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„Fogadj örökbe!” 

Dr. Horváth Géza 

Helyismereti gyűjteményünkön belül külön ál-

lományrészként kezeljük azt a döntően 1850 

előtt keletkezett több mint 1200 dokumentumot, 

amely minden darabjának van megyei vonatko-

zása. E speciális gyűjteményt 40 éve a végleges 

megőrzés kötelezettségével alakítottuk ki. Keze-

lését, nyilvántartását a 22/2005. (VII. 18.) 

NKÖM rendelt előírásainak megfelelően végez-

zük.  

 

Közművelődési könyvtárként azon kevesek közé 

tartozunk, ahol ilyen gyűjteménnyel rendelkez-

nek, és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 

tesszük e műveket. Tatabányán, történelmi táv-

latban nem nagy múltra visszatekintő, éppen 71 

éves városunkban ez azért mindenképpen kieme-

lendő. Annál is inkább, mivel a tatabányai és a 

megyei értéktárban is szerepelnek eme kincse-

ink. Kevesen tudják, de most talán már többen, 

hogy elsősorban a történeti kutatások, de a nagy-

közönség számára is hozzáférhetőek e régi és 

ritka példányok. Internetes katalógusunkban 

visszakereshetőek, és bizonyos feltételekkel kéz-

bevehetők. 

Állagmegóvásukra 1996 és 2014 között az NKA 

Könyvtári Kollégiuma támogatásával, és egy 

erre szakosodott restaurátor cég segítségével 

rendszeresen gondot fordítottunk. Az állomány 

körülbelül 10 %-át sikerült megfelelően rendez-

ni. Ez a pályázati lehetőség időközben sajnos 

megszűnt. Jelenleg is sok mű szorul sürgős fel-

újításra. Már a megfelelő raktározási körülmé-

nyek kialakítása is nagy segítséget jelentene ah-

hoz, hogy ne romoljon folyamatosan a dokumen-

tumok állaga. Mindehhez azonban új forrásokra 

van szükség, ezért fontos az örökbefogadási 

programunk. Cégeket és magánszemélyeket kér-

tünk fel a jelképes örökbe fogadásra, adakozásra.  

Egyelőre erről a 7 könyvről és egy térképről van 

szó, amelyek restaurálásához várjuk az adomá-

nyokat a 11740009-15384326 számlaszámra. (Az 

átutalás megjegyzés rovatában szerepeljen: 

„Fogadj örökbe”) Minden fillérnek nagyon örü-

lünk, és természetesen el fogunk vele számolni a 

nyilvánosság előtt. Az köztudott, hogy anyagi 

haszonszerző tevékenységet nem folytatunk. 

Ezért a restaurálási munka elvégzésével egy ez-

zel foglakozó vállalkozást bízunk meg a megfe-

lelő szabályok betartása mellett. Ezt a munkát 

kizárólag az adományokból finanszírozzuk. Már 

több cég és magánszemély jelezte, hogy segítsé-

günkre lesz e nemes célunk eléréséhez.  
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Eddigi támogatóink és az örökbe fogadott 

könyvek: 

• Schmidt Csaba (168 402 Ft) Magyarország 

krónikája 1740-ig  

• AGC Glass Hungary Kft. (116 586 Ft) Ca-

lendarium archi-diocesanum clkeri Strigon-

iensis Tyrnaviae 1809  

• Pruzsina Alice (77 724 Ft) Lelki kalen-

dáriom...  

• Rudolph Ipari Logisztikai Kft. (77 724 Ft) 

Post- und Strassenkarte des oester-

reichischen Monachrie c. térkép  

• A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

kollektívája (51 816 Ft) Tabelle historiae 

universalis synchronistae 

 

Sajtó- és média megjelenések a témában: 

Tatabánya honlap 
Fogadj örökbe egy könyvet! (2018.10.09.) 
http://tatabanya.hu/Hirek/kozelet/fogadj-orokbe-egy-konyvet 

 

Forrás Rádió 

Muzeális dokumentumokat lehet örökbe fogadni a 

megyei könyvtárban 
https://forrasradio.hu/szorakozas/studio-blog/muzealis-

dokumentumokat-lehet-orokbe-fogadni-a-megyei-konyvtarban.html 

 

Tatabányai Közösségi Televízió 

A JAMK muzeális gyűjteményének darabjait lehet 

örökbe fogadni 
https://tatabanyaitv.hu/kultura/muzealis-gyujtemenyenek-darabjait-

lehet-orokbe-fogadni.html 

 

YouTube 

A JAMK muzeális gyűjteményének darabjait lehet 

örökbe fogadni 
https://www.youtube.com/watch?v=pykVtTY9wBs 
Tatabánya, Ma (Teljes adás, 2018.10.09) 
https://www.youtube.com/watch?v=fQOSMVw7Puk 
 

V. Országos Hon- és Népismereti 
Konferencia  

Forróné Virág Zsuzsanna 

Az V. Országos Hon- és Népismereti Konferen-

cia a Honismereti Szövetség és a Péczeli József 

Komárom-Esztergom Megyei Honismereti 

Egyesület közös szervezésében került megrende-

zésre Esztergomban, 2018. október 26-29. kö-

zött. 

