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Hagyományainkhoz híven idén is a tatabányai 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár szakmai 

konferenciája nyitotta meg a 45. Országos 

Könyvtári Hét Komárom-Esztergom megyei 

programsorozatát.  

 

Az idei szimpózium délelőttjén a könyvtári hét 

egyik témanapjának is ihletet adó „zöld könyvtár” 

kialakításának módszertanát tekintették át az 

előadók. A nap hátra lévő részében pedig a 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-

Esztergom Megyei Szervezete tartotta meg 

szakmai délutánját, melynek előadói a könyvtári 

kommunikációs csatornákkal és eszközökkel, 

illetve az itt előforduló konfliktushelyzetekkel és 

azok kezelésével ismertették meg a szakma 

képviselőit. (Ez utóbbiakról bővebben az 

Egyesületi élet című rovatban olvasható 

beszámoló.) 

Elsőként dr. Voit Pál, a megyei könyvtár 

igazgatója köszöntötte a megye könyvtárosait, 

majd A zöld könyvtárak kialakításának 

módszertana című előadásával nyújtott átfogó 

képet a könyvtárakban megvalósítható 

környezettudatos gondolkozásról, amely mind az 

intézményi működésben mind pedig a 

könyvtárhasználók körében történő 

népszerűsítésében megtestesül.  

 

dr. Voit Pálról Török Csaba készítette a fotót. 

A hallgatók részletes tájékoztatást kaphattak 

azokról a zöld könyvtári fogalmakról, melyek az 

építészeti megoldásoktól kezdve a könyvtárak 

ökológiai gyűjteményén át a szolgáltatásokban, a 

célcsoportok meghatározásában, a belső működés 

„zöld szemléletében”, az intézményi 

kommunikációban és a partnerkapcsolatokban 

egyaránt áthatják a könyvtári munkát. 

Nász János ökológiai szakreferens-kollégánk A 

zöld könyvtár szolgáltatásainak kiteljesedése 

című előadásában konkrét példákon mutatta be, 

hogy itt, a JAMK-ban hogyan valósultak meg a 

könyvtári funkciókban bekövetkező 

paradigmaváltás következményeként a 

környezettudatosságon alapuló eredmények: az 

ökorészleg, a zöld olvasóterem, a rendszeresen 
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megjelenő hírlevelek és a folyamatosan bővülő 

ajánló-cikkbibliográfia éppúgy ide sorolhatók, 

mint a gyermekfoglalkozások, a táborok, vagy 

éppen a több éve jelentkező Öko-esték című 

rendezvénysorozat. Könyvtárunk azonban 

nemcsak a falain belül hirdeti, hogy felelősséget 

kell vállalnunk környezetünk megóvásáért. A 

városi rendezvényeken történő rendszeres 

megjelenésünkkel, a gyermekkönyvtári részleg 

témanapjaival a Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszerben működő községi könyvtárakban is 

szót kérünk a környezetvédelem érdekében. 

Mindeközben új partnerekre is szert tettünk: 

rendszeresen részt veszünk a Klímabarát 

Települések Szövetsége, a Magyar Tudományos 

Akadémia és a Magyar Szociológiai Társaság 

Holisztikus Ökológiai Szakosztálya 

konferenciáin, és tovább mélyítettük 

barátságunkat az érsekújvári, a zsolnai, és a 

nyitrai kollégákkal. 

 

Nász János. Fotó: Török Csaba 

Mikolasek Zsófia, a Megyei ellátási és 

módszertani osztály vezetője Zöldülnek a 

települési könyvtárak című előadásának 

bevezetőjében a Nemzeti környezetvédelmi 

program 2014 és 2019 között megvalósítandó 

céljairól és az IFLA Környezeti Fenntarthatóság 

és Könyvtárak Speciális Érdekeltségű 

Csoportjának feladatairól beszélt. Az előadás 

második részében a KSZR-könyvtárak főbb 

zöldstartégiai pontjairól szólt. A községi 

könyvtárak korszerűsítése, az energiatakarékos 

tárgyi eszközök beszerzése, az úgynevezett „zöld 

polcok” létrehozása, melyeken a 

természetvédelemhez kapcsolható 

dokumentumok sorakoznak, az évről évre 

szélesedő környezetvédelmi vetélkedők, 

rendezvények palettája mind-mind a megyei 

könyvtár társadalmi felelősségvállalásának 

kiteljesítését mutatja. 

Nagy Ádám, a megyei könyvtár kommunikációs 

munkatársa Könyvtári kommunikáció című 

előadásában számolt be a könyvtárak hatékony 

információtovábbításának eszközeiről. A 

hagyományos fogalmak mellett megismerhettük a 

közösségi média nyújtotta lehetőségeket, de a 

saját honlap, a szóróanyagok, a hírlevelek és a 

személyes tájékoztatás fontosságáról is 

hallhattunk. Olyan hatékony, de a könyvtárak 

által talán még nem gyakran alkalmazott 

kommunikációs módszerről is szó esett, mint a 

PR-film. 

Kissné Anda Klára, a Tájékoztatási és 

bibliográfiai osztály vezetője az idei Országos 

Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében 

megvalósuló programokról számolt be A Nagy 

Könyvtári Beavatás – Zöldprogramok 

Tatabányán című előadásában. 2016-ban 

összesen 34 program valósul meg a 

környezetvédelem jegyében, 29 együttműködő 

partner támogatásával. A József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár a rendezvények szervezésével és 

lebonyolításával azonban nemcsak színes és 

tartalmas időtöltést biztosít az érdeklődők 

számára, hanem szemléletet is formál, sőt maga is 

nyer: ismertséget, kapcsolatokat, 

költséghatékonyságot a program mellé állt 

szponzorok révén, sőt módszertani bástyájává 

válhat azoknak az intézményeknek, melyek 

azonosulni tudnak mindazokkal a törekvésekkel, 

melyeket könyvtárunk az öko-tudatosság 

területén tesz. Ebben bízva szerveztük meg 

szakmai napunkat, és ennek fényében végezzük 

mindennapi tevékenységeinket. 

 

Az Országos Könyvtári Napok Komárom-Esztergom 

megyei programjait a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 



A „legek” napja 

Kissné Anda Klára 

 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

története során a leghosszabb nyitva tartással 

lepte meg látogatóit október 7-én, pénteken. 

Először tartott nyitva éjszaka. Nem csupán az 

indokolta ezt, hogy a 11. Országos Könyvtári 

Napok tematikája könyvtári „legek”-re sarkallt, 

hanem azoknak a diákoknak a véleménye is, akik 

úgy nyilatkoztak a könyvtár heti programok 

összeállítása során, hogy rendezvényeink 

elérhetetlenek számukra a tanrend, a szakkörök, a 

másnapi felkészülés miatt. Gondoltuk, hát legyen! 

Milyen időpont lenne alkalmasabb számukra, 

mint a péntek este – és tetézzük rögtön éjszakával! 

Számos rendhagyó eseményt kínáltunk már 

délutántól. Ezek nagy része Fő téri központi 

könyvtárunkban zajlott, volt fiókkönyvtári 

programunk, de nem riadtunk vissza a kültéri és a 

más intézménybe kihelyezett, illetve a Forrás 

Rádió támogatásával megvalósuló akcióktól sem.  

Pénteken ért véget az a rádióval közös játék, 

amely minden nap más-más, a megyei 

könyvtárhoz és szolgáltatásaihoz kapcsolódó 

kérdésre várta a helyes válaszokat, naponta egy 

szerencsésnek egy örökös olvasójegyért. A fődíjat 

főszponzorunk pénteken sorsolta ki azok között, 

akik a hét során jól válaszoltak. A megyei 

könyvtár tizenötezer forint értékű 

könyvcsomagját egy környei hölgy veheti majd 

át. 

Az Árpád téren Szeimann Zsuzsa vezetésével az 

Árpád Gimnázium Vegyeskara, mintegy 25–30 

diák segített a járókelők figyelmét felkelteni, 

ahogy könyvvel a kezükben lassan összeálltak 

egy énekes flashmobra. A felvétel a könyvtár 

Facebook-oldalán megosztott. 

A Népház Úti Fiókkönyvtárban a megyei 

könyvtár környezetvédelmi fotópályázatának 

eredményhirdetése és kiállításmegnyitója zajlott. 

A pályázatot még augusztusban írtuk ki azzal a 

céllal, hogy felhívjuk a figyelmet Tatabánya és a 

város közvetlen környezetének olyan természeti 

értékeire, amelyeknek megőrzését fontosnak 

véljük, vagy megóvása nagyobb odafigyelést 

igényel. Ennek megfelelően „TÉT - Tégy Érte 

Többet!” címmel (nem feltétlenül szép) fotókat 

és fotósorozatokat vártunk. A beküldött képeket 

Dallos István fotóművész, Oláh András Márton 

környezet- és klímavédelmi referens, valamint 

Nagy Edit, a könyvtár kiállításszervezője 

értékelte. A végül húsz képből megvalósult 

kiállítást ifj. Gyüszi László igazgatóhelyettes 

nyitotta meg és Dallos István fűzött hozzá 

értékelést. A megnyitón jelen volt Boda 

Andrásné, a Tatabányai Klímakör Közhasznú 

Egyesület elnöke, valamint Benyeczkó László, a 

Digi Sarok ügyvezetője. Mindkét társaság 

jelentős díjfelajánlással támogatta a pályázatot a 

megyei könyvtár tízezer forint értékű 

könyvjutalma mellett. A fődíjat Endrédi Béla 

nyerte, különdíjban Sisa Mária részesült. 

 

A TÉT fotópályázat eredményhirdetése.  

