegációja és a szlovák vezetők megbeszélést 

folytattak a visegrádi országok pályázati 

kiírásáról. A pályázat közösségteremtés, 

konferencia, kiadvány és egyéb projektek 

megvalósítására kínál lehetőséget legalább három 

ország bevonásával. A József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár hazai zöldkönyvtárként a 

fenntarthatóság jegyében és tematikájával állított 

össze javaslatcsomagot az egyeztetéshez. Mgr. 

Monika Lobodášová tetszését fejezte ki, de 

természetszerűleg nem a jelenlegi találkozás dönti 

csak el a projekt tartalmát és kimenetelét. A 

nyitrai könyvtárnak már van tapasztalata a 

nemzetközi pályázásban, cseh és lengyel 

partnerekkel rendelkezik. A részletek 

kidolgozásához még sok mindent tisztázni kell. 

Vélhetően egy késő őszi találkozóra már 

bőségesebb és konkrétabb információk 

birtokában érkezhetnek a projektgazdák, erre 

kapott meghívást dr Voit Pál. 

A többiek a könyvtárséta után ismét Lőrincz 

Roland vezetésével folytatták a város 

megtekintését. Az érdekességeket kínáló utcákból 

az ABK felnőtt ismeretterjesztő részlege felé 

vették az irányt, az is bemutatásra került. A 

Plébániatemplom, Anton Bernolák és Széchényi 

szobra mellett, a ferences templom érintésével 

érkeztek a hazaiak az ebéd helyszínére. Itt érték 

be őket a tárgyaló felek. Jól esett a nemzeti étket 

(brindzás galuskát) is kínáló felhozatal. A jóízű 

beszélgetéssel kísért ebéd után a városnézésre 

üzemeltetett nyolc személyes gondolák és a 

szlovák kollégák vitték ki a magyar 

könyvtárosokat az állomásra.  

A köszönet és a hála pillanataival búcsúztunk. A 

Magyar Közösség Díját alig egy hónapja elnyert 

Kecskés Ildikó a szervezésben utolérhetetlen, 

Gizka pedig egész napos kíséretével, 

tolmácsolással erősítette a program színvonalát a 

szlovák oldalról. A vendégszeretet, a 

gondoskodás, a szíves látás után nehéz és 

elkerülhetetlen volt elválni. Élét elvette az 

utánunk intő két fehér zsebkendő, a mosolygó, 

barátságos arcok. Örülünk, hogy időt szakítottunk 

egymásra, zarándoklatunk nyomot hagy és 

folytatást ígér.  

 

 

Goldschmidt Éva átadja a tatai könyvtár könyvajándékait 

az érsekújvári könyvtárosoknak. Fotó: Dollmayer Bea



 

Közösségi megosztás és öko-

közösségek 

Nász János 

Az MTA Könyvtár és Információs Központ 

Agora-programja és a Magyar Szociológia 

Társaság Holisztikus Ökológiai Szakosztályának 

„Kertész leszek!” című rendezvénysorozata egy 

igen izgalmas témával folytatódott április 25-én. 

Kükedi Zsolt helyi gazdaságfejlesztő számos 

ismeretet, véleményt, tapasztalatot osztott meg 

„Városi öko-közösségek” című kiselőadásában a 

szép számban megjelent hallgatóságának. Kükedi 

Zsolt − demonstrálva elkötelezettségét az 

ökológia iránt − egy rollerral érkezett és 

száguldott be a terembe. Kezdetnek egy 

képzeletbeli híradót vetített le, mintha az 2050-

ben készült volna. A hírekben szerepelt a 

kiszáradt Balaton, amely a Keszthelyi öbölbe 

szorult vissza egy pocsolyányi területre, majd a 

szeptemberi 40-45 fokos időjárás előrejelzése 

után meghívtak bennünket a szekszárdi 

datolyafesztiválra. A központi kérdés ezek után az 

volt, hogyan lehet elkerülni ezeket a jövőbeli, 

nemkívánatos helyzeteket. 

 

Kükedi Zsolt. A kép forrása: 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_04_25 

Az öko-közösségek országunkban sokkal 

nagyobb mértékben vannak jelen falvainkban és 

kisebb városainkban, mint a nagyvárosokban. 

Nagyon fontos szerepe lehet a klímaváltozás 

megelőzésében helyi szinten a városlakóknak, 

akik kisebb-nagyobb közösségekbe szerveződve 

a maguk példájával is segíthetik a döntéshozókat 

a helyi gazdaság fejlesztésében. Jelenlegi 

klímaállapotunk és a globális szinten jelentkező 

értékválság közismert. Itt Bencsik János 

munkáira, prezentációira hivatkozva kiemelte azt, 

hogy az emberi társadalom elválasztotta magát a 

természettől. Megbomlott az egyensúly, 

elkülönült a civilizáció, és nem hagyjuk, hogy 

megújuljon természeti környezetünk. A 

haszonelvűség határozza meg mindennapi 

életünket, és erőforrásaink egy szűkebb csoport 

kezében koncentrálódnak. Az időjárásminták 

megváltozása is ennek a jelenségnek a fő kiváltó 

oka. Ha ez így megy tovább, nem lesz mit 

átadnunk a következő generációknak, és 

visszafordíthatatlan károkkal kell együtt élniük. 

