
Sikerrel zárult az Országos könyvtári
napok bajai programsorozata: október
13. és 19. között változatos mûfajú és te-
matikájú rendezvényekkel vártak minden
érdeklõdõt az Ady Endre Városi Könyv-
tár és Mûvelõdési Központ szervezésé-
ben. Ez volt az elsõ olyan év, amikor a
könyvtári hét minden napján valamilyen
eseményt – egyes napokon kettõt is – tu-
dott kínálni az intézmény, és ez fõként a
közmûvelõdési munkatársaik érdeme.
Minden korosztály találhatott kedvére
való programot, és számos érdeklõdõt
vonzott ez a kínálat.

Hétfõn a Bajai Honpolgár folyóirat
jubileumi bemutatkozásával indult a ren-
dezvények sora a könyvtárban. Huszonöt
év, 4350 cikk, 480 szerzõ: röviden így
foglalható össze a mérleg. Elsõként a 
Bajai Honpolgár Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke, Mezeiné Kopasz Mária
megköszönte az eddigi támogatásokat, és 
kifejezte reményét, hogy a lap még évti-
zedekig fenn tud maradni. Nemes Gábor,
az alapító szerkesztõbizottság elnöke, je-
lenlegi kuratóriumi tag, felidézte, hogyan
illeszkedett bele a huszonöt évvel ezelõtt
útjára indult folyóirat a helyi sajtótörté-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. november30

Könyvtári napok Baján

✒✒    Zalavári László

A Bajai Honpolgár bemutatója



netbe. A Bajai Honpolgár egy védendõ
védtelen – jelentette ki, utalva Nebojszki
László régóta tartó természetvédelmi so-
rozatának címére, majd ismertette a lap
létrejöttének körülményeit. Leszögezte:
rögtön az induláskor világossá vált, hogy
ebbe a kiadványba a politika semmilyen
formában nem fér bele, és ezt azóta min-
den szerkesztõ bizottság szem elõtt tar-
totta. Napjainkban ötszáz példányban je-
lenik meg, elõfizetõi a világ számos
pontján föllelhetõk, hiszen egyfajta híd-
ként is szolgál a Bajáról elszármazottak
és szülõföldjük között.

Jász Anikó helytörténeti könyvtáros,
szerkesztõ szinte a kezdetektõl dolgozik
a folyóirat repertóriumán. Ebbõl kiderült
az öt legtermékenyebb szerzõ (Schmidt
Antal, Solymos Ede, Nebojszki László,
Bálint László, Dániel József), látszik,
hogy melyek a legtöbb folytatást megélt
sorozatok (a Bajai arcképcsarnok össze-
sen 77 életrajzot elevenített fel, a Véden-
dõ védtelenek pedig a 118. résznél tart),
és megismerhetõk a Honpolgár kiadásá-
ban megjelent könyvek. A készülõ reper-
tórium három fõ részbõl áll majd: idõren-
di sorrendben, szerzõ-, név- és tárgy-
mutató alapján, valamint illusztrációk
szerint dolgozza föl a huszonöt év törté-
netének összes megjelent anyagát.

A jövõbeni tervekrõl, a szükséges
megújulásról Mayer János fõszerkesztõ
szólt, jelezve, hogy a jubileumra való ké-
szülõdést még elõdjével, az év elején el-
hunyt Bálint Lászlóval közösen kezdték
el. Bár a lap az elmúlt negyed évszázad
során sokat változott, alapvetõ célja máig
változatlan és az marad a jövõben is: a lo-
kálpatriotizmus, az értékek és a magas
szakmai színvonal jegyében kínálni igé-
nyes olvasnivalót, politikamentes tartal-

mat, erõteljesebb vizuális elemekkel gaz-
dagítva. Ezt a törekvést a továbbiakban új
rovatok is szolgálják majd – némelyik
már most is megtalálható a lapban –,
ugyanakkor a szerzõi kört is bõvíteni sze-
retnék, megszólítva a fiatalabbakat is.
A következõ év elejétõl pedig várható a
lap küllemének megújulása is. Úgy véle-
kedett: az érett korba lépett folyóirat 
továbbra is meg tud felelni az olvasók
igényeinek, és a jövõben az interaktív
kapcsolattartási formáknak (Facebook-
profil, hamarosan induló honlap stb.) is
köszönhetõen egyre több szerzõt és olva-
sót vonz majd.