Fotó: Török Csaba 

Ezzel egy időben várták az Árpád Gimnáziumba 

a Mensa HungarIQa Egyesület tesztgondnokai 

azokat, akik saját IQ-szintjük megmérettetésére 

vállalkoztak, illetve vette kezdetét a központi 

könyvtárban a könyvtártúra, hogy alkalmat 

kínáljon a nyílt, olvasótéren kívüli terek 

megtekintésére és betekinteni a könyvtárosok 

„színfalak mögötti” munkájába. 

A hagyományos könyvtári zárórával indult 

Tatabánya első slam poetry versenye, amely a 

gimnazisták javaslatára szerveződött. 

Házigazdája Csider István Zoltán, avagy röviden 

csak CS. I. Z. író, slammer volt, aki ebben a – 

leginkább élőszóban hatásos – költészeti 



műfajban több díjjal, elismeréssel a háta mögött 

nemcsak gyakorlottan irányította a versenyt, 

hanem maga is előadott néhány saját költeményt. 

A városban egyedülálló kezdeményezés szép 

számú közönséget vonzott. A tizenegy versenyző 

mellett előre nem regisztrált fellépők is akadtak. 

Az open mic alatt volt ideje a két 

holtversenyzőnek felkészülni egy újabb 

megmérettetésre. A végső sorrendben első 

helyezett Somogyi Csaba, második Taizs Gergő, 

harmadik Börzsei Dávid a Vértes Center tizenöt-, 

tíz- és ötezer forint értékű ajándékutalványát, 

valamint a megyei könyvtár könyvjutalmaként 

CS. I. Z egy-egy friss kötetét nyerte. Korát 

meghazudtoló különdíjas lett Kotaska Zoltánné, 

aki hetvenen túl is szellemes, ironikus 

hangvétellel „nézett tükörbe”, jutalmaként az 

Alexandra Kiadó és Könyváruházak tizenötezer 

forint értékű könyvcsomagját vehette át. Az 

egyhangúan pozitív visszajelzések nyomán a 

megyei könyvtár felkarolja, és a jövőben 

helyszínként szolgál, klubként szervezi tovább a 

slam poetry közösségét. 

 

Slam Poetry verseny. Fotó: Nagy Ádám 

Az este még mindig a fiatal, középiskolás 

generációt megszólítva folytatódott zenés 

programmal. Az Új Nemzedék Tatabányai 

Közösségi Térrel közös szervezésben Cserteg 

István a ’60-as évekig nyúlt vissza, hogy a 

bakelit-korszak zenei világát megismertesse. Ez 

volt A fekete lemez éjszakája. A rövid, érdekes 

és lényegre törő előadást a gitár- és énekszó, az 

együtténeklés hozta közel és tette hangulatossá. 

Bob Dylan és a Beatles, az Illés és a Metró dalait 

idézték fel a fiatal és rendkívül tehetséges 

zenészek: Tarnóczi Dávid és Aranyi Luca, 

valamint a Pure Basic duó. Szeimann Zsuzsa és 

néhány kórustag erősítette a bátortalan éneklőket 

a bányászlámpák fényében akár a Kócos kis 

ördögök voltunk, akár a Ha én rózsa volnék 

gitárkísérete alatt. Bakos Szonjával már korban 

közelebbi vizekre evezve a Tankcsapda 

Mennyország touristja kétszer is felcsendült.  

 

A fekete lemez éjszakája c. programon Török Csaba 

fotózott. 

Ifjabb Tonomár István, a komáromi Jókai Mozi 

vezetőjének előadása a Marvel és a DC 

szuperhőseiről szólt. A már megcsappant 

közönség a két képregénykiadó hatalom érdekes 

összehasonlításának volt részese. A DC 

(Detective Comics) alakult meg először 1934-ben 

azzal, hogy bevállalta az új típusú hős, Superman 

karakterét a kiadványaiban.  Öt évvel később 

megalakult az Amerikai Egyesült Államok másik 

nagy ponyvaregény-kiadója, a Marvel Comics. 

Hallottunk az alapítókról, a két kiadó szín- és 

képvilágáról, hőseikről. A történetiség mellett 

bejátszásra kerültek az első filmajánlók. 

Mulatságos volt a ’40-es évekbeli jeleneteket 

látni, milyen trükkökkel igyekeztek vászonra 

vinni Amerika Kapitány vagy éppen Batman 

szuperakcióit. Tonomár István a közelmúlt 

kasszasikerei után a szuperhős-széria következő 

években várható filmjeiről is említést tett. Az 

előadás végén feltett kérdésekre szívesen beszélt 

a mai, megváltozott mozitechnikáról és -

üzemeltetésről. 

A péntek éjszakát az MCE Felsőgallai 

Amatőrcsillagász Klub prezentációja zárta – 

nemcsak mint a 45. Komárom-Esztergom Megyei 

Könyvtári Hét pénteki programsorozatának 



befejező előadása, hanem mint az őszi évadot záró 

utolsó Öko-este is. Ennek megfelelően Nász 

János, a megyei könyvtár ökoarculatáért felelős 

munkatárs és az Öko-esték házigazdája 

köszöntötte Moczik Csabát, a klub vezetőjét és 

visszatérő előadónkat, hogy az őszi égbolt 

jellegzetességeit bemutassa. A vásznon feltűnt a 

Pegazus, a Hattyú, a Sas, látható volt az Ikrek, a 

Rák és a télbe forduló égbolt még néhány 

csillagképére is vetettünk néhány pillantást. 

Sajnos az időjárás, a borús, felhős ég nem tette 

lehetővé, hogy a felállított távcsővel a szabad 

égbolton is megvizsgáljuk a bent kivetített 

csillagokat. Az előadó viszont felhívta a figyelmet 

az éjszakai túrákra, amit rendszeresen szerveznek.  

Nem tervezett, de örömteli hozadéka volt a 

pénteki programnak, hogy a csillagászokkal 

könyvtárunkat meglátogatta a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park egyik vezetője, valamint néhány 

asztalon egy röpke vadászkiállítást is kínálhattunk 

az este résztvevőinek. Érdekes és tartalmas volt ez 

a nap: hozott nem várt sikert, a jövőre nézve 

hasznos tapasztalatokat, felmérhettük látogatóink 

igényeit, és visszajelzéseink szerint, aki itt volt, 

elégedetten távozott. Mi is elégedettek lehetünk! 

Játékosan és komolyan a 

kamaszokkal 

Kissné Anda Klára 

 

2016. október 8. sem volt eseménymentes nyitva 

tartás a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

központi könyvtárában.  

Már fél tíztől regisztrálhattak a kincskeresők arra 

a helyismereti játékra, amelyet dr. Horváth Géza 

és ifj. Gyüszi László helyismereti könyvtárosok 

állítottak össze. Nyolc állomáshelyet, azaz 

Tatabánya meghatározó intézményei és 

emlékhelyei közelében nyolc geoládát kellett 

megkeresni. A ládákban elrejtett kérdésekre, a 

velük együtt megadott források alapján 

válaszolhattak a résztvevők. Az ötletesség Pohner 

Lászlóné fiókkönyvtáros munkáját is dicséri. (A 

játékról részletesebben olvashatnak a 

Helyismereti rovatban.) 

A szombati programok arra épültek, hogy a játék 

mellett mivel segíthetjük a tiniket életvitelükben, 

nehézségeik leküzdésében és döntéseikben. 

Kézenfekvő volt, hogy a pályaválasztás 

szerepeljen a palettán. Kovalcsik-Simon Adrienn, 

a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Munkaerőpiaci Osztályának munka- és 

pályaválasztási tanácsadója azokra a kérdésekre 

koncentrált a prezentációjában, amelyek egy 

döntés előtt álló tiniben már a pályaválasztás 

kérdésének felmerülésétől megfogalmazódnak. 

Nem csak az egyéniség, hanem az adott szakma 

sajátosságinak figyelembe vételére is felhívta a 

figyelmet: fizikai igénybevétel, egészség 

megőrzése, biztosított szabadidő és munkaórák 

száma stb. tekintetében mit nyújt, mi várható? 

Számos weboldalra mutatott példát, amely segít 

az orientációban akár önismereti tesztekkel, akár 

szakmát bemutató kisfilmekkel.  

 

Kovalcsik-Simon Adrienn. Fotó: Csejtei Zsolt 

Az előadást szervesen egészítette ki Nádasi 

Zoltán, a Komárom-Esztergom Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara Esztergom Térségi 

Irodájának pályaorientációs tanácsadója. Az 

átalakított iskolarendszer és képzésformák, az 

ösztöndíj-lehetőségek feltérképezése után a 

címnek megfelelően valóban a megyei 

hiányszakmákról és divatszakmákról 

tájékoztatott. Divat például a marketinggel, a 

humánerőforrással, a kommunikációval 

foglalkozni, a médiában elhelyezkedni, míg hiány 

mutatkozik a szakmunkásokból: ács, gyakorló 

ápoló, villanyszerelő, szakács stb. A folyamat 

mögött nyilvánvaló piaci és gazdasági 

folyamatok, a munkaerőpiac átalakulása, a 



külföldi munkavállalás áll. Öt-hat évvel előre 

tekintve prognosztizálható a szakmunka 

keresletének nagyobb anyagi megbecsülése, 

érdemes tehát diploma helyett ebbe az irányba 

elindulni. Már a képzés során munkaviszony, 

annak összes járuléka és jogosultsága, 

munkabérnek is beillő juttatások illetik meg a 

tanulók többségét. 

A két szakember nemcsak tájékoztatót, hanem 

személyes pályaválasztási tanácsadást is tartott az 

érdeklődőknek. Többen szülővel érkeztek. Akit 

pedig ez még nem győzött meg, Sziráki Éva 

grafológusnál tehette próbára magát. Ez 

alkalommal ugyanis a kézírás elemzése is csak azt 

a célt szolgálta, hogy „Merre tovább?” Ahogy 

Kovalcsik-Simon Adrienn is elmondta, nem 

mindegy, hogy örömmel vagy kényszerből végzi-

e majd valaki a munkáját. Sokan voltak rá 

kíváncsiak, hogy személyiségükhöz milyen fajta 

tevékenység, szakma illene. Bizony előfordult, 

hogy várni kellett az elemzésre.  

