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Új év, új kihívások a KSZR-ben 

Fábián Ildikó 

Sikeresen lezárult a 2017. év, rengeteg prog-

rammal és számos új könyvvel tudtunk kedves-

kedni a Komárom-Esztergom megye kistelepülé-

sein élőknek. Köszönhető mindez Mikolasek 

Zsófiának, a korábbi osztályvezetőnek, Halász 

Adélnak és Fink Noéminek, valamint lelkes kise-

gítőnknek, Balogh Anettnek. 

Az idei év nemcsak nekem, mint frissen kineve-

zett osztályvezetőnek, hanem kollégáimnak is 

sok kihívást tartogat. Egyrészt kevesebben let-

tünk egy fővel, hiszen Noémi a könyveket baba-

ruhákra cserélte fel. Másrészt megnövekedtek 

feladataink, mivel 2018. január 1-től csatlakozott 

hozzánk Tokod község könyvtára is, valamint a 

kisbéri körzet ellátása is visszakerült osztályunk-

hoz egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott 

kisbéri kollégától.  

A lelkesedésünk azonban töretlen, és még az év 

eleji „statisztikai őrület” sem tudta kedvünket 

szegni. Szerencsére idén is rengeteg előadó kere-

sett meg bennünket programajánlatával. Így a 

könyvtárosoknak van miből válogatni rendezvé-

nyeik tervezésekor. Igyekeztünk mindenhol a 

lakosság egészének igényeit figyelembe venni, 

ezért nemcsak a gyerekek, de a felnőttek számára 

is ajánlottunk irodalmi és ismeretterjesztő elő-

adásokat, valamint zenés darabokat (még operet-

tet is), továbbá könyvtári foglalkozásokhoz és 

KönyvtárMozihoz is készítettünk  témakörök 

szerint többféle  javaslatot. 

Célunk továbbra is az, hogy minél többen térje-

nek be és iratkozzanak be a könyvtárakba, hogy 

megismerhessék a szolgáltatásokat és a könyvtá-

rak által nyújtott élményeket. 

2017 során megújult három település könyvtára: 

Bajót, Süttő és Vérteskethely immár szebb, 

rendezettebb környezetben várja olvasóit. 

Mindazonáltal a felújított községi könyvtárak 

átadása az idei évre tolódott át. Reményeink sze-

rint csatlakozik hamarosan a sorhoz Kömlőd 

könyvtára is, ahol még zajlanak a munkálatok. 

Számos település állományának selejtezése vált 

szükségessé, és sok helyen még hiányoznak a 

dokumentumok a Textlib rendszerből. Ezeket a 

feladatokat próbáljuk folyamatosan ellátni, ami-

hez szerencsére kapunk segítséget a központon 

belüli feldolgozó kollégáktól is. 

Szépen lassan haladunk tehát előre feladataink 

tengerében, és reménykedünk, hogy nem éppen 

akkor kell kiköltöznünk a felújítás előtt álló épü-

letből, amikor megjönnek az első könyvtárellátós 

szállítmányok.  

Idei programjainkról röviden: 

 

2018. január 22-én Dunaalmáson Kuncz László összeállí-

tása hangzott el Isten, Haza, szerelem címmel, Ady Endre 

verseiből.  

Fotó: Kecskeméti József 
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2018. február 13. Tárkány: Könyvtárhasználati óra gye-

rekeknek. Fotó: Farkasné Lengyel Katalin 

 

 

 

2018. január 25. Süttő: "Kerekítő" foglalkozás kicsiknek 

és szüleiknek. Fotó: Török Anna Mária 

 

 

 

2018. február 3. Farsangi délután Csémen.  