Majd Ferenc pápára is hivatkozott a már mások 

által is idézett laudációjával kapcsolatosan, hogy 

egy környezeti, közösségi, társadalmi ökológiai 

megújulásra lenne szükség. Az individualista 

szellemben nevelt egyének összefogásával nem 

lehet élő, harmonikus környezetben létezni. Mit 

lehet hát tenni azért, hogy az isteni természettel 

való visszaélést megfordítsuk? Erre a 

legkézenfekvőbb válasz a helyi 

gazdaságfejlesztés, a közjó szolgálata. Erre 

Kükedi Zsolt kutatásai alapján 1100 önálló példa 

létezik. Utalt még az információs hálóról 

letölthető Területfejlesztési füzetek sorozatra, 

amelyből bővebben tájékozódhatunk. Ezek közül 

szemléltetés végett néhány példát felsorolt. Így 

például említette az élelmiszertermelés és 

fogyasztás tekintetében a YouTyúk-Neked Tojik 

mozgalmat. Válasszunk egy helyi gazdát, és 

elhozzák nekünk a tojást, amelyet így ellenőrzött 

forrásból kapunk. A Háromkaptár Biokert 

példája egy közösség által támogatott családi, 
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baráti biogazdaság, egy helyi közösség 

zöldséggel való ellátásának mintája, amelyben a 

közösség megrendeli és finanszírozza a helyben 

megtermelt javakat. Jó hír ebben az, hogy már 30 

ilyen kisvállalkozás van. A Városi Kert 

Mozgalom élharcosa Kispest, ahol a 

lakóterületek között saját parcellákat osztottak 

szét az ott lakóknak zöldítés és zöldségesítés 

céljából. A különböző öko-köröknek is jelentős 

szerepük van a helyi gazdaságfejlesztésben. A 

Tudatos Vásárlók Egyesületével összefogva a 

háztartások is bevonhatóak: Mit együnk? Hol 

vásároljunk? − ez is egy hatalmas 

közösségszervező erő lehet. A Klímabarát 

Települések Szövetsége önkormányzati szinteken 

ösztönözheti a településeiken élőket környezetük 

értékeinek fenntartásában. A szélsőséges 

természeti jelenségekkel kapcsolatosan 

alkalmazkodási és védelmi stratégiákat 

dolgozhatnak ki, ezzel is segítve az ott élők 

életminőségének javítását. Az elkövetkező 

időkben sarkalatos kérdés lesz a tiszta, egészséges 

vízzel való ellátás. Míg egy liter ivóvíz majdnem 

egy forintba kerül, addig egy palackozott 

ásványvíz százszor drágább. Nem beszélve arról, 

hogy PET palack hegyek, szigetek úsznak a 

tengereinkben, óceánjainkban.  

A Közösségi Kulturális Megosztás sokféle 

lehetőséget biztosít arra, hogy feleslegesen ne 

árasszuk el magunkat mindenfajta eszközökkel, 

kütyükkel. Lakóközösségekben, ha például van 

valakinek egy fúrógépe, azt felkínálhatná 

másoknak, amikor arra másoknak szüksége van. 

A hozzáférés a hangsúlyos ebben, és nem a 

tulajdonlás.  Egy fúrógépet életciklusa alatt alig 

használunk. Közösségerősítő módszer a Szimpla 

Kerti Háztáji Piac, amely keretében a 

megmaradt élelmiszereket és zöldségeket például 

egy közös lakóterületi kerti parti során elkészítik 

és elfogyasztják.  A közösségi gazdasági 

megosztásba beletartozik a munkahelyek, 

munkaterületek, irodák megosztása másokkal. A 

Loffice típusú üzleti környezet mindenki számára 

előnyös, mind a használó, mind a felajánló 

számára is. Már hatékonyan működik az Oszkár-

Online személyszállító telekocsis közvetítő 

rendszer is, amelyre az előadó a saját maga 

példáját hozta fel. Amennyiben lehetséges, ő is 

ezzel közlekedik hosszabb távolságokra. 

Összegzésül a fentiek alapján elmondhatjuk, hogy 

a gondolkodó, elkötelezett egyének meg tudják 

változtatni a világot úgy, hogy az fejlett, élhető, 

és egyben környezettudatos is legyen. 

 

Kővári László és Baka György. 

A kép forrása: 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_04_25 

Az est második részében Szekszárd klímabarát 

település bemutatása volt. Baka György 

növényvédő agrármérnök, a Szekszárdi Klímakör 

képviseletében és Kővári László agrármérnök, 

önkormányzati képviselő jóvoltából betekintést 

kaphattunk arról, hogyan lehetséges egy 33.000 

lelket számláló várost bezöldíteni, és ehhez az ott 

lakókat érzékenyíteni, és civil és 

környezettudatos társaságokat, alapítványokat 

bevonni. Többek között, a folyamatos 

környezetvédelmi tanácsadásokkal, hulladék-

kommandós csapatok szervezésével, 

klímaébresztő filmekkel, a helyi vezetés víz 

népszerűsítésével, a lakosság véleményének és 

javaslatainak kikérésével, a környezeti nevelés 

kihangsúlyozásával, közös munkával és 

elhatározottsággal, egy élhető, a természeti 

értékeire büszke várost teremtettek. 
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