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Egyéves kihagyás után az idén május vé-
gén ismét megrendezték Csongrádon a
Kárpát-medencei könyvtárosok konfe-
renciáját, ez alkalommal két napba sûrít-
ve programjait, tekintettel a magyar
könyvtárosok közvetlenül utána, Buda-
pesten megkezdõdõ világtalálkozójára.

Mindkét összejövetelen képviseltették
magukat a szlovákiai magyar könyvtá-
rosok is. Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség (IKSZ), valamint a Csongrádi
Információs Központ Csemegi Károly
Könyvtár és Tari László Múzeum meghí-
vására kilenc szlovákiai magyar könyvtá-
ros vett részt a csongrádi rendezvényen:
a komáromi Szinnyei József Könyvtárból
Bajnok Milány Éva, a Szlovákiai Magyar
Könyvtárosok Egyesületének elnöke,
Csiffáry Zsuzsanna és Tóth Andrea a pár-
kányi Városi Könyvtárból, Dudás Anita a
köbölkúti községi könyvtárból, a somor-
jai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtárból
Németh Eleonóra és Pirk Ilona, a Fórum
Kisebbségkutató Intézet könyvtárát kép-
viselve Roncz Melinda szintén Somorjá-
ról, valamint Polák Margit a szenci Váro-

si Könyvtárból. Kis csapatunk lelkesen
hallgatta a konferencia szakmai napjának
inspiráló elõadásait.

Fodor Péternek, az IKSZ elnökének és
Kõrösi Tibornak, a város polgármeste-
rének a nyitóbeszéde után Szarka László
tartott elõadást a határ menti országok ki-
sebbségi politikájáról, majd Sörény Edi-
na, az Emberi Erõforrások Minisztériu-
ma Könyvtári Osztályának munkatársa
tájékoztatott a magyarországi könyvtári
rendszer fejlesztési irányairól és eddigi
eredményeirõl. 

A konferencián Bánkeszi Katalin, a
Könyvtári Intézet igazgatója beszélt az
elkövetkezendõ stratégiai idõszak (2014–
2020) megvalósításra váró feladatairól.
Többek között kiemelte, hogy az új idõ-
szak fontos eleme lenne egy közös digi-
talizálási koncepció kidolgozása határon
innen és túl. Hangsúlyozta, hogy a hatá-
ron túli könyvtárosok számára tartott to-
vábbképzéseket a Könyvtári Intézet 
továbbra is szívügyének tartja, és lehetõ-
ségeikhez mérten igyekezni fognak en-
nek megvalósításában részt venni, ha
másképp nem, a modern kor kihívásainak
megfelelve és az anyagi forrásokhoz al-
kalmazkodva e-learning formájában.

Ramháb Mária a Nemzeti Kulturális
Alap bizottságának tagjaként örömmel
számolt be a Márai-program immáron
harmadik alkalommal történõ meghirde-
tésérõl. A pályázat elnyerésével a határon
túli könyvtárak is jelentõs segítséget kap-
hatnak könyvállományuk gyarapításá-
hoz.
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Kárpát-medencei találkozó Csongrádon

✒✒    Roncz Melinda



Redl Károly, az Országgyûlés Hivata-
lának munkatársa a Kövér László házel-
nök által életre hívott Könyvtár, ami ösz-
szeköt – Kárpát-medencei fiatal magyar
könyvtárosok együttmûködése elnevezésû
ösztöndíjprogramról számolt be. A prog-
ramot ebben az évben harmadik alka-
lommal hirdették meg, határon túli és
magyarországi ifjú könyvtáros kollégák
jelentkezését várták. Az Országgyûlési
Könyvtár ösztöndíja az elmúlt két év so-
rán már húsz fiatal magyar könyvtáros
szakmai fejlõdését segítette elõ az Or-
szággyûlési Könyvtár, valamint több
meghatározó fõvárosi és vidéki könyvtár
munkájának megismertetésével. A prog-
ramnak mindkét alkalommal volt szlová-
kiai résztvevõje, Roncz Melinda és
Baranyovics Borisz személyében.

A konferencia záró részében a határon
túli könyvtáros egyesületek vezetõi –
köztük Szlovákia magyar könyvtárosait
képviselve Bajnok Milány Éva – tartottak
beszámolót tevékenységükrõl, majd a ta-
lálkozó végén együttmûködési szándé-
kukról biztosították egymást.

A rendezvény szakmai részén túl a
szervezõk színes programokról is gon-
doskodtak, amelyek során lehetõség nyílt
a régi és új kapcsolatok ápolására, kiépí-
tésére. A konferenciáról minden résztve-
võ gazdag élményekkel tért haza, vagy
folytatta útját a magyar fõvárosba, a vi-
lágtalálkozóra. ■
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„A mély gyász, amelyet egy szeretett
lény halálakor érzünk, abból a 

megérzésbõl fakad, hogy minden
egyénben rejlik valami leírhatatlan, 

valami, ami csak rá jellemzõ, és ezért
teljességgel pótolhatatlan.”

(Arthur Schopenhauer)

Búcsúzni nehéz. Döbbenten állok itt Kor-
nélia halálának tényével, gyûjtöm az
erõt, hogy megidézhessem emlékét, sze-
mélyiségét.

A száraz tények róla:
• Csákváron született 1948-ban.
• Végzettsége: ELTE-BTK, 
könyvtár–történelem szak

Munkahelyei: 
• 1975–1994: Szakszervezetek Pest
Megyei Könyvtára 
• 1995–2000: Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem BTK 
• 2000-tõl a nyugdíjig: Néprajzi Mú-
zeum, könyvtáros, fõosztályvezetõ,
könyvtárvezetõ

Mint szakszervezeti könyvtáros is-
mertem meg õt. A Szakszervezetek Pest
Megyei Könyvtárát vezette. Szakmailag
kiemelkedõ szerepet töltött be, elkötele-
zetten, korrekten képviselte a szakszer-
vezeti könyvtári hálózatot a könyvtáros
szakmában, más érdekvédelmi és minden
lehetséges területen.

1988-ban lett a Szakszervezeti Könyv-
tárigazgatók Tanácsának alelnöke, 1989-
tõl annak elnökeként dolgozott. Ez volt a

szakszervezeti mûvelõdési házak, könyv-
tárak életében a legnagyobb változásokat
hozó idõszak, amikor lényegében fenn-
tartó nélkül maradtak. 

Oroszlánrészt vállalt a Szakszervezeti
és Munkahelyi Mûvelõdési Intézmények
Egyesületének megalapításában, mely-
nek közvetítésével sikerült megtartani bi-
zonyos állami mûködési támogatást ezen
intézményeknek. 1991-tõl tagja volt az
állami mûködési támogatást pályázati
úton megítélõ ún. Önigazgató Szakmai
Szervezetnek, ahol mindig keményen ki-
állt a könyvtárak érdekében. Sokszor volt
kezdeményezõje a problémák újszerû
megoldásának, vagy egyszerûen csak se-
gítette azok kezelését, új szempontokat
adott. 

A Könyvtári és Informatikai Kamará-
ban a szervezet megalakulásától 1995-ig
vezette a Munkahelyi Tagozatot.

Szívügye volt és sokat tett azért, hogy
a szakszervezeti könyvtárak kiváló gyûj-
teményei ne vesszenek el, hitt abban,
hogy ezekre lesz igény új intézmények,
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Kenyéri Kornélia (1948–2013)

✒✒    Pádár Lászlóné

Fotó: Némedi István



szervezetek részérõl. Sikerült elérnie,
hogy a Szakszervezetek Pest Megyei
Könyvtárának állománya a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetemhez kerüljön
Piliscsabára. 1995 és 2000 között õ is ott
folytatta könyvtárosi munkáját. Ezután a
Néprajzi Múzeum Könyvtárában dolgo-
zott, annak vezetõje volt nyugdíjazásáig.

A szakszervezeti könyvtárak tevé-
kenységét továbbra is figyelemmel kísér-
te, segített bölcs és hasznos tanácsaival.
Megtisztelt bennünket azzal, hogy részt
vett több volt szakszervezeti könyvtár öt-
venéves évfordulós ünnepségén, figyelte
munkánkat, örült sikereinknek.

Okos, csendes, elmélyülésre hajlamos
szemlélet jellemezte leginkább. Kiváló
helytörténész volt, foglalkozott sajtóku-
tatással. Írásai jelentek meg a Néprajzi
Értesítõben, a Könyvtári Figyelõben, a
Könyvtári Levelezõ/lapban, a Könyv,
Könyvtár, Könyvtárosban. Utóbbinak
hosszú évekig szerkesztõbizottsági tagja
volt.

Önálló kötete A váci sajtó története,
1870–1945 (Vác, 1992).

A Vértes és környéke mindig közel állt
szívéhez. Az itt folytatott lelkes kutató-
munkájáról, a történelmi és néprajzi em-
lékekrõl könyve (Kenyéri Kornélia –
Ugrits Margit: A Vértes tájain: Bodmér,
Gánt, Csákvár, Vértesboglár. Budapest,
1994), több írása, elõadása és kiállítása is
tanúskodik. 

Kenyéri Kornélia személyében kitû-
nõen felkészült, nagy tudású, tájékozott
embert veszítettünk el, aki munkájában
és a mindennapi életben is segítõkész,
következetes volt.

Köszönjük, hogy velünk voltál! Bú-
csúzom tõled, nagyszerû kollégánk. Isten
veled! ■
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Autóban ülünk, jövet Dunaújvárosból,
Sallai Istvánnal és Fodor Andrással. Mi-
lyennek láttátok az új embert? Nekem jó
szándékú, kedves fickónak látszik. Eb-
ben egyetértettünk. Figyeljetek rá. A hat-
vanas években járunk. Juhász Jenõ volt,
akit Sallai figyelmünkbe ajánlott.