Szintén hétfõn este a Sugovica Általá-
nos Iskolában interaktív ismerkedésre
nyílt lehetõség a Sárköz népdal- és nép-
tánckincsével. Elsõként Antal István ta-
nár õcsényi és sárpilisi népdalokat taní-
tott. Hunyadi Kálmán tanár szeremlei
népdalokat hozott magával. A résztvevõk
nagy része már ismerte ezeket, és jóked-
vûen, lelkesen kapcsolódott be mindenki
a tanulásba. A dalokat Csupó Gábor és
Hunyadi Kálmán citerán, Végh János gi-
táron kísérte.

A folytatásban Nagy Dezsõ nép-
táncpedagógus a Duna által szétválasz-
tott tájegységrõl, a Sárközrõl tartott rövid
elõadást, térképen szemléltetve a tájhoz
tartozó településeket, bemutatva a jelleg-
zetes viseletet. Majd a közös tánc követ-
kezett. Elõször Nagy Dezsõ adott elõ egy
decsi verbunkot, majd mindenki beállt a
körbe és lassú ás friss csárdást tanult.
Ízelítõt kaptak a Sárközre jellemzõ, kü-
lönleges, 5/8-os lánytáncból, a karikázó-
ból is.

Kedden a Spirál Filmklub idei máso-
dik – Ezerarcú szerelem címet viselõ –
sorozata keretében ezúttal az Anyegin

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. november 31



címû angol–amerikai filmet láthatták a
minõségi romantikus filmek kedvelõi.
A vetítés elõtt – szokás szerint – Bruzlai
Czifra Erika mûvelõdésszervezõ ismer-
tette a tudnivalókat Puskin verses regé-
nyérõl és a klasszikus mû képi megjele-
nítésérõl is. 

Szerdán a könyvtárban A sikeres és
boldog gyermekekért címû tehetségpeda-
gógiai sorozat elsõ elõadója Gyarmathy
Éva klinikai és nevelés-lélektani szak-
pszichológus, a Magyar Tudományos
Akadémia Természettudományi Kutató-
központjának Kognitív Idegtudományi és
Pszichológiai Intézete tudományos fõ-
munkatársa volt. Komoly érdeklõdés kí-
sérte a programot, több mint száz peda-
gógus és szülõ érkezett rá. 

A tehetség, a nem szunnyadó erõ cím-
mel tartott, közel kétórás elõadásban a
következõ témák szerepeltek: a tehetség
azonosításának kérdései, alulteljesítõ te-
hetségek (különös tekintettel a tanulási
zavarokkal küzdõkre) diszlexia és több-
nyelvûség, hiperaktivitás, tehetség és ma-
gatartászavar.

Az elõadást követõen a közönség kér-
déseire válaszolt az elõadó. A remények
szerint a vastapssal záruló program meg-
alapozta a sorozat további sikerét. Ezzel
szeretne az intézmény hozzájárulni a pe-
dagógusok munkájának eredményessé-
géhez, a szülõk nevelés-módszertani is-
mereteinek gazdagításához. 

A Megbékélés Kápolnájában a Mécs-
világnál sorozat októberi összejövetele
zajlott. Két év óta az irodalomkedvelõk
havonta találkoznak, egy adott témához
készülnek verssel, prózával, zenével. Az
est témáját ezúttal Kányádi Sándor versei
adták. Néhányan gyerekverseket, a többi-
ek felnõtteknek szóló költeményeket ol-

vastak fel. A költõ életrajzához érdekes
részleteket hallhattak és együtt nézték
meg Váradi Péter Pál és Lõwey Lilla a
költõ nyolcvankettedik születésnapjára
készített, gyönyörû albumát. A kötet cí-
me: Szavak vándorköszörûse. Béda Ildi-
kó és Sramó András elõadásában egy kü-
lönleges versfûzért hallottak: szavakra,
énekhangra és hangszerekre. Végül a
résztvevõk megbeszélték a következõ
összejövetel témáját is: a házsongárdi te-
metõben nyugvó magyar írók, költõk, tu-
dósok gondolatai.