Akik ide álltak sorba, kihasználhatták volna a 

lehetőséget akár egy konfliktuskezelő tréninghez 

is. Úgy tűnt azonban, hogy ez a nyílt színen, az 

olvasótérben nem vonzza a jelentkezőket. 

Huszárné Lovász Marianna pszichopedagógus, a 

TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ 

munkatársa érdekes, egy-egy adott helyzetre 

asszociált játékra és tesztre invitálta a 

kamaszokat. Hogy mennyire „zűrös ügyekbe” 

keveredhetnek, és melyikből hogyan 

kecmeregnek ki, az megint csak az önismeretet 

teheti próbára, nem utolsó sorban pedig 

megerősíti azt.  

A délután sem maradt program nélkül. Sokan már 

az utcán felkapták a fejüket a megyei könyvtár 

mellett parkoló tűzoltó autóra. Szerencsére 

azonban nem tűz miatt állt itt, hanem mert a 

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szolgálattevői mutatták be, milyen 

extrém helyzetekben kényszerülnek sokszor 

mentésre. Ahogy László István tűzoltó 

főtörzszászlós elmondta, bizony nem ritka, hogy 

idős, magatehetetlen emberekkel történt házi 

balesetek során alpintechnikát alkalmazva, a 

kisebb anyagi kár okozása miatt a tömblakás 

ablakán keresztül jutnak be. Érteniük kell 

azonban ahhoz is, hogy vízbe csúszott autókat – 

vagy éppen vízibiciklit – hogyan hozzanak a 

felszínre. A vetített képek mellé a mentés során 

alkalmazott eszközöket is magukkal hozták. 

Többen megpróbálkoztak az egyre nehezebb 

csomókötéssel, de akadt jelentkező arra is, hogy 

egy képzelt baleset során stabil helyzetbe 

rögzítsék a katasztrófavédők.  

 

Veszélyhelyzet imitálása, amelyben segít a tűzoltóság.  

Fotó: Csejtei Zsolt 

A nap a héten kitöltött kerékpáros KRESZ totók 

nyerteseinek kihirdetésével zárult. Kinek ne lenne 

fontos a gyermekek biztonsága? Ez indította el azt 

az együttműködést, amelynek eredményeként a 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-

főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága 

segítségével játékot indítottunk a 10–15 évesek 

között. A tinik két kategóriában, életkoruknak 

megfelelő nehézségi fokozat szerint keddtől 

péntekig tölthettek ki totókat. A kérdések és 

feladatok a kerékpáros közlekedésre vonatkozó 

szabályok és a kerékpárral kapcsolatos fogalmak 

ismeretét mérték fel. Sajnos az értékelés arra 

mutatott rá, hogy jelentős többségük nincs 

tisztában a szabályokkal. A KEM RFK 

ajándékcsomagjait és a megyei könyvtár 

jutalomkönyveit nem volt nehéz kisorsolni a 

helyes megfejtők között, mindössze négy tizenkét 

év alatti tini vihette azokat haza! 



 

A szülőkre – de persze a gyerekekre is – gondolva 

erre a napra kívántuk „kifuttatni” azt a 

bibliográfiát, amelyet Petényi Erzsébet 

tájékoztató könyvtáros állított össze, és a 

könyvtár honlapján hívtuk fel rá a figyelmet 

(http://www.jamk.hu/?q=hu/node/5318). A 

pszichológia, a szociológia, a pedagógia és az 

egészségügy 2010 után megjelent 

szakirodalmából, illetve a szépirodalom elmúlt 

két évének, a könyvtárban megtalálható 

alkotásaiból válogatott dokumentumkínálat a 

kamaszokról vagy kamaszoknak szól. Ajánljuk 

mindenkinek, aki nehézségekkel küzd, tanácsokra 

szorul, vagy csak érdekli ez a korosztály!  

Író-olvasó találkozó Bánhidán Petra 

Nagyová Dzerengovával 

Tarjánné Tihanyi Tímea 

 

A 45. Könyvtári Hét vendége Szlovákia egyik 

legsikeresebb írónője, akit író-olvasó találkozó 

keretében ismerhettek meg közelebbről a 

gyerekek 2016. október 7-én a Bánhidai Jókai 

Mór Általános Iskolában. Petra Nagyová 

Dzerengová Pozsonyból a szüleivel érkezett 

Tatabányára, a rendezvény előtt találkozott a 

Tatabányai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökével, Mazalin Zoltánnéval, valamint az 

önkormányzati tagokkal, akik végigkalauzolták a 

Szlovák Ház gyűjteményén, majd elkísérték a 

találkozóra. 

 

A Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola egyik 

tantermében megrendezett író-olvasó találkozót 

az intézmény igazgatója, Makszinné Pálfi Enikő 

nyitotta meg, köszöntve a közönséget és a 

hivatalos vendégeket. A köszöntőt követően Petra 

Nagyová Dzerengová szlovákul üdvözölte a 

megjelenteket, megkérdezte a diákokat, hogy 

milyen nyelven szeretnének társalogni. A többség 

a magyar nyelvet javasolta, így bemutatkozását 

magyar nyelven kezdte, itt-ott szlovák 

kifejezésekkel fűszerezve. 

 

Az eseményen Tarjánné Tihanyi Tímea fényképezett. 

Az írónő érdeklődött a gyerekektől, hogy olvasta-

e valaki a Klára és a mumusok című, magyarul 

először megjelent könyvét. Egy-két személyt 

kivéve, sajnos nem volt jelentkező. Ezért 

kedvcsinálónak felolvasott egy részletet, a 

közönségé volt az a feladat, hogy a történet egyes 

szlovákul kiejtett szavainak találja meg a helyes 

magyar megfelelőjét. A diákok igen aktívak 

voltak, egymás után jöttek a jobbnál jobb ötletek, 

így nem maradt el a helyes megoldás. 

Folytatásként az írónő találós kérdések sorával 

próbálta a gyerekeket rávezetni arra, hogy milyen 

területen dolgozott az írást megelőzően, mi 

inspirálta könyvei megírására. Mivel 

többgyermekes anyuka, így könnyen ment a 

kommunikáció. 

Mint utólag kiderült, Kassán született, majd az 

egyetemi évei alatt légikisasszonyként dolgozott 

az első szlovák légitársaságnál. A közgazdasági 

egyetem befejezése után a Szlovák Televízió 

riportereként, bemondójaként dolgozott. 

Gyermekei születése után már csak az írással 

http://www.jamk.hu/?q=hu/node/5318


foglalkozott. 2010-ben indult a választásokon, az 

emberek bizalmát elnyerve jelenleg Pozsony 

város egyik főpolgármester-helyettese. 

Felnőtteknek szánt könyvei után a 

gyermekkönyv-írással is próbálkozott. Az írónő 

négy gyermekéhez fűződő történetei elevenednek 

meg a lapokon, jó szórakozást biztosítva a 

kisiskolás korosztálynak. Klára és a mumusok 

című könyve olyan problémát vet fel, mely szinte 

minden családban előfordul, amikor a gyermek 

fél a saját szobájában aludni, mert ott éjszaka 

mumusok járnak. De mire jó a nagypapa, aki segít 

megoldani a problémákat? Az izgalmas történet 

Petra Nagyová Dterengová tervei szerint legalább 

3-4 kötetes sorozatban folytatódik. Az író-olvasó 

találkozó végén a lelkes diákok sorban álltak 

aláírásért. Ugyan az írónőtől nem volt könyvük, 

amit dedikáltathattak volna, de egy üres papírlap 

is megfelelő volt arra a pár kedves sorra, amit a 

jól sikerült találkozó emlékével együtt 

megőrizhettek. 

Szabadtéri játszoda és barátkozás a 

hüllőkkel 

Tarjánné Tihanyi Tímea 

 

A 45. Könyvtári Hét keretében, 2016. október 4-

én szabadtéri játszoda várta a szórakozni vágyó 

gyermekeket a bánhidai Puskin Művelődési Ház 

előtti téren. A játszótér népi hagyományőrző 

játékait a Tatabányai Városi Szabadidőközpont 

Szövetség biztosította. A játszótér 

különlegességét az adta, hogy régebbi korok fából 

készült játékait fedezhették fel újra az érdeklődők. 

A rossz, esős időjárás ellenére az eszközök hamar 

gazdára találtak. A gyerekek nagy érdeklődéssel 

próbálták ki az eszközöket. Életre keltek a 

gólyalábak, egyéb szokatlan lábbal hajtható 

szerkezetek. A sok sikertelen próbálkozás azért 

meghozta gyümölcsét, sőt mi több, jó példával 

szolgált. A gyerekek után a tanárok, szülők, 

járókelők is kipróbálták a komoly 

egyensúlyérzéket, olykor összehangolt mozgást 

igénylő eszközöket. A játszótér sikerességét 

mutatja, hogy zárás után, a könyvtárlátogató 

gyermekek és szülők kérésére a játékok újra 

visszakerültek kipróbálásra a térre. Jó érzés volt 

látni, hogy korunk internetfüggő világában az 

egyszerű népi játékok még mindig érdekesek. 