Rövid tanárkodás után a Vasmû
könyvtárában kezdte könyvtárosi pályá-
ját, majd hamarosan a székesfehérvári
SZMT könyvtár vezetõje lett. Kedves,
barátságos természetével jó munkahelyi
légkört teremtett, amelyben szép barátsá-
gok is születtek. Jót tett a könyvtár 
mûködésének, hogy a fiatal vezetõ a fõ-
nökséggel elfogadtatta magát hiteles
szakemberként, termékeny kapcsolato-
kat tudott kiépíteni velük. Valahányszor
náluk jártam, mindig tapasztaltam a
fenntartó gazdák elégedettségét. Büsz-
kék voltak a könyvtárukra, kiváltképpen,
amikor az országban a legelsõk közt ott
jött létre önálló folyóirat-olvasó részleg
és késõbb, amikor könyvtárosaik bekap-
csolódtak a szakszervezeti könyvtárak
országos fejlesztési irányelveinek gya-
korlati elõkészítésébe.

A hetvenes évek második felében a
minisztérium könyvtári osztályán volt
fõelõadó, majd ezután egy évtizedig az
osztály vezetõje. Az egyre súlyosbodó
gazdasági válság közepette sikeresen ér-
vényesítette a tárcán belül a könyvtári 
érdekeket, köszönhetõen a politikai
struktúrában vállalt szerepének és a hely-
zethez kitûnõ taktikai érzékkel alkalmaz-
kodó egyéniségének. Gondoskodó figye-

Juhász Jenõ (1937–2013)
Baráti megemlékezés

✒✒    Szente Ferenc



lemmel kísérte különösen a vidéki
könyvtári ellátás fejlõdését. Erõs igaz-
ságérzettel áldotta meg a sors. A mél-
tánytalanságokat igyekezett megszüntet-
ni. Ebbéli törekvésében sok kellemetlen-
kedést kellett elviselnie, de barátságot és
elismerést is kapott azoktól, akik tágabb
világból jõve látták a könyvtárügyet.

Építõ, gyarapító ember volt. Erõsen
hitt a fejlõdésben, és gyötrõdött a szûkös
lehetõségek miatt kénytelen-kelletlen vi-
selt tehetetlenségtõl. Egyebek mellett ez
volt az oka, hogy a nyolcvanas évek vége
felé váltott és új pályát kezdett az akkor
még Állami Gorkij Könyvtár néven sze-
replõ intézményben. Azonnal hozzálátott
a teljes körû felújításhoz. Asztala tele
volt a bõvítés és átalakítás tervrajzaival.
Az intézmény funkciójáról hosszan kon-
zultáltunk. Ennek során született az új
név: Országos Idegennyelvû Könyvtár.
Fáradhatatlanul dolgozott a fejlesztésén.
Kilincselt az önkormányzatnál, a pénz-
ügyi szerveknél, hogy a patinás bérház-
ból cserével kiköltözõ lakók helyére ter-
jeszkedhessen a könyvtár, és ezzel új
szolgáltatásokat nyithasson meg. Létre-
hozta a belváros talán egyik leghangula-
tosabb könyvtári környezetét, benne egy
izgalmasan gazdag nemzetközi olvas-
mány kínálatot. Az építkezést és fejlesz-
tést utolsó aktív napjáig folytatta. Keserû
szájízzel hagyta el a helyét, jócskán túl a
nyugdíjhatáron. Úgy érezte, még sok ten-
nivalója lenne.

Ilyen volt a magánéletében is. Tevé-
keny, építõ, fejlesztõ, gyarapító. Ezt kap-
ta családi örökségként dolgos gazda apjá-
tól, gondoskodó édesanyjától, ennek a
szellemében tanítgatta cseperedõ, okoska
unokáit. Szeretett lánya, Csilla, és fiaként
kezelt veje voltak a társai. A család sze-

retete tette derûssé utolsó éveit, melyek-
bõl a végsõt a gyógyulás reményével is-
métlõdõ kórházi tartózkodásokkal élte le.
Találkozásainkon a betegtársakról, az or-
vosokról, a kórházi állapotokról beszélt,
arról, hogy mit kellene csinálni a korsze-
rûsítés érdekében. Nem sok pénzzel, 
csak több odafigyeléssel. Nagyon hitt az
odafigyelésben. Ilyen volt. Emlékez-
zünk rá! ■
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Megszépült a Szabadkai 
Városi Könyvtár olvasóterme

Az 1896-ban épült, egykor Nemzeti
Kaszinónak használt épület magán
viselte az idõ és a beázások nyomait.
Idén önkormányzati segítséggel ki-
cserélték a rossz állapotban lévõ cse-
repeket, és újrafestették az olvasóter-
met. A munkálatok három hónapig
tartottak.

Forrás: Hicsik Dóra



A líceum revitalizációja után új névvel
költözött vissza régi/új helyére a könyv-
tár. Az idén már mi is tudtunk csatlakoz-
ni a Múzeumok éjszakája programsoro-
zathoz. Igen mozgalmas és sokszínû
programot állítottunk össze erre az éjsza-
kára, a legkisebbektõl kezdve az idõsebb

korosztályig mindenki találhatott kedvé-
re valót.

Egyik fõ programunk helyszíne a ter-
mészettudományi szakrészleg volt, ahol a
szakrészleg profiljához illeszkedve a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület Bükki Helyi Csoportjával kö-
zösen összeállított programok zajlottak
már kora délutántól. A vészesen közeledõ
viharfelhõk, majd a jégesõvel érkezõ vi-
har sem tántorította el a kíváncsi kicsiket
és szüleiket attól, hogy a számukra szer-
vezett programokra megérkezzenek. Már
az épület aulájába belépve madárcsicser-
gés, bagolyhuhogás hangjára figyelhet-
tek fel. Az útirányt a poszterfalak között, 

a folyosó kövén elhelyezett madárláb-
nyomok mutatták. Megszeppenve léptek
be, de megpillantva a kitömött baglyokat
és a számukra kialakított játszósarkokat,
csillogó szemmel vették birtokukba az
egész termet. Mindenki talált kedvére va-
ló elfoglaltságot. Volt, aki állatos ujjbá-
bot, színes lepkét, madaras koronát vagy
denevért készített, mások madaras képe-
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K ö z h í r r é  t é t e t i k
Múzeumok éjszakája az Eszterházy Károly Fõiskola 

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrumában

✒✒    Kiss Adrien



ket színeztek. A nagyobbak megismer-
kedhettek a madárórával, aminek segítsé-
gével játszva tanulhatták meg, hogy
„hány óra van”, azaz melyik madár mi-
kor ébred, mikor tér nyugovóra és milyen
hangon énekel.

Az elmélyülten játszó gyerekek egy-
egy madárhangra felkapták fejüket, meg-
feledkeztek a játékokról, szüleik mellé
ülve nézték a gyurgyalagról vagy az éj-
szaka tollas vadászairól készített fil-
meket. 

A kitartó felnõttek és gyerekek 
kivetítõn keresztül ismerhették meg az
éjszaka éneklõ madarainkat.

Készítettünk egy madárfát, és aki eze-
ken a programokon részt vett, az egy sa-
ját névvel ellátott, saját kezûleg kiszíne-
zett kismadarat ragaszthatott erre a fára.

A Titkok könyvtára programunk is sok
látogatót vonzott. Az érdeklõdõk a
könyvtáros kollégák vezetésével megis-
merhették a három szinten található
szakrészlegeinket, megtekinthették a
Churchill-gyûjtemény egy-egy értékes
darabját, illetve a régi könyves gyûjte-
mény különleges darabjait.

Ezen az éjszakán ötven százalékos be-
iratkozási kedvezményt adtunk a könyv-
tár szakrészlegeibe minden beiratkozni
vágyónak. Néhányan valóban éltek a
kedvezménnyel.
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Könyvtárunk új nevet vett fel 2012-
ben (Tittel Pál Könyvtár és Médiacent-
rum). Ehhez kapcsolódott a Csillagkoro-
nák éjféli barátja címû programunk. Az
idelátogatók egy professzionális, történe-
ti háttérrel kidolgozott diavetítésen ke-
resztül megtudhatták, hogy ki volt Tittel
Pál, miért neveztük el róla könyvtárunkat
és milyen szálak fûzték Egerhez, vala-
mint az egri líceumhoz.

Az Éjszakai barangolás a kiállítások
között címû programunk egy idõ után szó
szerint barangolássá vált. A városi szín-
ház erre az estére egy nyilvános rádiófel-
vételt szervezett a líceum belsõ udvarára,
ezért lekapcsoltatták az épület folyosóin
a világítást. A késõ esti látogatók, akik a
kiállításokat szerették volna megtekinte-
ni, ennek ellenére – még ha zseblámpák
segítségével is – megtekinthették a So-
mos Lajosról, a tanítóképzés polihisz-
toráról, valamint a Felsõoktatás a Lí-
ceumban 1774-tõl napjainkig címmel
rendezett kiállításokat. Az idõsebbek, akik
itt tanultak, a líceum épületében, a tárlók
elõtt nosztalgiázva emlékeztek az itt eltöl-
tött éveikre és nagynevû tanáraikra.

Az ünnepi könyvhéten mutatták be Az
egri Líceum régi cserépkályhái címû ki-
adványt. Ennek hatására rendkívüli ér-
deklõdés mutatkozott a Mivel fûtöttek
250 évvel ezelõtt a Líceum épületében el-
nevezésû programunkra. A tizenhét ba-
rokk kályha csak ezen az éjszakán volt
megtekinthetõ. Három csoportot indítot-
tunk, amelyekre biztonsági okokból elõ-
zetes regisztrációval történt a jelentkezés.

Az a negyvenöt fõ, aki eljuthatott erre
a programra, közelrõl is megcsodálhatta
a késõ barokk kor iparmûvészetének leg-
értékesebb kályháit, amelyek nem csak
mûvészeti értékük tekintetében kiemel-
kedõ remekek, hanem számszerûen is a
legnagyobb magyarországi kályhae-
gyüttes darabjait képviselik.

A túrán részt vevõk nemcsak a kályhá-
kat csodálhatták meg, hanem ez épület
elsõ és kilencedik emelete között járva
megtudhatták azt is, ki volt a kályhás-
mester, hogyan készítette a kályhákat és
hogyan szállították Egerbe 1775 és 1780
között a hetvennyolc mûremeket. Meg-
hallgathatták, hogy miért csak tizenhét
kályha maradt meg az utókornak, milyen
volt a szerkezetük, hogyan és mivel fû-
tötték ezeket a kályhákat. 

A folyosókon elhelyezett fûtõnyíláso-
kon keresztül bepillanthattak a kályhák
belsejébe és a hatalmas mászókémé-
nyekbe is.