Csütörtökre Szabadi Mihály könyvé-
nek bemutatójával egybekötött bor- és
sajtkóstoló jutott. A sióagárdi származá-
sú szerzõnek az És virágzott a berbecs az
ötödik kötete, és a második bemutatója
Baján. A könyv a negyvenes évek köze-
pétõl kíséri végig egy kántortanító életé-
nek viszontagságait. Szemléletesen ábrá-
zolja, hogyan lesz a köztiszteletben álló
tanító úrból megvetett közellenség csak
azért, mert a politika eltorzítja a szûkebb
környezet, a falu tradicionális értékrend-
jét. Milyen lelki gyötrelmek árán kell le-
mondania a kántorságról, és hogyan ke-
rül be a „tanácsba” nem a meggyõzõdése
miatt, hanem mert õ az egyetlen ember a
faluban, aki olvasni és értelmezni tudja 
a felülrõl érkezõ utasításokat. A szerep-
lõk nem kitalált személyek, mint ahogy a
történet is hûen ábrázolja a valóságot.
A könyvet Say István, a Tolna Megyei
ÁMK nyugalmazott igazgatója mutat-
ta be. 

Az est a kultúra több területét is fel-
ölelte. Az irodalom után a gasztrokultúra
következett. Nagy István szakavatott
iránymutatásával, stílusosan, tolnai boro-
kat kóstolhattak a résztvevõk. Közben
részletek hangzottak el Hamvas Béla
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A bor filozófiája címû mûvébõl. A han-
gulatos estén sokáig beszélgettek az író-
val és egymással is a résztvevõk. 

Pénteken különleges koncert várta a
zenerajongókat: a Corridor Quartet
hangversenye, fagott gála. Corridor, 
vagyis folyosó, ami jön valahonnan és
tart valahova, összeköt és áthidal, és ren-
geteg ajtó nyílik róla, reneszánsz, ba-
rokk, modern és népi, jazz és rock, akár
fúzió is... Az együttes vezetõje, Lakatos
György, a számok között beszélgetett a
közönséggel, szólt a következõ zene mû-
fajáról, megkérdezte, hogy ki mit szeret-
ne hallani, és természetesen bemutatta a
hangszert is. Ez az este igazi csemege
volt a zenei ínyenceknek, akik kikövetel-
ték a ráadást.

A Könyves vasárnap a családoké volt:
délután õszi hangulatú kézmûves foglal-
kozásra várták a kicsiket és nagyobbakat,
majd a szegedi Léghajó Meseszínház két
mûvésze, Száraz-Nagy Tamás és Csõsz
Veronika adta elõ a Furulyás Palkó címû

interaktív mesét, igazi táncházhangulatot
varázsolva a könyvtárba. Az esti záró
koncertre – Nagy Imi, gyermekei, Gergõ
és Emma, valamint barátaik közös öröm-
zenélésére – kicsinek bizonyult a könyv-
tár épülete, az egykori zsinagóga, a 
közönség fergeteges hangulatú, virtuóz
muzsikálásnak lehetett tanúja. A jókedv-
hez talán a belépõként kínált minõségi
borok is hozzájárultak...

A könyvtári hét kapcsán hagyományo-
san meghirdetett Tiszta lappal! akció ke-
retében öt évvel ezelõtt elfelejtett köny-
vek is kerültek vissza a késedelmi díj
megfizetése nélkül. Az egy évre szóló in-
gyenes beiratkozás lehetõségét is sokan
igénybe vették: több mint százötven 
fõvel gyarapodott a tagság, vasárnap 
volt, hogy egész családok is csatlakoztak
a könyvtárhoz. Kísérõrendezvényként
egész héten megtekinthetõ volt a Nagy-
apáink emlékére címû kiállítás I. világhá-
borús fényképekbõl, személyes tárgyak-
ból és a könyvtár dokumentumaiból. ■
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