 

 

Fotók: Tarjánné Tihanyi Tímea 

2016. október 4-én a Bánhidai Fiókkönyvtár 

vendége volt dr. Laczkovics István terrarista, aki 

a nap folyamán több előadást tartott a főképp 

gyermekekből álló közönségnek, egyedülálló 

lehetőségként magával hozva számos gőte- és 

teknős faj egy-egy példányát, melyet az 

előadásokat követően megtekinthetett, kézbe 

foghatott a hallgatóság. Az előadások reggel 9-től 

kezdődtek és - eltekintve a déli időleges 

látogatóhiánytól - még a hivatalos zárás után is 

jócskán tartottak, mert az előadásokon résztvevő 

tanulók közül többen az iskola után szüleikkel és 

testvéreikkel még egyszer visszajöttek az 

állatsimogatóhoz. A korábban évtizedekig 

külföldön élt előadó beszélt a hüllők és kétéltűek 

taxonómiai helyéről, etológiájáról, a biokémia 

alapjairól valamint ember és állat kapcsolatáról, 

előadásába interaktív módon bevonva 

hallgatóságát. 



A nap folyamán többször is tanúi lehettünk annak, 

hogyan lehet feloldani a gyermekkori gátlásokat, 

amelynek során az önmagukat gyávának, és a 

hüllőktől, kétéltűektől rettegőnek tartó résztvevők 

kezükbe véve egy-egy gőtét vagy kis teknőst 

megszabadultak félelmeiktől. Az előadások 

sikerét az oldott hangulaton kívül az is segítette, 

hogy dr. Laczkovics István szemléltetésként az öt 

világrészből származó gyűjteményéből érdekes 

tárgyakat mutatott be (strucc- és emutojást, tahiti 

óriáscsigát, fülöp-szigeteki mauritiusi kagylókat 

stb.). Ezeket a résztvevők éppúgy megfoghattak 

és megvizsgálhattak, mint az állatokat. Az állatok 

műanyag tartókban történő elhelyezése telitalálat 

volt, nem csupán baleset nem fordult elő, de még 

balesetveszélyes helyzet sem.  

 

dr. Laczkovics István. Fotó: Tarjánné Tihanyi Tímea 

Az állatokkal történő személyes kapcsolat 

lehetősége, a látványetetés, az állattartásra 

vonatkozó tanácsadás egyaránt elősegítette, hogy 

a közönség a jövőben az állatok révén közelebb 

kerüljön a természethez. A sikerre jellemző, hogy 

az első előadástól kezdve szinte minden további 

foglalkozás megcsúszott, mert a távozó csoportok 

alig tudták otthagyni az állatsimogatót. Emiatt 

kevesebb idő jutott a könyvtár melletti téren 

kialakított öko-játszótér használatára, mely 

szintén érdekesnek ígérkezett. A diákok közül 

sokan jelezték könyvtári beiratkozási 

szándékukat, de erre, a szülők jelenlétének hiánya 

miatt, sajnos csak a továbbiakban kerülhet sor. A 

gyerekek és a pedagógusok egyöntetű, 

folyamatosan érkező pozitív visszajelzései szerint 

a továbbiakban is szívesen fogadnának hasonló 

rendezvényeket. 

Úristen, kamasz lettem! – Sohonyai 

Edit előadása Felsőgallán 

Sóvágó Zsoltné 

 

Sohonyai Edit a mai magyar ifjúsági irodalom 

egyik legnépszerűbb képviselője. Az idei 

programok egyike volt 2016. október 6-án az 

„Úristen, kamasz lettem!” című találkozó 

Sohonyai Edit Fejér Megyei Príma Díjas ifjúsági 

regényíróval. A rendezvénynek a Felsőgallai 

Széchenyi István Általános Iskola adott otthont.  

A tinik nyelvét, gondolkodásmódját kiválóan 

ismerő írónőt nagy érdeklődéssel várták az iskola 

6-7-8. évfolyamos tanulói. Sohonyai Edit már az 

első percekben elvarázsolta közönségét. Rögtön, 

a legelején bevonta hallgatóit az előadásába. 

Interaktív formában beszélgetett a gyerekekkel a 

kamaszkor szépségeiről és problémáiról. 

Humorral fűszerezve adott tanácsokat az őket 

foglalkoztató kérdésekről, lány-fiú 

kapcsolatokról, érzelmekről. Olyan dolgokról 

beszélt, mint az ismerkedés, viselkedés, 

metakommunikáció, párválasztás stb. Az előadás 

alatt több vicces, derültséget okozó feladatra 

hívott ki gyerekeket a nézők köréből.  

Előadása nagy sikert aratott a gyerekek és a 

tanárok körében. Mindenkit magával ragadott a 

stílusa, előadásmódja. A könyveit, melyekre 

többször utalt is, egyre többen keresik a 

könyvtárban. 

 

Fotó: Kissné Anda Klára 

 



Kertvárosi mesedélután Finy 

Petrával 

Adorján Mária 

 

2016. október 4-én a Kertvárosi Fiókkönyvtárban 

az érdeklődő gyerekek mesedélutánon vettek 

részt Finy Petra írónővel. 

 

Finy Petra elvarázsolta a gyermekeket.  

Fotó: Csejtei Zsolt 

Rendezvényünkre 46 tanuló jött el (első 

osztályosoktól negyedikesekig) három tanítónő 

kíséretében. Először egy lepke formájú kézbáb 

segítségével megismerkedtünk a folyton 

szundikáló lepkével, akit a gyerekek nagyon 

szerettek volna felébreszteni, majd egy mókás 

fejfedő segítségével Finy Petra robottá változott. 

A gyerekek bevonásával, kirobbanó hangulatban 

mutatta be, hogy a mesék mellett remek verseket 

is ír és jó előadó. Sok könyve közül a most a 

Pagony Kiadó „Most én olvasok” sorozatában 

megjelenő Milu könyvekkel ismerkedhettünk 

meg. Ez négy részes, tematikus sorozat. Az első 

részben még alig van szöveg a sok aranyos 

illusztráció mellet, majd a sorozat további 

köteteiben az egyre növekvő szövegmennyiség 

mellett csökken a képek száma. Végül a negyedik 

kötet hosszú meseregénnyé alakul. A cél az, hogy 

ahogy a gyerekek nőnek és egyre jobban tudnak 

olvasni, mindig találkozhassanak kedvenc 

szereplőikkel. A mesékben Milu és barátnője, 

Kamilla két sárkányuk Bátor és Buci segítségével 

kalandos időutazásokon vesznek részt. Az első 

részben Egyiptomba, majd az olimpiára, az 

indiánok közé végül a lovagkorba látogatnak el. 

Kivetítő segítségével szóban és képben 

élvezhettük a mesét. Végül egy bájos felvétel 

segítségével megismerkedtünk a „Tesó üggyel”, 

vagyis azzal, milyen is, ha valakinek kistestvére 

születik. A rendezvény záróakkordjaként a 

gyerekek lelkesen beszélgettek az írónővel. 

A rendezvény sikerét bizonyítja egy történet. 

Néhány nap múlva beszélgettem a könyvtárban 

egy másodikos kisfiú édesanyjával, aki 

mosolyogva mesélte, hogy a gyerek (aki különben 

leginkább az autós és más ismeretterjesztő 

könyveket szereti) tudta az írónő nevét, és 

felvilágosította anyukáját, hogy Finy Petra 

nemcsak író, de költő is. 

 

Németh László magyarságképe –  

Monostori Imre előadása 

Petényi Erzsébet 

 

A 19. Komárom-Esztergom Megyei Keresztény 

Hét második napjának rendezvénye a József 

Attila Megyei Könyvtárban zajlott. 2016. 

szeptember 26-án dr. Monostori Imrét láttuk 

vendégül a Keresztény Értelmiségiek Komárom-

Esztergom Megyei Szervezetének meghívására.  

Előadásában Németh László magyarságtudatáról, 

magyarságképéről, magyarságeszményéről 

hallhattunk. Papp István, a szervezet 

képviseletében elmondta, hogy a vendégek 

otthonosan érzik magukat a könyvtári 

környezetben, hiszen az előadó korábban a 

könyvtár igazgatója volt, a keresztény 

értelmiségiek jó kapcsolata a megyei könyvtárral 

pedig már 20 évre nyúlik vissza. Az őszi 

Keresztény Hét egyik eseményét hagyományosan 

minden évben a könyvtárban rendezik. 

A József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, 

pedagógus Monostori Imre kedvenc kutatási 

témája Németh László élete, munkássága. Ezúttal 

esszéiben megjelenő gondolatait elemezte. 

A KÖNYVTÁRI HÉT ESEMÉNYEIRŐL KÉSZÜLT 

BESZÁMOLÓKAT FOLYTATJUK  

A NOVEMBERI SZÁMBAN 



Szándéka szerint azt szeretné bizonyítani, hogy 

Németh László elképzelései a ma embere számára 

is korszerűek, érvényesek. Németh László 

szavaival kezdte előadását, melyet a Tanú1 című, 

1932 és 1937 között megjelenő egyszemélyes 

folyóirata első számának bevezetőjében 

olvashatunk: „Folyóiratom ihletője e kor igazi 

múzsája: a szorongó tájékozatlanság. 

Hajótöröttek vagyunk, akik a csillagokat nézzük, 

s a partot keressük, abban a hitben, hogy van part, 

s a csillagok vezetnek.” A magyarság 

szétszabdaltsága, a magyarság helyzete 

Európában, a hajótörött lét ma is éppolyan 

aktuális probléma, mint Németh László idejében 

volt. 

 

Monostori Imréről Török Csaba készítette a fotót. 

Németh László megítélése mindig is ambivalens. 

A húszas évek végén valóságos szellemi 

forradalmárként, a harmincas és a negyvenes 

években társadalmi diagnosztaként tartották 

számon. Monostori Imre felidézte a 2001. április 

14-én, az író születésének 100. évfordulóján 

Tamás Gáspár Miklós tollából született Az 

éleslátó vak2 című írást, melyben ez olvasható: 

„romlékony, többnyire elavult, nem olvassák 

egyébként sem; élete során mind a jobb-, mind a 

baloldali totalitarizmussal «időleges szövetséget» 

kötött. Ahhoz sem férhet «semmi kétség», hogy 

«antiszemita volt…»”. 