Az utolsó csoport tagjai, akik a kilenc
emelet megmászása után még felsétáltak
a líceum teraszára, gyönyörködhettek a
kivilágított egri éjszakában.

Az érdeklõdés és a részvétel alapján
úgy gondoljuk, hogy sikeres éjszakát
tudhatunk magunk mögött. Új ötletekkel,
tervekkel állunk a jövõ évi múzeumi éj-
szakák elé. ■
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Könyvtárunk a hagyományokhoz hûen
2013 nyarán is megtartotta az alsó tago-
zatos kisdiákok részére az egyhetes nyári
napközis olvasótábort, amelyet szülõi,
banki támogatással és önkéntes segítõk
közremûködésével tudtunk megszervez-
ni, változatos és tartalmas programokkal.
Teltházunk volt: huszonkét kis olvasót
fogadtunk, ami a tavalyi évhez képest
emelkedést mutat, jelezve az elõzõ évek
sikerét és az igényt az ilyen jellegû, tar-
talmas elfoglaltságra.

Állandó programunk idén is a délelõt-
tönkénti játszóház volt. Ezt a helyi Krea-
tív Hobby Bolt vezetõje tartotta nagy si-
kerrel, akinek az eredeti szakmája óvónõ.

Ez alkalommal Bosnyák Viktória író
és mûfordító mûveit dolgoztuk fel kö-
zösen, naponta, játékos formában (fel-
olvasás, rajzok készítése a mûveibõl, 
beszélgetés stb.). Így elõkészülve már is-
merõsként üdvözölhettük õt körünkben,
amikor a péntek délután megtartott író-
olvasó találkozóra, táborunk záró rendez-
vényére került sor.

A délutáni foglalkozásokat sportjáték-
kal, mesevetélkedõvel, agyagozással,
táncházzal színesítettük.

A gyerekek nagyon élvezték a terem-
ben kialakított „Pihenõ-sarkot”, ahol
kedvükre, kényelmesen olvasgathattak
vagy beszélgethettek. Szívesen töltötték
az idõt a szabadpolcos részen is, ahol vá-
logathattak ízlésüknek, igényüknek meg-
felelõen.

Tapasztalataink szerint megérte a be-
fektetett munka és idõ, mert a gyerekek
jól érezték magukat, a szülõk pedig elé-
gedettek voltak. Baráti csoportok is 
kialakultak a tábor ideje alatt, amit fon-
tosnak érzek a kapcsolatok építése és
ápolása szempontjából. A gyerekek lelki
és érzelmi fejlõdésére is jó hatással volt
ez a tábor a közös feladatok, játékok és
mesefeldolgozások révén. A különféle
korosztályok részvételét is szerencsésnek
tartom, mert a kisebbek tanulhattak na-
gyobb társaiktól, a nagyobbak pedig fi-
gyelhettek, segíthettek a lassabban hala-
dóknak. 

Örülünk, hogy sikerült így is népsze-
rûsíteni a könyvtári idõtöltés és az olva-
sás fontosságát! ■
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✒✒    Prinyi Tünde



Az úgy volt – ahogy Janikovszky Éva
nyomán a róla elnevezett meseíró-pályá-
zat és egyben az írónõ egyik leghíresebb
könyvének címe mondja –, hogy 2004-
ben a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
fennállásának századik évfordulóját ün-
nepelte. E különleges jubileum alkalmá-
ból és a 2003-ban elhunyt írónõ,
Janikovszky Éva iránti tiszteletbõl, né-
hány lelkes könyvtáros munkatársunk
kezdeményezésére, a Móra Kiadó és a
Bábolna Rt. támogatásával útjára indult 
a Janikovszky Éva meseíró-pályázat. Ma,
2013-ban, a tizedik sikeres pályázati év
lezárása után, pillantsunk vissza egy ki-
csit a kezdetekhez, tekintsünk végig az
elmúlt tíz éven!

A pályázat célja már a kezdetektõl
egyértelmû volt: felhívni a figyelmet a
mese fontosságára, ezen keresztül pedig
az irodalom jelentõségére. Igazi köz-
könyvtári feladat, hogy a jövõ generáció-
ját, a gyerekeket olvasásra-írásra buzdít-
suk, hogy a mesét, a meseolvasást, a 
mesemondást, a meseírást fontosnak tart-
suk, értéknek tekintsük.

Hogy miért olyan fontos a mese? Mert
általa tanulunk meg szöveget hallgatni és
értelmezni, a fantáziánkat használni, tör-
téneteket mesélni, egyszóval gondolkod-
ni. Általa tökéletesítjük együttérzésünket
a hõsökkel, a legyõzöttekkel, a reményte-
len helyzetbe kerülõkkel, azonosulunk a
bátrakkal, eszesekkel, szépekkel, jókkal,
értjük meg a tévedéseket, sõt a bûnöket,
és tanuljuk a megbocsátást is. A mese-
író-pályázatot azoknak a gyerekeknek in-
dítottuk útjára, akik nemcsak mások tör-
téneteit olvassák érdeklõdéssel, hanem
saját maguk is szívesen találnak ki törté-
neteket, mondanak vagy írnak meséket.
A személyes élményeken, fantázián és
kreativitáson alapuló történetmesélés, a
meseírás a gondolatok megfogalmazásá-
ra, rendszerezésére szolgál, ami kiforrott
nyelvi rendszert és gazdag kifejezõkész-
séget feltételez. Sok készség és képesség,
emocionális adottság együttes, magas
szintû alkalmazását igényli ezért a gyere-
kektõl.
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Tíz év egy meseíró-pályázat életében

✒✒    Udvarnoky Virág



A meseíró pályázatot kezdetektõl fog-
va két korcsoportban hirdettük meg, 
külön a hat–tíz évesek és a tizenegy–ti-
zenhat évesek számára. A jelentkezõk
bármilyen témát választhattak, nem állí-
tottunk semmilyen tematikai megkötést.
Már az elsõ évben, amikor még csak bu-
dapesti gyerekek részére szólt a felhívás,
négyszázharmincnégy pályamû érkezett.
A visszajelzésekbõl, érdeklõdõ telefo-
nokból és levelekbõl kezdettõl fogva sej-
teni lehetett, hogy nagy érdeklõdés mu-
tatkozik a pályázatra az ország határain
belül és túl egyaránt. Ahogy teltek az
évek, úgy forrta ki magát a pályáztatás
szabályrendszere is a megszerzett tapasz-
talatokra építve. Végül egy pályázó csak
egy, maximum öt A/4-es oldal terjedel-
mû, nyomtatásban még meg nem jelent,
géppel írt pályamûvel indulhatott. 

Fontos szót ejteni arról a támogató
háttérrõl és összefogásról, ami a pályázat
népszerûsítését segítette. A hagyomá-
nyos formákon (különbözõ tévé- és rá-
diómûsorokban és a nyomtatott sajtóban
történõ médiamegjelenések, honlap, pla-
kát, szórólap) kívül lelkes, tettre kész, fá-
radtságot nem ismerõ pedagógusok,
könyvtárostanárok és könyvtárosok hir-
dették felhívásunkat saját településükön,
a számukra otthonos közegben, ismerõs
gyerekek között az egész országban.
Nemcsak kedvet csináltak a részvételhez,
hanem gondozták „gyerekeik” pályamû-
veit, segítettek a legépelésben, a bekül-
désben és a pályázat sorsának nyomon
követésében is. Kiváló példája volt ez a
pályázat a különbözõ oktatási és kulturá-
lis intézmények közös célért való, gyü-
mölcsözõ együttmûködésének is.

A beérkezett írásokat a könyvtárosok-
ból álló elõzsûri válogatta szét és minõsí-

tette. A továbbjutók a szakmai zsûrihez
kerültek, amelynek tagjai a díjak odaíté-
lésérõl döntöttek. Többen is részt vállal-
tak a szakmai zsûri munkájában, úgy
mint Nógrádi Gábor író, Tóth Krisztina
író, költõ, Rigó Béla író, költõ, a Kincs-
keresõ magazin szerkesztõje és Szepes
Erika irodalomtörténész. 

Tíz év a mesedivatok tekintetében
hosszú idõ, ez a beérkezõ pályamûveken
is érzõdött. A Harry Potter-történetek
idõrõl idõre éppúgy megjelentek, mint a
science fiction elbeszélések. A két örök
klasszikus mesetípus egyik évben sem
hiányozhatott: a hagyományos varázsme-
séké királyfiakkal, királylányokkal, cso-
datévõ tárgyakkal és állatokkal, ahol
minden megtörténhet és a legképtelenebb
és legreményvesztettebb helyzetek is
megoldódhatnak; valamint az úgyneve-
zett „nem-meséké”, melyek igaz történe-
tek rólunk, életünkrõl, hétköznapjaink-
ról, amelyek kinek-kinek annyira sajátjai,
hogy mások számára szinte mesévé vál-
nak. A valóságmesék birodalma – mely a
pályázat névadója, Janikovszky Éva írói
stílusát is meghatározta – néha vidám,
olykor szomorú, megrázó, felkavaró volt,
mint saját életünk történései is. Fel kell
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figyelnünk arra a jelenségre is, hogy a
valóságmesék témái között egyre súlyo-
sabb kérdések merültek fel, olykor meg-
döbbentõen érett, felnõttes gondolkodást
sugalló megoldásokkal. Bízunk benne,
hogy a történet leírása, újra átgondolása
elõrébb vitte a szerzõt a probléma feldol-
gozásának nehéz útján.

A szakmai zsûrihez továbbjuttatott pá-
lyázók mindegyikét évrõl évre meghív-
tuk a központi könyvtár szívet-lelket
gyönyörködtetõ neobarokk palotatermei-
be, az ünnepélyes eredményhirdetésre.
Nagy megtiszteltetés és öröm számunk-
ra, hogy a gyerekek és szüleik, tanáraik
ellátogatnak hozzánk ezen a napon az or-
szág legkülönbözõbb pontjairól, de még
a határon túli magyar közösségekbõl is,
hogy részt vegyenek az ünnepi esemé-
nyen és megnézzék könyvtárunkat.