Fotó: Szabóné Fürjes Klaudia 

 

Tavaszváró játszóház a mocsai 
könyvtárban 

Varga Orsolya 

Odakint hó fedte még a könyvtárudvart, de a 

Tavaszváró játszóházba már eljött a kikelet. Épp 

csak papírvirágok formájában, de ennek is na-

gyon örültünk. Kilenckor kezdődött a játszóház, 

már akkor öten voltunk, akik a következő képen 

láthatók hasonló, fehér papírvirágokat kezdtük 

elkészíteni. Egy–egy virág elkészítése körülbelül 

30–40 percen át tartott. A gyerekek kitartóak és 

lelkesek voltak, mindenki örömmel készítette az 

öt sziromból álló virágokat. Ezután nekiláttak a 

hungarocell gömbből 

készíthető virágoknak. 

Legvégül krumpli-

nyomdáztunk. A félbe-

vágott burgonyából 

régi süteményszaggatóval megformáztuk a tuli-

pán- és virágalakot, amivel a gyerekek a kinyom-

tatott, csupasz fák képeit díszíthették. Eközben 

tavaszhoz kapcsolódó történeteket találtunk ki 

közösen, amiket hatalmas nevetés kísért. A délig 

tartó játszóházban tizenkét kis Alkotóművész 

vett részt. 

 

A program résztvevőiről Varga Orsolya készítette a fotót 

 



 

A doni hősökre emlékeztünk Bajnán 

Erdősné Csík Katalin 

Bajna Község Önkormányzatának és a Községi 

Könyvtárának szervezésében került megrende-

zésre 2018. január 20-án a XVIII. Doni Hősökért 

Emléktúra központi megemlékező ünnepsége 

Bajnán. A megemlékezésen részt vett dr. Völner 

Pál, a Magyar Igazságügyi Minisztérium állam-

titkára; Steindl Balázs, a Komárom-Esztergom 

Megyei Közgyűlés alelnöke; Széles Ernő nyugál-

lományú dandártábornok, a MATASZ elnöke; 

Fekete János nyugállományú ezredes, a 

MATASZ Missziós Tagozatának elnöke; Jásdi 

Balázs, a MATASZ Hagyományőrző Tagozatá-

nak vezetője; Zwickelbauer Johann, német kato-

nai attasé helyettes és Nyíri János, akinek édes-

apja megjárta a Don-kanyart. 

 

A tisztelet koszorúi. Fotó: Józsa Alex 

 „Újbor-csütörtök” régen és most 

Erdősné Csík Katalin 

2018. február 3-án nagy sikerrel megrendezésre 

került az "Újbor csütörtök régen és most" ren-

dezvény a Kultúrházak éjjel-nappal eseményso-

rozat részeként. Bajna első alkalommal csatlako-

zott az országos közművelődési programhoz a 

Községi Könyvtár kezdeményezésére és szerve-

zésében. A műsorban a színpadon láthattuk azo-

kat a bajnai csoportokat, amelyek a néptánchoz, 

népzenéhez és énekléshez kapcsolódnak. Ezt 

követően levetítésre került a Bajnai Települési 

Értéktár által összeállított film településünk 

büszkeségeiről. A programot a Gyermelyi Dalár-

da nyilvános próbája zárta. Ezután kötetlen be-

szélgetéssel, jó hangulatban folytatódott az est.  

 

Fotó: Józsa Alex 

A helyi értékek gyűjtésében és az értéktári bi-

zottsági munkában a bajnai könyvtárnak hangsú-

lyos szerepe van, ezért sem volt kérdés, hogy a 

Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény a helyi 

értékek köré fonódva kerüljön megrendezésre 

településünkön. Az előkészületi munka érdekes 

mozzanata volt, hogy az 1977-ben Bajnán forga-

tott újbor-csütörtöki film  amely Vitray Tamás 

Csak ülök és mesélek című műsorának részletét 

képezte  hogyan elevenedik meg napjainkban.  

A Csima Hagyományéltető Egyesület vállalta, 

hogy az általuk újjáélesztett bajnai szokást egy 

értéktári kisfilmben szemléltetik. A régi Vitray-

féle és a napjainkban készült film összekötése-

ként pedig azokkal készült interjú, akik az 1977-

ben készült filmen szerepeltek.  

A könyvtári munka sokszínűsége és lehetőségei-

nek gazdagsága mutatkozott meg ismét azzal, 

hogy részesei lehettünk ennek a közművelődési 

programnak. 