Időrendben végighaladva ismerhettük meg 

eszmevilágának főbb vonulatait, alakulását. 

Esszéiben kiemelt helyen vannak a korra, a 

nemzet állapotára vonatkozó kérdések, az európai 

összefüggésekre figyelő válaszok. Egységes 

Európában gondolkodott, a magyar sorskérdést 

Európához kapcsolta. A magyarság közép-

európai és európai szerepével kiemelten 

foglalkozott. Felvállalta nacionalizmusát, de nem 

a másokat eltaposó, a mások felett uralkodni 

vágyó értelemben, csakis a magát megvédő 

nemzet értelmében. „… hódítani csak szívvel és 

aggyal menjünk”3 – írja. 

Véleménye szerint a nemzeti összetartozás 

legfőbb eszköze, illetve létformája a kultúra, ezen 

belül az irodalom. A világirodalmi kapcsolatokat 

nagyon fontosnak tartotta, különösen egy kis 

nemzet esetében. A magyar irodalom és 

műveltség világszintre emelése elsőrendű feladat. 

A történelmi realizmust képviselő irodalom 

hordozza a magyar sorsot áthagyományozó 

„mélymagyar” kultúrát. Németh László szerint 

ennek az irodalmi gondolkodásnak a képviselői - 

Bessenyei, Csokonai, Berzsenyi, Katona, 

Kemény Zsigmond, Széchenyi István, Ady Endre 

- viselik a mély magyar alkat jellegzetességeit. 

Monostori Imre felelevenítette Németh László 

Sznobok és parasztok4 című híres cikkét, 

melyben a szellemi élet kettészakadásának 

veszélyeit taglalja. Kívánatos lenne a magyar és 

az európai magatartás, a két minőségi kultúra 

összefűzése. Ez a szintézis, a harmadik út, nem 

valamiféle köztes megoldás, inkább az európai és 

a magyar értékek összefonódása. 

 

Németh László. A kép forrása: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Németh_László_(író)#/media/File:N

%C3%A9metL%C3%A1szl%C3%B3.jpg 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Németh_László_(író)#/media/File:N%C3%A9metL%C3%A1szl%C3%B3.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:N%C3%A9metL%C3%A1szl%C3%B3.jpg


Szó esett a Kisebbségben5 című tanulmányáról, 

mely máig a legvitatottabb, legproblémásabb 

műve. Németh Lászlót sokszor félreértették, 

negatívan ítélték meg, s ez nem egyszer azért volt, 

mert megfogalmazásai nyersek, bántók és 

félreérthetők. Előfordul, hogy az érzékeny, 

változékony történelmi időszakokban nem a 

megfelelő időpontra időzítette a mondanivalóját. 

Az 1939 tavaszán a németek prágai 

bevonulásakor megjelenő írás két önmagában is 

problematikus folyamat áttekintéséből épül fel: a 

mélymagyar jelleg elhalványodásának történelmi 

folyamata az egyik, az asszimiláció 

problematikája a másik. A két téma 

összekapcsolása a második zsidótörvény idején 

kényes pontokat érintett. 

 

Monostori Imre ma is aktívan kutat és ír.  

Fotó: Szilassi Andrea 

Az előadó kiemelte a második Szárszói beszéd6-

et, mely összefoglalja Németh László 

mélymagyar gyökerű történelemszemléletét, újra 

meghirdeti az értelmiségi társadalom, a 

minőségszocializmus eszményét. A revansra 

törekvő magyar zsidóságról kíméletlenül 

őszintén, s talán nem szerencsésen fogalmaz. Az 

esszé végkicsengése mégis a társadalmi és a 

történelmi méretűre hangolt optimizmus. 

Őszintén hisz abban, hogy lehetőség van az 

öntisztulásra. A jövőt vizsgálva fontosnak tartja, 

hogy magyar érzelmű vezetői legyenek a háború 

utáni országnak. 

Németh László a 60-as években szenvedett a 

szétesési folyamattól, az évtized második fele már 

csaknem teljes kiábrándulást, csalódást jelentett 

számára. Már ekkor jelezte a globalizáció negatív 

tüneteit, hazai megjelenését és romboló hatását a 

magyarság közösségére. 

A közönség soraiból elhangzó kérdésre 

válaszolva szó esett a Darvas Józsefhez és Szabó 

Dezsőhöz fűződő kapcsolatáról. 

Szépirodalmi munkásságával kapcsolatos 

felvetésre előadónk elmondta, hogy most 

kimondottan az esszékben megjelenő 

gondolatokra fókuszált, de a jövőben szívesen tart 

előadást Németh László regényeiről is. Épp most 

írt tanulmányt az Iszonyról. 

Végezetül arra buzdított mindenkit, 

tanulmányozzuk és fogadjuk meg Németh László 

ma is korszerű, értő szavait, tanításait. 
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Sebestyén Márta a városi 
könyvtárban 

Csombor Erzsébet  

A Helischer József Városi Könyvtárban 2016. 

október 10-én nagy számú közönség várta a 

Könyvtári beszélgetések következő vendégét, a 

méltán népszerű Kossuth-díjas és Liszt-díjas 

népdalénekest, Sebestyén Mártát.  

 

Sebestyén Mártával Bánhidy Vajk beszélgetett. 

Fotó: Nyári Andrea 

− Hamarosan újra jelentkezik a televízióban a 

Felszállott a páva tehetségkutató verseny, 

amelynek újraindításában Sebestyén Márta nagy 

szerepet vállalt. Vajon tudták, hogy ilyen sikeres 

lesz a fogadtatása? – tette fel a kérdést Bánhidy 

Vajk.  

− Bár nem lehet előre biztosan tudni, milyen lesz 

egy műsor fogadtatása, a Páva sikeresnek 

bizonyult, ami Balogh Júlia (a műsor vezető-

szerkesztője) kemény munkájának köszönhető – 

mondta az énekesnő. 

− Miért a népdaléneklést választotta hivatásul?  

− Fiatalon néztem a Röpülj pávát, ami nagy 

hatással volt rám – hangzott a válasz. 

Sebestyén Márta elmondta még, hogy a 

Felszállott a páva is nagy nézettséggel fut, ami 

vonzza a fellépő gyerekeket. Természetesen az 

érdeklődésük is megvan a műfaj iránt. Ők 

népdalokat osztanak meg a facebook-on. 

Szenvedéllyel vetik bele magukat a versenybe, 

mindennek utána járnak, mint annak idején 

Sebestyén Mártáék. Mindig van, akiket magával 

ragad a néptánc, a népdal. Ha százezren művelik, 

hatásuk milliókat ér el. 

Döntően azonban a családi háttér determinálta 

Sebestyén Márta életét. Édesanyja Kodály-

tanítvány volt, maga is népdalénekes és 

karvezető. Az édesanyja családja a Békés 

megyei Köröstarcsán lakott, ahol az apa 

református lelkészként szolgált. Az énekesnő 

közgazdász apja Vas megyéből, 

Csempeszkopácsról származik. A szülők a 

békés-tarhosi Wenkheim birtokon működött 

énekiskolában találkoztak, ahová az édesapa egy 

küldöttség tagjaként látogatott el. Márta főleg a 

vasi nagyszülőknél töltötte a nyarakat, ahol 

gyerekként belekóstolt a földműveléssel járó 

munkákba, a paraszti élet mindennapjaiba. Mára 

eltűnt az a világ, csak Erdélyben lehet még igazi 

paraszti élettel találkozni. 

Az édesapa − Márta elmondása szerint − botfülű 

volt, ám könyvszerető értelmiségi, aki precízen 

rendezte nagy könyvtárát. Igazi nyelvtehetség – 

7 nyelven beszélt. A gyerekek tőle tanulták a 

könyv és az olvasás szeretetét. Márta kisebbik 

fia, Szabolcs hasonlóan a nagypapához, szeret 

olvasni, szereti a könyvet kézbe fogni. 

A kislány kicsi korától szeretett énekelni, amiben 

édesanyja hatása is megmutatkozott. Az apa nem 

örült lánya művészi hajlamainak, ő más módon 

hatott a gyermekre. Apja kedvéért járt Márta 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


évekig a Kis Matematikusok Baráti Körébe, bár - 

ahogy tréfásan mesélte, - sokszor fogalma sem 

volt arról, hogy miről beszélnek, de megtanult 

felelősséget vállalni. Apjától tanulta meg, hogy 

nem szavakkal kell szeretni a hazát, hanem azzal 

képviseljük a nemzetet, amit csinálunk, és ahogy 

végezzük a munkánkat. A nagy handabandázást 

ma sem szereti. 

Sebestyén Márta vallja, hogy a gyerekeket 

mélyen megérinteni az őszintén előadott nemzeti 

versekkel, dalokkal lehet. Eredményre az iskola 

és a család együttműködése vezethet. Hogy miért 

nem a könnyűzene felé fordult? Kisgyerekként 

már vonzotta a népdal, a népi hangszerek. 

Hétéves volt, amikor megnyert egy 

népdalversenyt. Az első hellyel járt a népzenei 

lemez. A csángó énekes dalának finomsága 

nagyon megfogta. Nagyon sokszor meghallgatta, 

pedig szomorú balladát énekelt az előadó. Persze 

hallgatott Rolling Stones-t és másokat, de csak 

háttérzeneként, ami igazán hatott rá, az a népdal 

volt. Ma is énekel kórusban. Az együtténeklés 

fantasztikus élmény, közösen összedolgozva jön 

létre az összhang. 