Az elmúlt évtized során folyamatosan
felmerült bennünk, szervezõkben, a kér-
dés: érdekel egyáltalán ez még ma vala-
kit? Az internet, a rajzfilmcsatornák, az
érintõképernyõs okostelefonok, a chat és
a blog világában, ahol az egyszerûsítésre,
rövidítésre és tömörítésre törekszünk, 
folyamatosan racionalizálunk, vajon
akad-e majd olyan gyerek, aki kihívásnak
tekinti a meseírást, és szívesen részt vesz
egy ilyen típusú versengésben? 

Az idei évben az összesen ezerkétszáz
pályamûbõl végül száznyolcvankilenc
továbbjutónak szoríthattunk, és har-
mincöt díjat osztottunk ki az ünnepé-
lyes eredményhirdetésen. A tapasztalatok
és eredmények azt bizonyították, hogy
aggodalmunk alaptalan volt, szerencsére
a gyerekek és a kamaszok is szívesen ír-
nak mesét, történeteket, örömmel próbál-
ják ki magukat egy könyvtári környezet-
ben zajló versenyhelyzetben. Nagy öröm,
óriási felelõsség és hatalmas munka ezer-
kétszáz gyerekkel és családjával, iskolá-
jával kapcsolatot tartani, ezerkétszáz pá-
lyamûvet elolvasni, de látva a csillogó
szemû, izgatott, vidám, megilletõdött
gyerekeket és a büszke, meghatott, bol-
dog szülõket, úgy érezzük, hogy fontos
és jelentõs ügyet szolgálhattunk. ■
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A X. Janikovszky Éva meseíró pályázat díjazottjai, 2013

I. korcsoport (6–10 éves)

1.díj Kiss Sarlott Melanie: Végre lány!
2.díj Fekete Szonja-Sessler Dóra: A Barackpüré

Rozgonyi Levente: A Kocsikutya
3.díj Czenner Gergely: Az iskolai bosszancsok

Köves Auróra: Bonbon sztori
Ruff István: A titokzatos pásztri hazatalál

Különdíj Boné Ilan: Pamacsfark és a répa (Meg még valaki)
Erlitz Berta: A szórakozott nyúl
Farkas Máté: Mazsola kalandjai
Gallai Soma: Az úgy volt…
Németh Olivér: Sün Mihály, a kis regényíró
Rédei Zita Enikõ: A rosszul õrzött homokóra
Stefanic Fanni: A kóbor Szellõ
Szele Viktória: Az úgy volt…
Trapp Margaréta: „Egy nap, egy tanulságos vadászat”
Ujhelyi Patrik: Békát hívj segítségül!

II. korcsoport (11–16 éves)

1.díj Harsányi Tamás: Klau története
2.díj Kis-Lõrincz Katalin: Egy döntés

Koós István: Találkozásaim, avagy mesék a XXI. századból
3.díj Ekler-Szabó Botond Alexander: A Fekete madár árnyékában. Török 

gyerek magyar gyerek
Fülöp Anna: A kék nárcisz
Iványi Balázs: A ravasz felbukkan Tuamotu-n

Különdíj Czifrik Eszter Lilla: Bánatfutárok
Fábián Flóra: A valódi zoknik
Földes Ferenc: Matekmese
Füstös Julianna: Éjország
Gelle Sára: Mit rejt a padlás?
Gergely Dorina Petra: A vidám sárkányvadász
Gombás Lilla: Az igaz barát
Kerekes Ákos: Kegyelmi utca 6-7. szám
Németh Rebeka: Egy névtelen álom
Õsz-Farkas Ábel: Szilvalekvár
Rebek Zoé: A remény hal meg utoljára, mert … õ a gyilkos
Remzsõ Milán: Az igazi kincs
Szabó Dorottya: Mindörökké barátok



Az idei évben ismét útra keltek a kalan-
dozó kedvû ifjú táborozók az oroszlányi
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár szerve-
zésében. A gyermekkönyvtáros Koller-
Molnár Tímea vezetésével, Bata Gabriel-
la könyvtáros segédletével indultak útnak
a vállalkozó kedvû diákok.

A helyi Remondis Oroszlány Zrt.
munkatársai segítségével megismerked-
tek a hulladékgyûjtéssel és -szelektálás-
sal, a szemétszállító autók mûködésével,
a kis utcaseprõ kocsival – ami rögtön
mindenki kedvence lett.

Másnap Szlezák János és lánya, Anna,
az árnyas fák alatt méhészbemutatót tar-
tott. A Kalandozó tábor résztvevõi meg-
tudták, mi az az örömharang, megkeres-
ték a méhkirálynõt, megkóstolták a
krémmézet.

A tábor harmadik napján Esztergomba
látogattak, ahol a víz energiáit fedezték
fel, számtalan bemutatóval, õsi vízi szer-
kezetek kipróbálásával. Megismerkedtek
a magyar víz történelmével, találmá-
nyokkal, kõfestéssel.

Csütörtökön a hõség beleszólt terveik-
be, ezért vezetõ biológusuk tanácsára 
eltekintettek a madarak befogásától és
gyûrûzésétõl – mivel túl veszélyes lett
volna abban a nagy melegben. Ám így
sem unatkoztak, hiszen volt részük vízi 

csatában, egységet formáló kreatív játé-
kokban, és páratlan elõadásban a mada-
rakról, fészkelõhelyükrõl és a környezet-
védelemrõl.

Pénteken hazai pályán kalandozott a
„tikkadt szöcskenyáj”. Oroszlány szobra-
it keresték fel, felkutatták a hozzájuk tar-
tozó történetet, fûben vadásztak, végül
tábori naplóikat befejezve búcsút intettek
egymásnak, a jövõbeni viszontlátás re-
ményében. ■
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Kalandozások a környezetvédelem világában

✒✒    Takács Tímea



Nagy érdeklõdés kísérte az oroszlányi
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár olvasó-
termében megtartott történelmi elõadást
és folyóirat-bemutatót, mely az Így írnak
Õk... sorozat legutóbbi elõadása volt.

A megjelenteket Takács Tímea, a szer-
vezõ intézmény igazgatója köszöntötte a
következõ gondolatokkal: „Könyvtá-
runkban az elmúlt esztendõben új folyó-
iratként megjelent Trianoni Szemle az
egyik legkeresettebb és legkedveltebb
lap. A lap szerkesztõinek meghívásával
még közelebb szeretnénk hozni olvasó-
inkhoz a folyóiratot.” 

A találkozó elsõ felében Az írott törté-
nelem – Trianon címmel rendhagyó tör-
ténelemórának beillõ, vetített képes elõ-
adást tartott Szidiropulosz Archimédesz
történész, szociológus, a Trianon Kutató-
intézet alapító igazgatója. Elõadása rá-
mutatott a szomorú és igazságtalan béke-
diktátum elõzményeire, politikai hátteré-
re, nemzetünket sújtó következményeire
és végkifejletére. A versailles-i Nagy-
Trianon palotában aláírt, Magyarország-
gal kötött szerzõdés idején – tiltakozásul

és a nemzeti gyász kifejezéseképpen –
Magyarország-szerte megkondultak a ha-
rangok, bezárták az üzleteket, az iskolá-
kat, leállt a közlekedés. A békeszerzõdés-
nek mondott diktátum igazságosnak és
törvényesnek nyilvánította Nyugat-Ma-
gyarország, a Felvidék, Kárpátalja, 
Erdély, a Délvidék, valamint a történel-
mileg is valóban autonóm Horvátország
elszakítását. Nem írt elõ egyetlen falu-
ban, városban, területen sem népszava-
zást, minden megfontolás és ellenõrzés
nélkül elfogadta az utódállamok követe-
léseit. Magyarország területét 283 ezer
négyzetkilométer helyett 93 ezer négy-
zetkilométerre, lakosságának számát
18,2 millióról 7,6 millióra csökkentette, 
s az ország határain túl egybefüggõ töm-
bökben magyarok százezrei kerültek ide-
gen hatalmak alá. A hosszú távon mû-
ködõ, a békés egymás mellett élést, a 
belenyugvást elõsegítõ, igazságos etnikai
rendezésre kísérlet sem történt. A béke-
szerzõdés Magyarország hadrendjének
maximumát 35 ezer fõben határozta meg,
és megtiltotta az általános hadkötelezett-
séget.

A történelmi elõadás után Domonkos
László író, újságíró, a Trianoni Szemle
szerkesztõbizottságának tagja mutatta be
a 2009-ben létrehozott folyóiratot. A fo-
lyóiratban megjelenõ cikkek tartalma
alapos kutatómunkára mutat. Minden
lapszámban található egy színes mellék-
let is.

A rendezvény végén az érdeklõdõk
örömmel vásároltak a lap eddig megje-
lent példányaiból. ■
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Egy író. Egy Kölcsey-díjas író. Egy 81
éves író. Egy mû Ide-át címmel, mely Pri-
bojszky Mátyás ötödik könyve. A ’90-es
évek óta publikáló citeramûvész új köny-
vének bemutatója a tatai Móricz Zsig-
mond Városi Könyvtár zsúfolásig megtelt
olvasótermében zajlott május 22-én, a
Könyves szerda címû kulturális program-
sorozat keretében.

Az író barátként köszöntötte az egybe-
gyûlteket, hiszen életútja során olyan sok
embert gyûjtött maga köré szeretetével,
intelligenciájával, önzetlenségével, hogy
azok bizony egy nagyobb terem székso-
rait is szépen megtöltötték. A nézõk kö-
zött ott tisztelhettük Tata polgármesterét,
Michl Józsefet is, akit Pribojszky Mátyás
megajándékozott az új kötettel. A városi
könyvár nyugdíjas és aktív könyvtárosai
közül is többen kíváncsiak voltak az Ide-
át címû kötet bemutatójára. Az eseményt
Márkusné Sinkó Ildikó – a könyvtár veze-
tõje – nyitotta meg kedves, baráti szavai-
val. Pribojszky Mátyás elõször a Veroni-
ka gyermekei címû regényérõl mesélt 
érzelmesen és figyelemfelkeltõen, majd
felesége, Petrozsényi Eszter színmûvész

olvasott fel nagy átéléssel egy izgalmas
részletet a mûbõl. A közönség vidám ka-
cagásokkal díjazta a humoros szituációk-
ban bõvelkedõ történetet. Ezt követõen
az író közvetlen hangon, jókedvûen be-
szélt könyve második részérõl, az Odaát
címû elbeszélésrõl. Ebbõl is hallhattunk
egy kis részletet, melyet a közönség taps-
viharral jutalmazott. A programot Az elsõ
alma címû novella felolvasásával zárta a
mûvészházaspár, mely vidám csattanójá-
val teljes sikert aratott a nézõk körében.
Az író zárszavában köszönetet mondott a
jelenlévõ Ruda Gábornak, a Muravidék
Baráti Kör Kulturális Egyesület elnöké-
nek könyve kiadásáért.