 

Szerelmes versek Valentin napra – 
Író-olvasó találkozó Horváth  
Szabolccsal és Szabó Juliannával 

Kovácsné Horváth Viktória 

Bálint-nap alkalmából író-olvasó találkozóra 

invitáltuk a versek szerelmeseit a Kecskédi Mű-

velődési Házba. A 2018. február 14-i délutánon 

Horváth Szabolcs költő volt a vendégünk, aki 

legszebb műveit gyűjtötte csokorba erre az alka-

lomra. Kovácsné Horváth Viktória köszöntötte a 

megjelenteket, s az ünnep aktualitását felvázolva 

emlékezett meg az  ókori és keresztény kultúrkör 

hagyományairól. Elmondta, hogy az elmúlt idő-

szakban a művelődési ház közösségi terei meg-

újultak, ennek keretében a mai programnak hely-

színt biztosító Kék Szalon is esztétikus körülmé-

nyek között fogadja vendégeit. A szervezők ter-

vei szerint a közeljövőben művészeti szalonként 

is funkcionálna ez a tér, ezzel is lehetőséget biz-

tosítva ifjú művészek, alkotók bemutatkozásá-

nak. 

A vendégek köszöntése után Horváth Szabolcs 

vette át a szót. Elmondta, hogy tatabányai alko-

tóként örül, hogy vidéki környezetben is bemu-

tatja műveit. Ennek örömére az ifjú tehetség el-

hozta legújabb kötetét is, melyet dedikált formá-

ban nyújtott át a vendéglátóknak. Meghitt hangu-

latú beszélgetés keretében mesélt a költő a mű-

vek keletkezésének hátteréről. A program első 

blokkjában Szabolcs  saját előadásában szólaltak 

meg az alkotó számára legkedvesebb versek.   

A mai digitális világban mennyire korszerűek a 

klasszikusok: író- és költőóriásaink?  erre is 

választ kerestek a beszélgetőtársak. A Petőfi-

évforduló tiszteletére egy Petőfi-vers is felhang-

zott a délutánon. Vendégünk mesélt arról a kez-

deményezéséről is, hogy a közösségi média felü-

leteit felhasználva, költőgéniuszaink verseit 

megosztva próbálja az Y és Z generáció számára 

közelebb hozni ezt a világot. Még egy különle-

ges vendége volt a délutáni programnak, hiszen a 

legfiatalabb generáció is képviseltette magát a 

programban. Varga Erzsike, a csetényi Vámbéry 

Ármin Általános Iskola tanulójának előadásában 

is hallhattunk Horváth Szabolcs legszebb sze-

relmes alkotásaiból. Az ifjú diák a közösségi 

média oldalain keresztül ismerte meg Szabolcs 

verseit, és az egyik helyi iskolai szavalóverse-

nyen a második helyezést érte el az egyik művel. 

 

Horváth Szabolcs és Varga Erzsébet. Fotó: Kutasi Ágnes 

Szabó Julianna író  költő is jelen volt az író-

olvasó találkozón, aki az ifjú költő mentoraként a 

kezdetektől  kísérte Szabolcs szárnypróbálgatá-

sait. Elmesélte, milyen nagy utat jártak be együtt, 

és hogy a mester és tanítványa alkotói kapcsolat 

mennyire inspiráló mindkettejük számára. Juli-

anna három verssel érkezett, s dinamikus elő-

adásmóddal bizonyította: „nemcsak a húszévese-

ké a világ". Elmondta, hogy fontosnak tartja, 

mindenki találja meg az önkifejezésnek azt a 

formáját, amelyben belső világát megmutatva 

igazán kiteljesedhet. 

A találkozó végén, kötetlen baráti beszélgetés 

keretében egyeztettek a jövőbeli tervekről a ven-

dégek. Bízunk benne, hogy más keretek között is 

üdvözölhetjük még őket a Kecskédi Művelődési 

Ház és Könyvtár falai között. A program a Jó-

zsef Attila Megyei és Városi Könyvtár támogatá-

sával valósult meg. Köszönet érte! 