Érdekes, hogy parasztasszony nagymamája 

imádta az operettet, ami szép álomvilágba 

röpítette. Nem értette, hogy az unokáját miért az 

öreg parasztasszonyok éneke vonzza. Márta 

számára máig szép emlék, amikor nyaranta 

Csempeszkopácson kiültek a diófa alá énekelni, 

ő pikulázott, vagy a diófán olvasott. Koncertezni 

is kisebb helyeken szeret, meghittség sugárzik 

belőlük. Szereti, ha látja még az utolsó sorban 

ülők szemét is. Igaz, a Szent Péter Bazilikában is 

énekelt, de a csempeszkopácsi kis templomhoz 

szokott, ezt a közeget szereti. Hasonló a velemi 

templom, ahol Gryllus Dánielékkel lépett fel. 

Meglepő, hogy egy hangra még a nagy zaj is 

elcsendesedik. Ez történt Spanyolországban, 

Granadában, amikor elkezdett egyedül énekelni. 

Úgy látszik a hangja a béke hangja. Talán nem 

véletlen, hogy az István a királyban ő énekelte 

az Adj békét Uram… című dalt. 

Bartók azt írta 1931-ben, hogy a sok viszály 

ellenére hisz a népek testvériségében, ezért 

minden nép felé nyitott volt. Hasonlóan 

gondolkodik az énekesnő is. A zenével gyakran 

többet lehet tenni, mint szavakkal. Vannak a 

léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be, 

vallotta Kodály és vallja Sebestyén Márta is. 

2010-ben megkapta az UNESCO Művész a 

békéért kitüntetését, egyedüli magyarként. 

Hogyan fogadják az énekét a világ különböző 

részein? Sebestyén Mártát és a magyar népdalt 

talán Az angol beteg című filmben énekelt 

Szerelem, szerelem című népdal röpítette a 

világhír csúcsára. A dal világszerte nagy 

érdeklődést keltett a magyar népzene iránt. 

 

Sebestyén Mártáról Nyári Andrea készítette a fotót. 

Énekelt egy Károly herceggel és az angol királyi 

családdal közös ebéden, amikor Göncz Árpád 

utolsó elnöki látogatásán vett részt. Sebestyén 

Márta éneke ajándék volt a királynőnek. Az 

István királyról énekelt dal Károlynak annyira 

tetszett, hogy a brit nagykövetségen keresztül 

kért egy Sebestyén Márta albumot, amelyhez az 

énekesnő írt kísérő levelet. Nagy meglepetésére 

Károly válaszolt. Érdekli a magyar történelem és 

a magyar népzene. Az 56-os megemlékezésen is 

énekelt, amikor Margaret Thatcher és Jeremy 

Irons között ült. Mádl Ferenc köztársasági 

elnökkel a spanyol királyi családhoz látogatott, 

ahol szintén énekelt a királyi családnak. János 

Károly felesége, Zsófia görög hercegnő, így 

Sebestyén Márta görög dalt is énekelt. A 

királyné nem feledkezett meg erről, és a 

legközelebbi találkozás alkalmával rákérdezett, 

hogy sikerült-e felvenni görög dalokat 

tartalmazó lemezt. Végül Görögországban 

elkészült a lemez, amiből csak Zsófiának van 

egy példánya.  



 

Az énekesnőt Kossuth- és Liszt Ferenc díjjal is 

kitüntették. Fotó: Nyári Andrea 

Énekelt a japán császár látogatásán magyarul és 

egy dalt japánul is.  Azóta is őriz egy ezüst 

kanalat, amit a császár küldött neki ajándékba. 

Sokan indultak el az ő hatására a pályán, például 

a „Páva” résztvevőinek egy része, de hatott 

például egy szerb énekesnőre. Büszkén beszélt a 

fiairól, akik ugyan nem követték a pályán, de a 

nagyobbik, Álmos és a kisebbik, Szabolcs is 

megtalálta a helyét az életben. 

A közönség nehezen engedte el a bájos, színesen 

mesélő énekesnőt, akinek jó humora, remek 

utánzó tehetsége rendkívül élvezetessé tette az 

estét. A beszélgetés végén a közönség kérésére 

elénekelte az Októbernek, októbernek elsején 

című dalt. Nagyon reméljük, hogy nemsokára 

Sebestyén Márta-koncerten üdvözölhetjük őt 

Esztergomban. 

Versmondó verseny Esztergomban 
 
Kovátsné Várady Eszter 

Ebben az évben ünnepelte nyolcadik évfordulóját a 

„…virág volt a vers…” nemzetközi versmondó 

verseny, amelyet ötven éven felülieknek hirdetett 

meg Esztergom város könyvtára 2009-ben először, a 

Megyei Könyvhét és az Országos Könyvtári Napok 

keretében. Készülve az idei alkalomra, 

belepillantottam az elmúlt nyolc esztendő 

dokumentumaiba.  Kellemes nosztalgiával 

emlékeztem a rendezvény hét évének kiemelkedő 

momentumaira, felejthetetlenül szép pillanataira. Az 

első év lázas szervezésére, amikor hosszas 

telefonbeszélgetéseket folytattam vadidegen 

emberekkel, és egyértelművé vált, milyen jól esik 

nekik a meghirdetett alkalom, hogy megmutassák 

versszeretetüket, versélményeiket, versmondó 

képességüket. Jólestek ezek a beszélgetések, melyek 

során nem egyszer bizalmas és meleg hangú, jóleső 

társalgásba merültünk az aktuális jelentkezni 

szándékozóval. Élmény volt ez is, mert hiába 

közhely, de így van: ki vagyunk éhezve a meleg 

emberi szavakra, az együttérzése, az odafigyelésre. 

Jólesett látni, ahogy a nyolc év folyamán a 

résztvevők között ismeretségek, néha barátságok 

szövődtek. És nagyon jólesett hallani a 

versmondásokat; minden egyes évben elbűvölt az ún. 

„idős” korúak aktivitása, értő, érző és sokszor 

profikkal egyenértékű versmondása. Nem felejtem el 

a látványt, ahogy a mozgássérültet a dobogóra 

segítik, széket hoznak alá, de abban a pillanatban, 

ahogy megszólal, szinte szárnyal. Nem tudom 

elfelejteni, ahogy a vak férfit a mikrofonhoz vezetik, 

és ő megrázó módon előadja Kányádi: Halottak napja 

Bécsben című versét. Sok személyes élményt kaptam 

magam is az elmúlt hét esztendő szervezései során. 

De hát a mi hivatásunk már csak ilyen – a fizetés 

ugyan nem sokat ér, de az ember, ha megfelelően 

nyitott, csodálatos módon gazdagodhat. 

 

A versenyzők. Fotó: Nyári Andrea 

Idén, Babits halálának 75. évfordulóján különös 

rangot kap ez az esemény itt Esztergomban, a 

költőfejedelem olyannyira kedvelt városában. 

Esztergom számos színvonalas műsorral emlékévet 

tart az évfordulóhoz kapcsolódóan, – ezért kértünk a 

jelentkezőktől ebben az évben a szokásos három 

magyar verscím között egyet Babitstól. Érdekes, 

hogy ez a kérés kicsit megtorpantotta a jelentkezőket. 

Többen mondták, hogy nem, Babits-verset tanulni 

már nincs idejük. Babits nehéz. Igen, néha még 

olvasni sem könnyű. Talán ezért alakult úgy, hogy a 

korábbi évekhez képest idén kevesebben érkeztek a 

hívó szóra: huszonketten. Viszont jó néhány új 

arccal, új hanggal találkozhattunk megszokott, 

„visszajáró” versmondóink mellett. 



 

Kiss László énekel. Fotó: Nyári Andrea 

A rendezvény kezdésekor minden szót megelőzve 

Kiss László, tavalyi különdíjas versenyzőnk 

gyönyörű népdalénekét hallgathattuk. Azután Meszes 

Balázs, az esztergomi Idegenforgalmi és Kulturális 

Bizottság elnöke szólt megható, szép szavakkal, 

elismeréssel adózva az intézmény immár tradícióvá 

vált kezdeményezésének. Az első három díjat és egy 

különdíjat a Nemzeti Kulturális Alap 

hozzájárulásából sikerült finanszírozni. Ezen kívül a 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat idén is 

támogatta kezdeményezésünket: Steindl Balázs, a 

megyei közgyűlés alelnöke érkezett három szép 

ajándékkal az első három versenyző részére. De 

további ajándékozásra is volt lehetőségünk, hála M. 

Szűcs Ilona festő- és éremművész lányának, Martsa 

Piroskának, aki édesanyja csodálatos Babits-

emlékplakettjét hozta magával ajándékul. (Piroska 

édesapja egyébként Martsa István szobrászművész, 

nagybátyja pedig Martsa Alajos, az esztergomi 

könyvtár legendás vezetője.) Így lehetőség nyílt két 

különdíjra – valamint a zsűri a legjobb Babits-

versmondókat is megjutalmazhatta. 

 

A zsűri tagjai Durzák Anna, Bács Ferenc és Pásztó András 

voltak. Fotó: Nyári Andrea 

A zsűri elnöke a hagyománynak megfelelően Bács 

Ferenc Kossuth-díjas színművész volt, aki az első 

pillanattól, ahogy felkértem, szívügyének tartotta ezt 

a rendezvényt. 2009-ben, a versmondó verseny első 

alkalmán záró szavaiban megjegyezte: nem tud arról, 

hogy bárhol lenne ilyen kezdeményezés, nem hogy 

Magyarországon, de Európában sem. Természetesen 

idén is ő adta át a díjazottak jutalmát: az első díjat 

Török Péter hajdúböszörményi, 56 éves versenyzőnk 

kapta, a másodikat Ézsiás László 69 éves budapesti 

résztvevőnk érdemelte ki, a harmadikat pedig Jobák 

Márta 92 (!) éves budapesti versmondónk. A zsűri 

két különdíját pedig László György 69 éves 

kalotaszegi, és Bohák Anikó 52 éves érsekkétyi 

versenyző érdemelte ki. A legjobb Babits-vers 

szavalók Babits-emlékérmet kaptak: Stirch Lászlóné 

68 éves, és Mach András 73 éves budapesti lakosok. 