A rendezvény után lehetõség nyílt az
újonnan bemutatott könyv megvásárlásá-
ra is, amivel sokan éltek. Nem mondtak
le õk a dedikálásról sem, így Pribojszky
Mátyás asztalánál tucatnyian vártak tü-
relmesen, hogy megkaphassák a szerzõ
kedves szavait immár a saját példányuk-
ba. Hogy mai divatos szóhasználattal él-
jek, ide átjött az író megnyerõ személyi-
sége, sokszínûsége, bölcsessége, humora,
a mai napig is tartó szeretete az élet és ol-
vasói iránt. ■
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Telegdi Ágnes írónõ neve nem ismeretlen
a tatai gyermekek számára. Második al-
kalommal látogatott el a Móricz Zsig-
mond Városi Könyvtárba, ezúttal állatos
meséibõl hallgathattak meg egy váloga-
tást a kicsik. Az alsó tagozatos gyerme-
keknek szóló elõadás hangulatát fokoz-
ták a kivetített képek. Az állatokról 
készült fotók érdekessége, hogy az írónõ
maga készítette õket, ugyanis hobbija a
fotózás.

Az interaktív elõadáson a Talentum
Általános Iskola kisiskolásai nagyon
ügyesen válaszoltak Ágnes kérdéseire,
arra, hogy miért hosszú, hegyes a süni or-
ra, vagy hogy a gólya miért húzza fel hol
az egyik, hol a másik lábát. Ügyességü-
kért, türelmükért pedig jutalom járt! Ez a
találkozási alkalom ugyan nem Barnabás
maciról szólt (az írónõ másik nagysikerû
mesesorozatából, a Barnabás meséi cí-
mûbõl), a kedves állat mégis eljött hoz-
zánk. Köztünk volt könyv, kis matrica,

autogramkártya, naptár formájában,
amelyeket természetesen vendégünk alá
is írt a lurkóknak.

Telegdi Ágnes író-olvasó találkozóin
hagyomány, hogy a program végén a
gyermekek lerajzolják az elõadásnak azt
a pillanatát, amelyik nekik a legjobban
tetszett. A kicsik valamennyi állatot pa-
pírra vetették, amelyrõl szó volt: a hátán
úszó vidrát, a fél lábon álló gólyát, a fán
ücsörgõ mókuskát, és persze a cinkét is.

Legvégsõként pedig a könyvek között
való válogatás, vásárlás sem maradt el,
Barnabás mesekönyvet éppúgy vásárol-
tak a gyermekek, mint az Ó, azok a cso-
dálatos állatok! sorozat kiadványait.
Megköszöntük Ágnesnek, hogy bepillan-
tást nyújtott a természet csodálatos vilá-
gába. Remélhetõleg mindenki szívesen
emlékszik majd az elõadásra, és eszünk-
be jut ez az alkalom akkor, amikor mada-
rat látunk vagy mielõtt rá akarnánk ta-
posni egy pókra. ■
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„Már hogy ne szeretném ezt a kedves tájat

Csak itt pihenhet meg lelkem ha kifáradt,

Széles e világban.

Hiszen itt nyílt minden szeretet virága,

Itt szövõdött minden arany álom fátyla,

Bûbájos szálakból.”

(Czóbel Minka: Otthon)

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör tagjai
és a hozzátartozók egynapos túra kereté-
ben a Nyírség legszebb kultúrtörténeti és
természeti értékeit ismerhették meg. 
Szakadó esõben indultunk el a Tokaj–
Nyíregyháza–Apagy útvonalon, s rende-
zett, tiszta kistelepülések mellett halad-
tunk el.

Elõször Nagykállóban álltunk meg. 
A XIV. századi mezõvárost 1603-ban
Bocskai István hajdúvárosi rangra emel-
te. 1630-ban I. Rákóczi György itt hirdet-
te ki a Függetlenségi Kiáltványát. 1703-
ban II. Rákóczi Ferenc elfoglalta a várat,
majd megparancsolta a felrobbantását.
1747-tõl Nagykálló megyeszékhely és a
vármegyegyûlések színhelye lett. Az új
megyei központ kijelölése után kistele-
pülésként mûködött, 1989-ben kapta visz-
sza városi rangját. 

Sétánk során megcsodáltuk a barokk-
klasszicista stílusban épült volt megye-
házát, amely jelenleg pszichiátriai szak-
kórház. A bejáratánál Széchenyi István
dombormûves emléktáblája látható. 
A rendezett parkban megcsodáltuk a mil-
lenniumi emlékmûvet és II. Rákóczi Fe-
renc gyönyörû szobrát, Nagy Lajos Imre
alkotását. Az 1709-ben épült, barokk stí-
lusú református templomot csak kívülrõl
nézhettük meg. A mellette álló, több mint

hatvan méter magas, háromszintes, vas-
tag falú harangtorony építészeti remek-
mû. A túloldalon, a városháza új épülete
elõtt modern szökõkút színesíti a teret.
Nagykálló a Kállai kettõs táncballada
szülõhelye is. Kodály Zoltán 1926-os
második gyûjtõkörútján jegyezte le a 
„civakodó, kibékülõ, majd együtt mulató
szerelmespár történetét”, feldolgozta
vegyeskarra és népi zenekari zenére, és
Rábai Miklós készített hozzá koreográfi-
át. A Kállai kettõs táncballada a Magyar
Állami Népi Együttes közremûködésével
közkinccsé vált hazánkban és külföl-
dön is.

Ezután a nemzeti kegyhelyünk,
Máriapócs következett. A híres templom
két magas tornya már messzirõl jelzi, hol
kell megállnunk. A helyi idegenvezetõvel
elõször az eredeti fatemplom helyén újra-
épült kis templomot kerestük fel, ahol
megismerhettük a többször könnyezõ,
csodatévõ Mária-kegykép különleges tör-
ténetét. Megtudhattuk, hogy a fatemplo-
mot az idetelepülõ ruszinok építették.
1676-ban a település bírója, Csigri Lász-
ló, a török fogságból megszabadulván,
hálából egy Mária-képet rendelt a helyi
görög katolikus lelkész, Papp Dániel
testvérétõl. Az ikon készítésével kapcso-
latos költségeket nem tudta kifizetni,
ezért azt egy tehetõsebb ember vásárolta
meg, majd felajánlotta a kis templomnak.
A források szerint ez a Mária-kép 1696.
november 4-étõl december 8-áig, a hiva-
talos és egyházi jelentések szerint, igazi
könnyeket hullatott. Aztán császári pa-
rancsra Bécsbe vitték, jelenleg is a híres
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Szent István-dómban, díszes helyen õr-
zik. II. Rákóczi Ferenc meghatóan szép
gondolatai olvashatók az 1696. december
3-án az egri püspöknek küldött levelébõl:
„Bizonyára az én bûneim is sok másoké-
val oka a Szûz Mária könnyezésének […]
talán a jövendõ bajok elkövetkeztét sirat-
ja a Kép Pócson. Esdenünk kell az isteni
Kegyességet az veszedelmek eltávolítá-
sáért és az Irgalom elnyeréséért.” A Má-
ria-kegyképrõl a Bécsbe történõ szállítá-
sa során több másolat készült, jelenleg is
a hazai és külföldi templomok felbecsül-
hetetlen értéke. II. Rákóczi Ferenc 1703-
ban írt levele kilencvenedik pontjában 
kifogásolta a könnyezõ Mária-kegykép
elszállítását, javasolta a visszahozatalát.
1715-ben a Mária-kegykép egyik máso-
latát helyezték el a máriapócsi templom-
ban, és augusztus 1-je és 5-e között újból
könnyezett, amit hiteles jegyzõkönyvek

is bizonyítanak. A harmadik könnyezés 
1905. december 3-ától 19-éig tartott. 

Ezután a híres Szent Mihály-kegy-
templom történetét, különleges egyház-
mûvészeti értékeit ismerhettük meg.
Megtudhattuk, hogy 1731-ben az idetele-
pülõ bazilita szerzetesek fõ elöljárója, 
Bizánci Gennadius György adományából
kezdték el építeni a templomot. Több
probléma miatt csak 1756-ban készült el
a két torony, késõbb a fõoltár és az iko-
nosztázion is. 1943-ban a pécsi ferences
szerzetesek az északi mellékhajóban épí-
tett gyönyörû barokk oltáron helyezték el
a könnyezõ Mária-kegyképet. A templo-
mot 1946-ban teljesen felújították, az
ikonosztázion mögötti szentély falán a
Magyarok Nagyasszonya nagyhatású al-
kotás látható, Petrasovszky Emanuel sá-
toraljaújhelyi mûvész munkája. Hazai és
külföldi zarándokok ezrei keresik fel 
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Máriapócsot, a misztikus búcsújáró
kegyhelyet.