A konferencia célja az volt, hogy a hon- és nép-

ismeret, helytörténet tanórai tanításának, vala-

mint a tanórán és iskolán kívüli szervezésének a 

honismereti mozgalomban kialakult szakmai – 

módszertani tapasztalatait, ismeretanyagát átad-

ja, e munkát sajátos eszközeinkkel segítse. Kon-

ferenciánk célcsoportja azok az egyetemi hallga-

tók voltak, akik a pedagógus pályát választották, 

és elhivatottan készülnek arra, hogy leendő 

munkahelyük „lámpásai” legyenek. 

Témáink a honismereti táborok, tanulmányi ki-

rándulások, erdei iskolák szervezésének mód-

szertani kérdései voltak. 

 

A fotókat Debreczeni-Droppán Béla, Mándli Gyula és 
Végső István készítette 

A konferencia megnyitójára és a résztvevők kö-

szöntésére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

BTK Vitéz János Tanárképző Központ díszter-

mében került sor. A résztvevőket Romanek Etel-
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ka, Esztergom város polgármestere; Dr. Major 

Balázs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

BTK helyettes dékánja, Forróné Virág Zsuzsa, a 

Péczeli József Komárom-Esztergom megyei 

Honismereti Egyesület elnöke; Debreczeni-

Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke 

köszöntötte. 

A bevezető előadást, az idei ősszel örökös öko- 

iskola címet elnyert Esztergomi József Attila 

Általános Iskola intézményvezetője, Maárné 

Harcsa Szilvia tartotta Kirándul az iskola cím-

mel. Őt követte Major Tünde intézményvezető 

helyettes és Somfai Balázsné öko-

munkaközösség-vezető előadása az erdei iskola 

szervezési feladatairól, melynek címe: Ahol ösz-

szerakható a világ volt. Ezután Óvári Zsuzsan-

na, a Lábatlani Arany János Általános Iskola 

pedagógusa táborszervezési tapasztalatait osztot-

ta meg a hallgatósággal. 

Az előadások után a konferencia résztvevői meg-

tekintették az Esztergomi József Attila Általános 

iskolában a „Hazatérve” című kiállítást, melyet 

Mitterné Baranyai Zsuzsanna intézményvezető 

nyitott meg. 

 

Az esti órákban a konferencián résztvevők Esz-

tergom város 1956-os városi megemlékezésén 

vettek részt, ahol a Szövetség és a megyei Egye-

sület is elhelyezte a megemlékezés koszorúját. 

A mozgalmas és tartalmas nap befejezéseként 

Dr. Tölgyessy Zsuzsanna egyetemi adjunktus 

drámajátékokkal ismertette meg a hallgatókat, 

melyeknek nagy hasznát vehetik majd gyakorlati 

munkájuk során az iskolai kirándulásokon, tábo-

rokban és az erdei iskolában. 

Második nap a konferencia résztvevői ellátogat-

tak Visegrádra, a Madas László Erdészeti Erdei 

Iskolába. Az odavezető úton Peragovics Ferenc, 

a megyei egyesület tagja, az esztergomi Dobó 

Katalin Gimnázium tanára, tankönyvíró tartott 

érdekes idegenvezetést az Ister─Gránum Euro-

régió településeiről. Visegrádon az erdei iskolai 

oktatással, mint oktatási formával ismertette 

meg a hallgatókat Békefi Andrásné, az erdei is-

kola vezetője. Ezután került sor Schaub Gáborné 

környezeti nevelő: Manómesék a Nagy-Villám 

Hegyen és Békefi Andrásné: Hogyan lesz a 

makkból bútor? című interaktív foglalkozásai-

ra.  

 

A Mogyoróhegy Étteremben elfogyasztott ebéd 

után a konferencia résztvevői visszaindultak Esz-

tergomba. A nap folytatásaként a Duna Múze-

umban csoportos interaktív foglalkozásokat tar-

tott Gróhné Illés Ildikó és Fehér Györgyi: Élet a 

vizes élőhelyeken, továbbá „Fűben, fában or-

vosság” címekkel. 

 

Este táncházat szervezett a diákoknak a megyei 

Egyesületnek is otthont adó esztergomi Szent-



györgymezői Olvasókör. A nap befejezéseként a 

Dzsámit tekintették meg a vendégek Borz Tamás 

történész vezetésével. Vasárnap, a konferencia 

zárónapján a résztvevők Esztergom város és a 

magyar történeti múlt emlékeivel ismerkedtek a 

Vármúzeumban, Koditek Pál helytörténész veze-

tésével. 

A konferencia zárására a vár királyi tróntermé-

ben került sor, ahol Debreczeni-Droppán Béla, a 

Honismereti Szövetség elnöke foglalta össze a 

három nap tanulságait, élményeit és a terveket a 

következő évre. Megköszönte Forróné Virág 

Zsuzsa elnök asszonynak és a Megyei Honisme-

reti Egyesület munkatársainak, valamint Végső 

István szövetségi titkárnak a szervező és lebo-

nyolító munkáját. Fakultatív programként a Ba-

bits-ház megtekintésével zárult a három napos 

tanácskozás. 

 

 

 

 

 

 