 

A díjazottak. Fotó: Nyári Andrea 

A könyvtár minden esztendőben gondot fordított arra, 

hogy senki se menjen el üres kézzel, hisz a 

résztvevők esetenként fárasztó utazást vállalva 

érkeztek az alkalomra hozzánk. Lelkesedésük, 

elkötelezettségük a versek, a magyar költészet iránt 

őszinte elismerést érdemel. Mindannyian kaptak egy 

emléklapot és egy szerény könyvajándékot. Őszinte 

köszönetet érdemelt természetesen Bács Ferenc, a 

zsűri örökös elnöke és tagjai is: Durzák Anna tanár, 

előadóművész, Pásztó András, az esztergomi 

temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium 

tanára és amatőr színpadának vezetője. Köszönet 

illette a rendezvény ez évi háziasszonyát is, Prantner 

Ivettet, az esztergomi Babits Mihály Emlékbizottság 

elnökasszonyát. 

És, annak ellenére, hogy az alkalom minden esetben 

az NKA támogatásával kerül megrendezésre − sosem 

felejtkezünk el a minket kezdetektől önzetlenül és 

lelkesen segítő esztergomi kisvállalkozókról sem, 

hálásak vagyunk mindannyiuknak. 

És természetesen: folytatjuk. Jövőre ismét szeretnénk 

meghirdetni, megrendezni az 50 felettiek versmondó 

versenyét az esztergomi könyvtárban! 
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Szellemi akadályverseny a könyvtári 

héten Tatán 

Goldschmidt Éva 

Az idei könyvtári héten, 2016. október 4-én, 

kedden összekötöttük a természetjárást az 

olvasással egy zöld szemléletű szellemi 

akadályversenyen. A túrán hat vállalkozó 

szellemű középiskolás csapat vett részt a Bláthy 

Ottó Szakközépiskolából, összesen 40 fő. 

 

Sinkó Ildikó kiadja a feladatot az egyik állomáson.  

Fotó: Dollmayer Bea 

Az akadályverseny a szabadban játszódott, a tatai 

Öreg-tó partját övező, sokak számára még 

felderítetlen erdősávban, visszafelé pedig 

közvetlenül a víz mentén. A lelkes diákcsapatok 

megismerhették a lovarda és az Eötvös 

Gimnázium közötti keskeny, ám mégis 

vadregényes erdővonalat. Az akadályokat 

természettel foglalkozó rövid irodalmi- és 

ismeretterjesztő szövegrészletek elolvasása, és a 

szövegekre vonatkozó, vagy az azokban olvasott 

témához kapcsolódó egyszerű kérdések 

megválaszolása képezték. A játékban fölhasznált 

és egyben ajánlott kötetek: Fekete István: 

Vadászatok erdőn, mezőn; Az erdő ébredése; 

Tüskevár; Téli berek; Vadászelbeszélések; 

továbbá Wass Albert: Tavak és erdők könyve 

volt. 

A résztvevők nagy lendülettel, energikusan 

vonultak állomásról állomásra, és jókedvű, 

egymás szavába vágó, értő szövegfeldolgozás, 

élénk együtt gondolkodás jellemezte őket 

feladatmegoldás közben. Fürgén szedték a 

lábukat, volt olyan csoport, mely szinte végig 

futva tette meg a távot az olvasóhelyek között. A 

csapatok térképpel és menetlevéllel gyalogoltak. 

Az akadályok teljesítését munkatársaink pecséttel 

igazolták a menetlevélen állomásonként. A túra 

eredményes teljesítéséért Sport szeletet kaptak a 

csapatok mozgékony tagjai. Mind ők, mind a 

könyvtárosok nagyon jól érezték magukat a borús 

időjárás ellenére. 

Könyves Szerda Nényei Pállal 

Makuvek Nóra 

Október 5-én a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár vendége volt Nényei Pál író, a budapesti 

Piarista Gimnázium magyartanára. A közönség 

soraiban egyaránt helyet foglaltak idősebbek, 

diákok és tanárok. Az irodalom visszavág című 

népszerű ifjúsági könyv szerzője élőben is 

ugyanolyan érdekes és élvezetes előadást tartott, 

mint ahogyan ír. Rendhagyó irodalomóráján 

többségben voltak a fiatalok, akik érdeklődve 

hallgatták a kötelező olvasmányokról szóló nem 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


mindennapi előadást. Nényei Pál minden eszközt 

megragadott ahhoz, hogy a diákok nyelvén tudjon 

szólni, és más megvilágításba helyezze az iskolai 

tananyagot. Könyveiről elmondta, hogy azok 

stílusa, szövege pontosan olyan, mint az általa 

tartott magyarórák. 

 

 

Nényei Pál a tatai könyvtárban. 

Az eseményen Goldschmidt Éva készítette a fotókat 

A rendezvény második felét a közönség és az író 

beszélgetése töltötte ki. Itt szó esett arról, mit 

jelent a „jó irodalom”, milyen könyveket és 

hogyan érdemes olvasni. Amit biztosan 

megtanultunk, hogy az irodalom az élet része, és 

ez fordítva is igaz. 

Slam Poetry Workshop 

Makuvek Nóra 

Az Országos Könyvtári Hét keretében, október 

7-én látogatott el Tatára Horváth Kristóf , avagy 

Színész Bob, hogy slam poetry műhely keretében 

megmozgassa a diákok képzelőerejét és 

nyelvérzékét. A Talentum Iskola tornatermében 

közel száz diák gyűlt össze, hogy élőben 

hallhassák a Slam Poetry Budapest előadóját. 

Horváth Kristóf rendszeresen tart foglalkozásokat 

fiataloknak budapesti és vidéki helyszíneken. 

Szókimondó és kritikus, társadalmi és egyéni 

problémákra érzékeny, és humorát sem hagyja el 

soha. A slam mellett hivatása a színészet, 

filmekben és színházi darabokban is játszott az 

utóbbi több mint tíz évben, többek között a Bárka 

Színházban és a Karaván Művészeti 

Alapítványnál. Azonnal megtalálta a hangot a 

közönséggel, hiszen a Talentum és a Színes 

Iskola általános- és középiskolás tanulói élvezték 

a játékos feladatokat. Ritmus és dallam, komoly 

gondolatok és humor váltották egymást a jó 

hangulatú rendezvényen. A slammer előadói 

képességeit is megcsillogtatta, idézve saját 

szövegeit, de Weöres Sándor- és Petőfi-versek is 

elhangzottak. 

A slam poetry leginkább élőszóbeli költészetet 

jelent. Olyan színpadi műfaj, melynek témája 

mindig aktuális, a szövegek megalkotásánál 

fontos a rím, a ritmus, a humor és a nyelvi 

találékonyság. A Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár által szervezett Slam Poetry 

Workshopon az ifjúsági korosztály is közelebb 

kerülhetett az irodalomhoz és a szöveg 

művészetéhez. 

 

 

Horváth Kristóf vidám hangulatot teremtett. 

Fotók: Goldschmidt Éva 



Egy drognapló története 

Goldschmidt Éva 

Örök kérdés, hogy a kamaszok hogyan képesek 

feldolgozni az őket nyomasztó problémákat, 

kérnek-e segítséget ebben, vagy maguk akarják 

megoldani önerőből, esetleg az egészségükre és 

környezetükre ártalmas szerek használatában 

látják a pillanatnyi gyógyulást? A Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár a Nemzeti Kulturális 

Alap támogatásával létrejött drogprevenciós és 

egyben irodalmi előadás megszervezésével 

próbált segítséget nyújtani a fiataloknak a 

témában.  

 

Kubiszyn Viktorról Goldschmidt Éva készítette a fotót. 

Az Országos Könyvtári Napok keretében a tatai 

könyvtár Kubiszyn Viktor írót látta vendégül 

2016. október 4-én. Az előadó maga is drogból 

gyógyult, 16 küzdelmes évvel a háta mögött 

immár a kábítószer veszélyeiről, a gyógyulás 

folyamatáról tart előadásokat országszerte. Egy 

ilyen állomás volt a könyvtár, ahová a tatai Bláthy 

Ottó Szakközépiskolából, valamint az Eötvös 

József Gimnáziumból érkeztek tanulók, hogy ne 

csak meghallgassák az előadást, de kérdéseiket is 

feltegyék. 

Kubiszyn Viktor Miskolcon született, hányatott 

gyermekkora, a negatív szülő példa késztette őt 

arra, hogy a tiltott szerekhez nyúljon. Hat évesen 

édesanyjával Budapestre költözött. Kiemelte, 

hogy az ember az első fázisban még szabadon 

dönthet, kipróbálja-e vagy sem, ez mindenki előtt 

nyitva áll. Majd, amikor a kipróbálás mellett 

döntött, azután következett az úgynevezett „buli 

van” fázis, amikor leginkább a hétvégi 

szórakozások alkalmával a könnyedebb 

anyagokat – ecstasy, szerves oldószerek- vette 

magához. Innen gyakorlatilag egyenes, de 

rettentően göröngyös út vezetett a károsabb 

anyagokhoz, mint a heroinhoz. Ezekre a szerekre 

pénzt is kellett szereznie: a saját és környezete 

holmijait eladta. Egy cél lebegett előtte: bármi 

áron hozzájusson az anyaghoz. Látta, amint 

kortársai belehaltak a szenvedélybetegségbe, ő 

maga is megtapasztalta, milyen, amikor teljesen 

eltorzítja az embert úgy fizikailag, mint lelkileg a 

drog. Végül önszántából döntött úgy, hogy maga 

mögött hagyja ezt az életformát, és kitör belőle. 