A progamunk szerint Nyírbátor követ-
kezett. A városközpont egyik ékességét, a 
híres református templomot kerestük fel.
A fiatal idegenvezetõ hölgytõl megtud-
hattuk, hogy a források szerint már a
XIII. században a Báthori-család õsei,
Gutkeled nemzetséghez tartozók éltek itt,
aztán háromszázharminc évig a Bátho-
riak birtokának központja és a család te-
metkezési helye volt. A város igazgatási,
kereskedelmi és politikai központként
összekötõ kapocs volt Erdély, Kárpátalja
és Lengyelország között. A település ne-
ve az ótörök bátor szóból ered. 1872-ben
Nyírbátor elveszítette városi rangját,
1973-ban kapta vissza. A Báthoriak cí-
merében 1408-tól szerepel a sárkánykí-
gyó és a három sárkányfog. A monda
szerint az õsök közül a Vid nevû vitéz
gyõzte le az ecsedi lápban élõ rettegett
hírû sárkányt, majd a fogaitól is megfosz-
totta. Az elõdeik közül Opos élõ személy
volt, aki Salamon király vitézeként egy
cseh lovag felett diadalmaskodott, vi-
szonzásul megkapta a Bátor nevet. Az
1484-ben épült Szent György református
csarnoktemplom „a késõ gótika és a ko-

rai reneszánsz építészet remeke”. Báthori
István erdélyi vajda, országbíró kezdte el
az építtetését, és fia, András fejezte be.
Különleges látvány a mennyezet gótikus
hálódíszítése, a csúcsíves ablakok, a
szentélyben a reneszánsz oltáriszentség-
tartó fülke a Báthoriak címerével. Meg-
nézhettük a templomépítõ síremlékét,
Báthori István kõbõl készült szarkofág-
ját, az eredeti berendezésbõl két hátas
padsort. A templomot 1963–64-ben res-
taurálták, a kiváló akusztikája miatt
hangversenyek színhelye is. A templom
mellett látható Magyarország legna-
gyobb harangtornya. Az 1640-es években
épült, több mint harminckét méter ma-
gas, tölgyfából készült alkotás az erdélyi
ácsok keze munkáját dicséri. A templom
mellett helyezték el Tinódi Lantos Sebes-
tyén szép bronzszobrát, Kiss István alko-
tását. 

Ezután a Várostörténeti sétányon cso-
dálatos élményben volt részünk. Tágas
térben, gondozott parkok, virágok külön-
leges pihenõalkalmatosságok, mûködõ
szökõkutak környezetében  képzõmûvé-
szeti alkotások formájában megelevened-
tek a település történetének legfontosabb
eseményei, a Báthoriak címerébõl ismert
hatalmas és gonosz sárkánykigyó, a fe-
lettük gyõzelmet arató híres õsök,
Báthori György és Báthori Anna esküvõ-
je, a Szent György Lovagrend híres kép-
viselõi, Leonardo da Vinci találmányai
stb. Kissé átázva érkeztünk meg a mino-
rita templomhoz, ahol újfent egy fiatal
idegenvezetõ hölgy mutatta be az egyha-
jós, toronnyal ellátott teremtemplom 
felbecsülhetetlen értékeit. A források
szerint a XIV. században Báthori István
erdélyi vajda adományából épült, és itt
van a temetkezési helye. A templom mel-
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lé telepedtek le a minorita szerzetesek is.
A reformáció idején elnéptelenedett a
templom és környéke, késõbb feldúlták,
romos lett. 1717-ben Kelemen Didák mi-
norita szerzetes irányításával, gróf Ká-
rolyi Sándor anyagi támogatásával meg-
kezdõdött az újjáépítés, és 1725-ben 
újraszentelték a helyreállított templomot.
A berendezéshez szükséges összeget a
környék földesurai ajánlották fel, haláluk
után az általuk kifizetett oltárok alatt
kaptak végsõ nyughelyet. A templom
gyönyörû reneszánsz stílusú, dús növényi
ornamentikával, csavart oszlopokkal dí-
szített fõoltára, a mellékoltárok, a pócsi
oltár az eperjesi, lõcsei mesterek keze
munkáját dicséri, nevük ismeretlen. 
A templom híres Passió-oltára, Krucsay
János ajándéka, Krisztus szenvedését el-
fogatásától haláláig mutatja be. A gótikus
stílusban faragott páratlan alkotás felbe-
csülhetetlen egyházmûvészeti érték, ér-
dekessége, hogy a Jézust elítélõ Pilátus
török ruhában, a többi jeleneteknél a
mellékalakok magyar, német stb. öltözet-
ben láthatók. Krucsay János végsõ nyug-
helye a szentély északi falánál látható.

Szakadó esõben indultunk tovább, és 
a bátorligeti õsláphoz érkeztünk meg. 

A Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó
ötvenhárom hektár õsláp 1950 óta foko-
zottan védett terület. Megérkezésünk
után a központi épület elõadótermében az
õsláp növény- és állatvilágát ismertetõ
kiállítás anyagát nézhettük meg, majd a
fiatal, idegenvezetõ hölgy vetített képek
segítségével is bemutatta az értékeit.
Megtudhattuk, hogy 1914-ben Tuzson
János, a budapesti egyetem híres profesz-
szora hívta fel a figyelmet az õsláp 
különleges értékeire. A növény- és az ál-
latvilág fajaival kapcsolatos többéves tu-
dományos kutatás eredményeként 804
magasabb rendû növényt, 5450 állatfajt
tartanak itt nyilván. Ezután biztonságos
pallón sétáltunk be a láp belsõ területére,
egy-egy virágzó növény felismeréséhez,
színes fotót is mutatott a szakvezetõnk. 
A lápot fõleg nyírfák, de más fafajták is
körülveszik, nagyon tiszta a levegõ, ke-
vésbé ismert növényeket, állatokat is
megcsodálhattunk. Fantasztikus élmény-
ben volt részünk!             

Ezután Vaja következett. A források
szerint a település már 1312-ben a
Vay–család  tulajdona volt. 1370-tõl Vay
László váradi püspök birtokolta. A család
címerét Zsigmond király adományozta
Vay Titusznak, mert 1396-ban, a niká-
polyi csatában megmentette az életét. 
A XV. században pallosjogot kapott a te-
lepülés. A kastély a XVII. században re-
neszánsz stílusban épült, és diplomáciai
események színhelye is volt. 1703-ban 
II. Rákóczi Ferenc felkereste a Vay-test-
véreket, hogy a Szabolcs vármegyében
élõ hazafiakkal csatlakozzanak az általa
vezetett szabadságharchoz. Ismerték
egymást, mivel 1696-ban az ifjú II. Rá-
kóczi Ferenc felségárulás miatt együtt ra-
boskodott a bécsújhelyi börtönben Vay
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Ádámmal, Mihállyal és Lászlóval 1711-
ben, Vay Ádám, kuruc generális tanácsá-
ra a kastélyuk dísztermében találkozott a
nagy fejedelem és Pálffy János császári
tábornagy, hogy tárgyaljanak a szabad-
ságharc ügyérõl. „Amikor egyedül ma-
radtunk Pálffyval biztosított a császár jó
akaratáról és arra buzdított, hogy írjak a
Fejedelemnek egy hódoló levelet, s ha
ezt megteszem biztosíthat róla, hogy a
császár a nemzetnek éppúgy, mint az er-
délyieknek megadja a törvényeken ala-
puló minden szabadságát és általános 
bocsánatot mindazoknak, kik még fegy-
verben vannak. Ami pedig az én szemé-
lyemet illeti nincsen olyan becsület, mél-
tóság, kedvezés, vagyon amelyet ne 
remélhetnék, az erdélyi fejedelemség 
kivételével.” II. Rákóczi Ferenc emlék-
irataiból kiderült, hogy a tárgyalás siker-
telen volt, nem fogadott el semmilyen
ajánlatot, hazájától távol a bujdosást vá-
lasztotta. A vajai kastélyt a XIX. század-
ban átalakították, majd az 1960-as évek-
ben felújították. Molnár Mátyás lelkes
szervezõmunkájának köszönhetõen mú-
zeumként kezdte meg a mûködését. 
A közintézményt 1996 és 2004 között új-
ból restaurálták, eredeti szépségében vár-
ja a látogatókat. A kastélymúzeum elsõ
emeleti termében a boltíves stukkódíszt,
az értékes bútorokat tekinthettük meg. 
A második emeleten a Rákóczi-szabad-
ságharc eseményeivel kapcsolatos relik-
viákat néztük meg, a nagyteremben meg-
csodáltuk az 1896-ban készült freskót,
amely Vay Tituszt, a nikápolyi csata hõ-
sét ábrázolja. Szebbnél szebb bútorokat
láthattunk, tanulmányozhattuk a Vay-
család családfáját és értékeiket. A múze-
um gondozott parkjában II. Rákóczi Fe-
renc, Zrínyi Ilona, Vay Ádám, Bottyán

János és más neves történelmi személyi-
ségek szobra látható.

Ezután Anarcs következett. A ren-
dezett kistelepülés egyik híres személyi-
sége Czóbel Minka költõnõ, aki 1855. 
június 8-án született Anarcson, az arisz-
tokrata Czóbel Imre és Vay Éva harmadik
gyermekeként. Elõkelõ õsei voltak: Ka-
zinczy Ferenc felesége, Török Sophie,
Vay Ádám, a kuruc generális, Orczy Lõ-
rinc író, a koltói Teleki Sándor, Med-
nyánszky László, a híres festõmûvész. 
A források szerint a párizsi Sorbonne
hallgatójaként ismerte meg a francia
szimbolista költõket. Érdekelte a festé-
szet, a szobrászat, a vadászat. Sokat uta-
zott külföldre, otthonosan mozgott hazai
és a pesti körökben is. Több nyelven be-
szélt, levelezett. Mûfordítói tevékenysé-
ge is jelentõs. Madách Az ember tragé-
diája címû drámáját németül, Petõfi 
Sándor verseit angol nyelven tette a kül-
földiek számára közkinccsé. Kiadatlan

verseit a sógora, Mednyánszky László
ajánlotta Jókai Mór és Justh Zsigmond fi-
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gyelmébe, a biztatásukra jelent meg
1890-ben Nyírfalombok címmel az elsõ
verseskötete. Harmincnégy évesen már
ismert és népszerû költõ volt. Justh Zsig-
monddal jegyesek voltak, de az író korai
halála miatt a házasságkötés elmaradt.
Az arisztokrata Forgách Lászlóval való
kapcsolata sem volt sikeres. Húsz év
múltán már elszigetelten, magányosan élt
és alkotott. A nyugatosok nem vettek tu-
domást róla, a kortárs irodalom elfeledte.
Ady Endre, Kosztolányi Dezsõ, Juhász
Gyula ismerhette a költészetét, mert ha-
sonló témájú és hangulatú versekkel je-
lentkeztek a korabeli irodalomban. 1945
után kiköltöztették a családi kastélyból,
és a fõlovászmester lakásában élt, levele-
zett és alkotott. Tagja volt a Petõfi Társa-
ságnak és a nyíregyházi Bessenyei Kör-
nek is. 1947. január 17-én, 92 évesen 
távozott az élõk sorából. Emma nevû

testvérével közös végsõ nyughelyük a
gondozott kastélykertben van. A zöld sír-
emlék márványból készült. A harangláb
és a harang Gyõrffy Sándor Munkácsy-
díjas szobrászmûvész alkotása. Czóbel
Minka felbecsülhetetlen értéket képvise-
lõ hagyatéka: tíz verseskötet, több száz
levél, mûfordítások, regények és a
könyvtára dokumentumai. Legjelen-
tõsebb prózai alkotása a Pókhálók címû
kötet. 

Elsétáltunk a sírhelyéhez,tisztelegtünk
az emléke elõtt. A Czóbel-kúria romos
állapotban van. A helyi önkormányzat
több sikertelen pályázatot nyújtott be a
felújítására. A költõnõ különlegesen szép
mellszobra, Borsi Antal sárospataki
szobrászmûvész alkotása, az általános is-
kola bejáratánál látható.

Kora este élményekben gazdagon ér-
tünk haza. ■
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A fõváros hivatalos címtára 1880 és 1928
között, összesen huszonkilenc alkalom-
mal jelent meg. A Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár most elkészíttette és immár az
interneten is közzétette a sorozat digitá-
lis, kereshetõ változatát. Az adatbázis pá-
ratlan adatforrás nemcsak a szakembe-
reknek, hanem mindenki számára, aki
például családja, lakóhelye múltjára kí-
váncsi. Egyebek közt tartalmazza Buda-
pest korabeli ház- és telekjegyzékeit a tu-
lajdonosok nevével, a hivatalos szervek
adatait, az egyesületek, a vállalatok és
különbözõ foglalkozáscsoportok jegyzé-
keit, az iparosok, kereskedõk és egyéb
szolgáltatásokat végzõk listáit; továbbá a
fõvárosban élõk betûrendes lakcímjegy-
zékét.

Az elektronikus változatban a könyv-
sorozat kiegészül a részben hasonló ada-
tokat tartalmazó Adressen-Kalender von
Pest, Ofen und Altofen címû kiadványnak
száznegyven évvel ezelõtt, 1873-ban,
Budapest egyesítésekor megjelent köte-
tével. Így az adatbázisban összesen 
50 523 oldalnyi szövegben lehet bön-
gészni.

Az elsõ Pest városára vonatkozó és
önálló kötetben kinyomtatott címtár
1803-ban jelent meg. Ezt követõen szór-
ványosan láttak napvilágot a címükben
Adressbuch, Adress-Kalender, Wegwei-
ser, utasító, útmutató, címtár stb. elneve-
zéssel jelölt, önállóan vagy egyéb mûfajú
kiadványok részeként közzétett adatgyûj-
temények.

Minden hasonló vállalkozás közül a
legjelentõsebb a Budapesti czím- és la-
kásjegyzék volt, amelyet 1880 és 1928
között adott közre a Franklin Társulat. Ez
a kiadvány már magyar nyelvû, de az in-
formációk egy része és a mutatók még
egy ideig német nyelven is olvashatók
benne. Különösen megbízható forrás,
mert a Bejelentési Hivatal hiteles adatai-
ra és népszámlálási anyagokra épült. 
Kötetei 1882-tõl házjegyzékekkel egé-
szültek ki, melyek a Telekkönyvi Hivatal,
valamint a Fõvárosi Mérnöki Hivatal és a
kerületi elöljáróságok jegyzékei alapján
az ingatlanok helyrajzi számát és tulajdo-
nosuk nevét tartalmazták. A kiadvány
1896-tól Újpest, 1914-tõl pedig a buda-
pesti rendõri körzethez tartozó községek
(Erzsébetfalva, Kispest, Pestszentlõrinc,
Pestújhely, Rákospalota) címtárával bõ-
vült. 

e - k ö n y v t á r
Új internetes adatbánya a Fovárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján
Budapesti czim- és lakjegyzék, 1880–1928



Az elsõ világháború közepéig évente
megjelenõ kiadvány egyszerre helyrajzi
útmutató, ingatlantulajdonos-jegyzék,
tiszti címtár, cégjegyzék és lakcím-nyil-
vántartás. A jól tagolt kötetek Budapest
és környéke utca, dûlõ, házszám részle-
tességû topográfiáját adják, nyomon kö-
vethetõvé teszik az ingatlanok tulajdo-
nosváltozásait. Ismertetik a városban 
mûködõ kormányzati, helyhatósági in-
tézményeket, felsorolják a hatóságokat,
hivatalokat, azok vezetõ tisztviselõit. Kü-
lön fejezet szól a bejegyzett vállalkozá-
sokról, és szakmai csoportosításban 
sorolja fel az ügyvédeket, orvosokat, ipa-
rosokat, kereskedõket, vendéglátókat stb. 

A történészek és a családkutatók jól
ismerik a kiadványt, a kárpótlások idején
a szélesebb közönség is használta. A Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár Budapest
Gyûjteményét rendszeresen keresik meg
külföldrõl is az adatok után érdeklõdõk,
köztük igen gyakran a hazánkból kiván-
doroltak családi gyökereiket keresõ le-
származottai. 

A kötetek közül az évek során sok pél-
dány tönkrement, megsérült, nehezen
használhatóvá vált. Az elektronikus vál-
tozat így az értékes kiadvány tartalmának
megmentéséhez is hozzájárult, miköz-
ben tartalma az egész világon elérhetõvé
vált.

Az adatbázis egyfelõl lehetõvé teszi,
hogy az éves kötetekben, tartalomjegy-
zék segítségével „lapozgassuk” az egyes
oldalak digitális másolatait. Emellett az
50 523 oldalnyi anyagot szövegfelisme-
rõ programon is átfuttatták, így egy gyors
keresõprogrammal az egyes kifejezések-
re is lehet keresni. Akár közel fél évszá-
zadnyi intervallumban is kigyûjthetõk
például a valamely személyhez, lakcím-

hez, foglalkozáshoz kapcsolódó informá-
ciók.

Az adatbázist a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár készíttette a Nemzeti Kulturális
Alap Közgyûjtemények Kollégiumának
támogatásával. A fejlesztés az Arcanum
Adatbázis Kft. munkája. Köszönet illeti
még a következõ közgyûjteményeket is,
amelyek épebb vagy a digitalizálásra in-
kább alkalmas példányaik önzetlen köl-
csönzésével járultak hozzá az elektroni-
kus kiadvány létrejöttéhez: Budapest 
Fõváros Levéltára, Magyar Országos Le-
véltár és Országos Széchényi Könyvtár.

A címtársorozat elektronikus változa-
ta kiegészül a részben hasonló adatokat
tartalmazó Adressen-Kalender von Pest,
Ofen und Altofen címû kiadvány száz-
negyven évvel ezelõtt, 1873-ban, Buda-
pest egyesítésekor megjelent kötetével.
Jeléül annak is, hogy a könyvtár folytatja
e programját és a Budapest Gyûjtemé-
nyében tanulmányozható további adattá-
rait is közzéteszi az internet szélesebb
közönsége számára is.

A címtár megtekinthetõ a könyvtár
honlapján az adatbázisok gyûjteményé-
ben, vagy a db.fszek.hu/cimtar címrõl
közvetlenül. ■
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Sokat gondolkodtam azon, hogy milyen
címet adjak a képes élménybeszámoló-
nak, hogy kifejezze azt az érzést, azt az
örömöt, amit akkor éreztünk Rémai Mar-
tinnal, a várpalotai Várkerti Általános 
Iskola tanulójával, amikor 2013. április
24-én két év lelkes felkészítés és felké-
szülés eredményeképpen Martin korcso-
portjában megnyerte a Bod Péter orszá-
gos könyvtárhasználati verseny országos
döntõjét. Azért döntöttem a „Gyõztünk!”
és nem a „Gyõzelem!” vagy bármely más
cím mellett, mert pontosan kifejezi azt,
hogy a siker kettõnké. Martin nélkülem
nem tudott volna ilyen kiváló eredményt
elérni, én pedig csak õt tudtam így felké-
szíteni, mert az alapos tudás mellett ha-
talmas szorgalom jellemzi, és hit, hogy
ennyi tanulás, gyakorlás, a gyõzelemre
való felkészítés meghozza az eredményt,
gyõzni fog. Együtt készültünk a könyv-
tárban szombatonként, négy-öt órát csak
könyvtárhasználati feladatok megoldásá-
val foglalkoztunk, megoldottuk az elõzõ
évek középiskolás kategóriájának orszá-
gos döntõs feladatait is, nemcsak az álta-
lános iskolaiakat. Majd az adott feladattí-
pust átalakítottam az idei év témájára, a
biodiverzitásra, és kezdtük elölrõl a fel-
adatok megoldását. Utána egy félórás
kvízjáték következett valamilyen érdekes
tudományos témában. Nagyon sok ottho-
ni feladatot is kitaláltam Martin számára,
melyek elõsegítették az önálló felkészü-
lését a következõ alkalomra. Meg akar-
tuk nyerni a versenyt, azt akartam, hogy

bátran álljon a versenybizottság elé
(nyolcan voltak), mindent a legjobban
tudjon. Egyetem után, amikor konzultá-
cióra kellett jönni, szaladtam hozzá a 
megyei könyvtárba, és oldottunk felada-
tokat, terveztünk állatkertet Várpalotára,
rácsodálkoztam Kanada zászlajára... Ké-
pes volt beutazni Veszprémbe is, hogy ta-
nuljunk, készüljünk. Olyan eredményes
volt a felkészítés, hogy Martin pontszá-
mok tekintetében a középiskolás korosz-
tályt is megelõzte. A verseny értékelése-
kor a zsûri elnöke elmondta, hogy a hete-
dik–nyolcadik osztályos korosztály
gyõztese felkészültebb volt, mint a gim-
náziumi korosztály. 

Tavaly hetedik osztályos volt Martin,
akkor eljutottunk az országos negyedik
helyre, idén a dobogó elsõ fokára. A tava-
lyi téma Kopernikusz és a Naprendszer
volt, az idei a biodiverzitás az irodalom-
ban, a mûvészetekben és a tudományok-
ban. Nagyon sokat kellett készülni, hogy
Martin mindegyik elképzelhetõ feladattí-
pust meg tudja oldani. 