Segítséget kért, rehabilitációra járt, és megtalálta 

Istent, valamint írói vénája is kiteljesedhetett. 

Megírta saját történetét a Drognapló című 

könyvében, amelyet aztán két hasonló témájú 

kiadvány követett: a Foglaltház és az 

Oroszrulett. 

 

A diákok az előadás alatt ezen művek könyvtári 

példányaiba is beleolvashattak. Bizonyára sok 

gondolat, érzés, kérdés megfogalmazódott a 

fiatalokban és az idősebbekben egyaránt a 

hallottakkal kapcsolatban, amely gondolatoknak 

még ülepedniük kell. Talán több kérdés maradt 

bennünk megválaszolatlan, mert bátorságra van 

szükség azok feltevéséhez. A későbbiekben ez 

bármikor megtehető, Viktor szívesen ad tanácsot, 

vagy beszél a saját elrettentő példájáról hasonló 

találkozók alkalmával. 

https://s04.static.libri.hu/cover/80/2/831451_5.jpg


A Zöldtündér Mesetárlata a 

könyvtárban 

Dollmayer Bea 

Igazi csapadékos őszi időjárással köszöntötte az 

Országos Könyvtári Napokat 2016 októbere, 

azonban ez sem szabhatott gátat a tatai Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtárban szervezett 

sokszínű programoknak. Az OKN idei szlogenje 

a Nagy Könyvtári Beavatás volt, amelynek 

keretében külön hangsúlyt kapott a zöld könyvtár 

szerepe.  

Ennek jegyében döntöttek úgy a könyvtárban 

működő Kézimunka Klub és Varrókör tagjai, 

hogy összeállítanak egy „zöld kiállítást” az 

intézményt látogatók számára. A bemutató 

címének ötletét Wass Albert idézete adta: 

„Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol 

egy forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj. 

Nagyon csöndes légy, és akkor hallani fogod a 

zöld ruhás tündérke hangját a surranó vízből. Ha 

pedig jó füled van, és érted az erdő nyelvét, akkor 

meghallhatod azokat a csodaszép meséket, amiket 

a forrás, a csermely, a patak tündére elmond 

ilyenkor a fáknak.” A bemutatásra szánt művek 

ennek jegyében készültek el. A kiállítás 

megnyitója 2016. október 4-én zajlott le, ahol a 

résztvevők baráti csevegés és vendéglátás 

közepette vitatták meg észrevételeiket a témával 

kapcsolatban. A kiállítás megtekinthető 2016. 

október 4. és november 5. között a felnőtt 

könyvtárban. 

 

Fotó: Goldschmidt Éva 

Molnos Zselyke könyvbemutatója 
Tatán 
 
Kristófné Szabó Szerafina 

Volt szerencsém egy érdekes könyvbemutatón 

részt venni a tatai Új Kajakház Ökoturisztikai 

Központban 2016. szeptember 27-én, ahol az 

ökológia egy egészen új területével 

ismerkedhettem meg. Tata testvérvárosa 

Erdélyben Szováta, ahonnét a könyv szerzője, 

Molnos Zselyke érkezett, hogy bemutassa frissen 

kiadott könyvét, melynek címe Ökopszichológia-

alapkönyv.  

 

Molnos Zselyke biológus, ökológus és 

pszichológus végzettséggel rendelkezik. Évekig 

tanított középiskolában, jelenleg tanácsadóként 

dolgozik. A mindennapokban folyamatosan az 

elmélyülés, a felszín mögé nézés lehetőségét 

keresi, azokat a pillanatokat, amikor megélheti az 

egység és teljesség nyugalmát, örömét. Szívesen 

támogatja a minőségi életet választók 

tudatformálását az ökopszichológia 

szemléletmódján keresztül, amely által életünk 

számos aspektusa más megvilágítást nyer. Az 

ökopszichológia egy olyan új tudományterület, 

amely az ökológián és a pszichológia egyes ágain 

kívül a filozófia, a rendszerelmélet, az 

antropológia elemeit is integrálja.  

Az Ökopszichológia–alapkönyv e fiatal 

szakterület átfogó bemutatása. Először jelenik 

meg magyar nyelven ilyen jellegű mű. Célja új 



gondolatokat ébreszteni, és olyan kérdéseket 

megfogalmazni, amelyek közelebb vihetnek 

bennünket az alapvető kérdéshez: hogyan 

legyünk jól úgy, hogy az a tágabb rendszerek 

jóllétébe illeszkedjen: hogyan élhetjük meg 

egyszerre a magunk színes sokféleségét, 

összetettségét, teljességét, és lehetünk mégis 

egységben a világgal? 

 

A kép forrása: http://nava.hu/id/657854/ 

A könyvbemutatón Czumpf Attila agrármérnök, 

humánökológus, a megye jeles szakembere 

ajánlotta a megjelent érdeklődők figyelmébe a 

könyvet, s tette fel vitaindító kérdéseit a 

szerzőnek,    aki    a    következőkben     az       új  

tudományágról, a könyvéről, s a felmerülő 

problémákról beszélt, melyek a fent 

megfogalmazott célok eléréséhez vezető úton 

jelentkeznek, jelentkezhetnek. Tanulságos és 

rendkívül érdekes beszélgetés, könyvismertető 

volt, valamennyien elgondolkodtunk, hiszen a 

jövőnk, az életünk a tét.  

 

Molnos Zselyke. A kép forrása: 

http://tata.hu/15950/molnos_zselyke_konyvbemutatoja_tatan  

A fiatal szerző megígérte, hogy előadóként 

máskor is szívesen jön a megyébe, városunkba. 

Reméljük, élünk majd ezzel a lehetőséggel, s 

szélesebb körben is megismerhetjük ezt a 

tudományágat.  

 

http://nava.hu/id/657854/
http://tata.hu/15950/molnos_zselyke_konyvbemutatoja_tatan
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OKN 2016. – Szabadtéri könyves 
nyomkereső játék Oroszlányban 
 
Szlezákné Molnár Katalin 

 

Izgatott gyerekek, lelkes szülők, tanárok, baráti 

társaságok csoportjai töltötték meg 

intézményünk auláját szombaton reggel. Itt 

zajlott ugyanis az Országos Könyvtári Napok 

rendezvénysorozat „Mozdulj Ki!” jellegű 

szabadtéri könyves nyomkereső játékának 

regisztrációja. 

 

Kilenc órától folyamatosan érkeztek a csapatok, 

akik a regisztráció után nyakukba vehették a 

várost, és a játék térképének segítségével 

felkeresték a négy külső és két belső helyszínt. 

Ott a könyvhöz, az olvasáshoz, a magyar és 

külföldi irodalomhoz kapcsolódó feladatok 

megoldásával gyűjthették össze az igazoló 

aláírásokat, így teljesítve a játékot.  

A vetélkedőre benevezett 11 csapat az első 

feladatot – mely szóösszetételeket tartalmazó 

keresztrejtvény volt, – mindjárt a regisztráció 

után elvégezhette az intézmény aulájában. 

Ezután a város négy pontján - az Erzsébet liget 

(falu), a Borbálai Közösségi Ház környéke, a 

Bakfark Bálint Művészeti Iskola, és a Kajakház 

közelében - tartózkodó könyvtárosoknál oldottak 

meg egy-egy feladatot: kódfejtés, activity, 

névösszerakó játék és totó. Az OKSZÍK-ba 

visszaérkező csapatok az utolsó feladat – 

könyvborítók régi és új csoportosítása – sikeres 

megoldása után megpihenhettek. Zsíros kenyér, 

meleg tea, kávé melegített fel kicsit és nagyot 

egyaránt. 

 

A fotókat Szlezákné Molnár Katalin készítette 

 

A játékban összesen 60 városlakó vett részt. A 

legfiatalabb vállalkozó, a 8 hónapos Balázs 

anyukája hátán, édesdeden szuszogva teljesítette 

a távot. A „legbevállalósabb” nagymama sem 

maradt le családja aprótalpú, fürge tagjai mögött. 

A játék végén oklevéllel, ajándékcsomaggal és 

tudással gazdagodva tért haza minden csapat.  
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Irodalom dallal és zenével 
 
Takács Tímea 

 

Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár 

októberi „Így írnak Ők…” sorozatában Adorjáni 

Bálint és Nagy Szabolcs előadását élvezhette a 

közönség. 

Szabó Lőrinc gazdag életművéből egy szubjektív 

válogatást kínált a két fiatal művész. Adorjáni 

Bálint magával ragadóan, személyes kontaktust 

teremtve mondta el a prózai részeket, és énekelte 

a megzenésített verseket. Jacques Brel 

sanzonjaival a zenei atmoszférát Nagy Szabolcs 

teremtette meg zongorajátékával. A dalok 

szövegét Hajós András fordította. 

A zsúfolásig megtelt teremben teljesen 

kikapcsolódtak az érdeklődők a mindennapi 

„mókuskerékből”. A hallgatóság gondolatait 

lekötötte az előadás, a különböző témák köré 

csoportosított versek egymásutánja (gyermekkor, 

szerelem stb). A rendezvény után, a gratulációk 

közepette a közönség kívánsága az volt, hogy 

még sok ilyen fantasztikus előadást láthassanak. 

Az OKSZÍK örömmel igyekszik ennek a 

kérésnek (is) eleget tenni! 

Ez az este egy irodalmi est volt ínyenceknek, 

sok-sok dallal és zenével. 

 

 

A fotókat Vajay László készítette Adorjáni Bálint és Nagy Szabolcs előadásáról 