A legkorszerûbb számítógépes techni-
kákat felhasználtuk a versenyre készülés
során. A Kopernikusz és a Naprendszer
témakörben a számítógép segítségével
készítettünk társasjátékot, folyóiratot Ko-
pernikusz és a Naprendszer és History
címmel, csillagászati kislexikont kép-
melléklettel, csillagászokról össze-
hasonlítást (Galilei, Giordano Bruno,
Kopernikusz), csillagászati totót, inter-
netes katalógus felhasználásával iroda-

I s k o l a i  k ö n y v t á r a k
Gyoztünk!

✒✒    Pál Lajosné



lomjegyzéket a Kopernikuszról szóló
könyvekrõl, Power Point bemutatót állí-
tottunk össze Kopernikusz életének meg-
határozó helyeirõl. Honlapot készítet-
tünk, aminek az  internetes elérhetõsége.
A weblapot 2012. február 5-én indítottuk
el, a megyei verseny után, az országos
versenyre készüléskor. Úgy gondoltam,
hogy megpróbálom a digitális módszerek
közül a legmagasabb szintû felkészítést,
és Martinnal elhatároztuk, hogy belevá-
gunk. A weblap címe Kopernikusz és a
Naprendszer. Regisztráltunk az inter-
netes honlapkészítõ portálra, majd fel-
építettük a honlap tematikáját, végül 
cikkeket és képeket töltöttünk fel. Ma-
gyarországon huszonhárman, az Egye-
sült Államokban kilencen, Csehország-
ban négyen tekintették meg a honlapot.
Azóta Martin levelezésben áll általános
és középiskolai tanárokkal, diákokkal,
akik érdeklõdnek a csillagászat iránt. Né-
ha úgy írja alá az e-mailjeit, hogy „Ko-
pernikusz”. Martin hetedik és nyolcadik
évfolyamon, földrajz órákon digitális
tábla segítségével bemutatta a Koperni-
kusz és a Naprendszer feldolgozott anya-
gát iskolatársainak és tanárainak. Öröm-
mel tapasztaltam a hospitálás alatt, hogy
a diáktársak fegyelmezetten figyelnek
Martinra az órán, aki lelkesen prezentál-
ta a tananyagot, az óra végén totót is íra-
tott a tanulókkal a témából, akik jól meg-
oldották a feladatot. 

Az idei Bod Péter verseny témája, a
biodiverzitás az irodalomban, a mûvésze-
tekben és a tudományokban, új kihívást
jelentett számunkra. Martin az elõzõ évi
témát nagyon kedvelte, az idei elõször is-
meretlen volt számára, de a felkészülés
során mindketten megkedveltük a biodi-
verzitást. Power Point bemutatót készí-

tettünk Magyarország nemzeti parkjairól
már akkor, amikor megtudtuk a témát, és
olyan festményekrõl, amelyeken valami-
lyen állat vagy növény szerepel.  Megál-
modtuk a várpalotai állatkertet, ahol a 
látogatók nyolcvan különbözõ állatfajt
tekinthetnek meg. Elképzeltük Várpalota
nemzeti parkját is, melynek részei az 
Európában egyedülálló Szabó-féle ho-
mokbánya, a péti tavak, a tési szélmalom,
a fenyves és az inotai víztározó. Készült
bibliográfia azokról a meséskönyvekrõl,
verseskötetekrõl és regényekrõl, ame-
lyekben valamilyen állat szerepel, ismer-
tetést készített Martin egy-egy állatról,
amit hangosan bemutatott nekem. A fel-
készülés során nem hagytuk ki a környe-
zetvédelmi lexikon összeállítását és a 
folyóirat megszerkesztését sem a védett
állatokról. 

Martinnal felelevenítettük a verseny
emlékezetes pillanatait. 

• Sokat készültünk az idei versenyre is,
nemcsak a tavalyira. Mikor kezdted meg-
szeretni a verseny témáját, a biodiverzi-
tást?

• A második szombaton, amikor egy
érdekes kvízjátékot játszottunk a témával
kapcsolatban.

• Megnyerted ebben a tanévben is a
megyei versenyt. Idén kimaradt az orszá-
gos írásbeli döntõ. Azonnal be lehetett
kerülni az országos tizenhat közé, termé-
szetesen csak akkor, ha a pontszám az el-
sõ tizenhat között volt. Neked sikerült. Én
annyira bíztam a gyõzelemben!  Te is?

• Én is, de mivel a téma elõször nem
annyira tetszett, mint a Kopernikusz és a
Naprendszer, nem voltam olyan maga-
biztos a felkészítés legelején. Hajnalka
néninek köszönhetem, hogy sikerült ön-
bizalmat szereznem.
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• Mi volt a legnehezebb számodra a
versenyen?

• A tesztlap kitöltése volt a legnehe-
zebb, mert mindössze fél óra állt rendel-
kezésre a hétoldalas tesztlap megoldásá-
ra.

• A Power Point bemutatót nagyon
bravúrosan oldottad meg. Meséld el rész-
letesen, hogy hogyan fogtál hozzá a fel-
adat megoldásához!

• Amikor elolvastam, hogy mi a fel-
adat, kiválasztottam a témámat, a ju-
harféléket, ezután jegyzetelni kezdtem a
polcon talált dokumentumokból, majd
kutattam a számítógépen, képet válogat-
tam az interneten, a szövegeket, a jegyze-
teimet bevittem a számítógépbe, a képek
beillesztése után formáztam a szöveget.

• Milyen érzés volt kiállni a nyolctagú
zsûri elé?

• Amikor rám került a sor, nagyon iz-
gatott lettem, a bemutató közben a zsûri
tagjai kedvesen mosolyogtak rám, akkor
egy kicsit megnyugodtam, és határozot-
tan elõadtam a prezentációt, miután befe-
jeztem, teljesen megnyugodtam, és vár-
tam az eredményt.

• Közben én a gimnázium könyvtára
melletti teremben aggódtam érted, bíz-
tam benned, a tudásodban, a felkészülé-
sedben. Mennyiben segített a sok gyakor-
lás a gyõzelemben?

• Magabiztosabb lettem, mert tudtam,
hogy olyan feladatokat oldottunk meg
felkészülés közben, amelyek akár elõ is
fordulhattak volna a versenyen.

• Köszönettel tartozom neked ezért a
kiváló eredményért.

• Én is nagyon szépen köszönöm Haj-
nalka néninek a felkészítést, mert a tanár-
nõ nélkül nem sikerült volna ez a szép
eredmény, hiszen ketten kellettünk ah-
hoz, hogy ilyen szép siker születhessen.

• Nem hiszem, hogy lesz még egy ilyen
tanítványom, aki pontosan azt akarja,
amit én. Gyõzni. Gyõzni, mert te a lehetõ
legtöbbet tetted azért, hogy a dobogó leg-
felsõ fokára juss. Szerinted akad még
ilyen tanuló több is?

• Bízzon benne, Hajnalka néni!

Remélem, lesznek Martinhoz hasonló
tanítványaim a jövõben is, akikkel
ugyanúgy tudok dolgozni, készülni a
Bod Péter országos könyvtárhasználati
versenyre, mint vele. Én minden pedagó-
gusnak, akinek szívügye a tanulók felké-
szítése bármilyen versenyre is, hozzá ha-
sonló tanítványt kívánok! ■
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Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi
Könyvtár Gyermekkönyvtára 

olvasást népszerûsítõ fotópályázatot 
hirdet a következõ témakörben:

Lapról, lapra! – Fotóról, fotóra! 
Elkapott pillanatképek!

A cél bemutatni, hol és hogyan olvasunk – (kü-
lönbözõ helyszíneken, parkban, ágyban, boltban,
buszon, fa alatt stb.) egyedül, ketten sõt többen.
A pályázatot benyújtóktól minél ötletesebb képe-
ket várunk az olvasásról. Az elbírálásnál a leg-
fõbb szempont a humor és a figyelem felkeltése.

Pályázati feltételek:
A pályázatra 10–14, 15–18 és 19–25 éves 
korcsoportban lehet jelentkezni. Egy pályázó
maximum 5 digitális képet küldhet legalább 
4 megapixel felbontásban (de ne legyen több 
5 MB-nál), JPEG (.jpg) formátumban.

A pályázati anyag leadása személyesen 
(Gárdonyi Géza Városi Könyvtár, Oroszlány,
Szent Borbála tér 1. – CD, DVD, PENDRIVE)
vagy e-mailben lehetséges
(ggkonyvtar.oroszlany@gmail.com)
A pályázat jeligés.

Díjazás: A legkiválóbb alkotásokból a könyvtár
kiállítást rendez, majd a képeket felhasználja.
A könyvtárosokból és szakemberekbõl álló zsûri
annak alapján választ majd, hogy melyik mûve-
ket tudja a késõbbiekben használni olvasást nép-
szerûsítõ programjaiban. Emellett lehetõsége
lesz a nagyközönségnek a kiállításon közönség-
díjas alkotást választani.

Beküldési határidõ: 
2013. szeptember 14.
Kiállítás és közönségszavazás: 
2013. szeptember 27.
Eredményhirdetés: 
2013. október 11.

A pályázó a pályázaton történõ részvétellel 
automatikusan elfogadja jelen feltételeket, és 
kijelenti, hogy megadott adatai megfelelnek 
a valóságnak. 
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Dományi Zsuzsa
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Goldschmidt Éva
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Halász Magdolna
Sárospataki Irodalmi Olvasókör, Sárospatak

Kiss Adrien
Eszterházy Károly Fõiskola Tittel Pál

Könyvtár és Médiacentrum, Eger

Pádár Lászlóné
TEMI Könyvtár, Salgótarjánû

Pál Lajosné
Várkerti Általános Iskola, Várpalota

Prinyi Tünde
Tiszafüredi Városi Könyvtár, Tiszafüred

Roncz Melinda
Bibliotheca Hungarica, Somorja

Szente Ferenc
Budapest

Takács Tímea
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár, Oroszlány

Udvarnoky Virág
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest

Júliusi lapszámunk szerzõi

Kitüntetés

2013. június 6-án a Balassi Bálint Me-
gyei Könyvtárban Romhányi Katalin,
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Népjóléti Irodájának ve-
zetõje Balassi Bálint-díjat adott át Pádár
Lászlónénak, a salgótarjáni TEMI
Könyvtár igazgatójának.

A kitüntetettnek szívbõl gratulálunk és
további sikereket kívánunk! (a szerk.)
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