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iskolapadba, kipróbálhattuk milyen lenne Torma 
Gedeon igazgató úr székében ülni. Ki is használtuk 
a lehetőséget, öltöztünk, fényképezkedtünk, és köz-
ben nagyon jól szórakoztunk.

Az állandó kiállítás is bőven tartogatott meglepeté-
seket. Néhányan nosztalgiázva nézegettük például a 
Sokol rádiót, a Kékes televíziót, a szalagos és kazettás 
magnetofont,  s a régi lemezjátszókat. 
A rádiók, televíziók történetének megismerése után 
kipróbáltuk, milyen egy igazi bemondó bőrébe 
bújni, és súgógépről olvasni a szöveget, miközben 
mindezt fölveszi a kamera. Ezután még szinkroni-
záltunk is, volt szélgép, ajtó, murva, csengő és egy 
rövid párbeszéd is. Nagyon izgalmas volt bepillan-
tást nyerni a filmszinkronizálás világába, mely – mint 
kiderült – nem is egyszerű dolog.

Mind a negyvenen nagyon jól éreztük magunkat. 
A látottak maradandó élményt nyújtottak, sok új, 
érdekes információval lettünk gazdagabbak. Nagyon 
jólesett a játékos forma is, igazán más megtapasztal-
ni, kipróbálni a dolgokat – nem csak nézni.

Időnként ki kell lépnünk a hétköznapok megszokott 
ritmusából, hogy új dolgokat lássunk, új élménye-
ket szerezzünk, hogy aztán újult erővel, lelkileg fel-
frissülve teljesíthessük feladatainkat. Ezt biztosította 
számunkra ez az igazi feltöltődést biztosító nap. 
Külön jó volt, hogy olvasók és könyvtárosok együtt 
töltötték a napot, közös élményeket szereztek. 
Köszönjük a lehetőséget és a szervezést a Bródy 
Sándor Könyvtár remek csapatának!

VADÁSZINÉ	VARGA	ÉVA,	FELDEBRŐ

A Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár által Szabó Magda írónő 
születésének századik, halálának 
tizedik évfordulója alkalmából 
meghirdetett játék hibátlan meg-
fejtést beküldői kirándulást nyer-
tek Budapestre, múzeumlátoga-
tásra. A játékosokat elkísérhették a 
könyvtárosaik is. Nagy izgalommal 
készültünk az ígéretesnek tűnő 
napra, a borús, esős novembe-
ri időjárás egyáltalán nem szegte 
kedvünket. S nem csalódtunk: a 

HEVESTÉKA által szervezett programokhoz illően 
ez a nap is tartalmasan telt, rengeteg élménnyel és 
jókedvvel tértünk haza.

Először ellátogattunk a Petőfi Irodalmi Múzeumba, 
ahol megtekintettük az „Annyi titkom maradt… Száz 
éve született Szabó Magda” című kiállítást. Ugyan-
itt igazán sok érdekességet láthattunk még Petőfi 
Sándorról és Arany Jánosról is, és megcsodálhattuk 
a múzeumnak helyet adó Károlyi-palotát.

Ezután elsétáltunk a Rádió- és Televíziótör-
téneti Kiállítóhelyre,  ahol az állandó kiállítás 
mellett Szabó Magda emléke előtt is tisztelegtek a 
„Szabó Magda 100 – Abigél” c. interaktív kiállítás-
sal.  Megtekinthettük a film készítéséhez használt 

ruhadarabokat, melyeket fel is próbálhattunk.  Beöl-

tözhettünk Vitai Georginának és beülhettünk az 

„ANNYI TITKOM MARADT...”

HEVESTÉKA HÍREK
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HEVESTÉKA HÍREK

INTERJÚ KOVÁCS ATTILÁVAL, AZAZ 
HOLDEN ROSE-ZAL

Kovács Attila interjút adott nekünk, melyben 
elmondta, hogyan is kezdődött írói pályája, s 
hogy mit tervez a jövőjére nézve.

A Heves megyei könyvtárosoknak szervezett 
szakmai napon sokan megismerkedhettünk 
veled. Mégis, akik nem lehettek ott, azoknak 
mesélnél pár szót az írói pályafutásod kezdeté-
ről? Hogyan kerültél közel a „pennához”? És mi-
ért?

csináltam. Ugyanakkor nagyon élvezem a tanulást. 
És nem csak az írástechnikára gondolok. A kérdés-
ben említett közeg tényleg nagyon színes és izgal-
mas. Új barátokat szereztem, mondhatni tizenhat 
megyében hagytam ott a névjegyem, és még csak 
az út elején járok. Ráadásul minden munka, főleg az 
utóbbi időben, egy-egy új kihívás.

Nos, nekem megle-
hetősen kanyargós út 
vezetett az íráshoz. Ha 
röviden akarom elmon-
dani, akkor úgy mesél-
ném: mindig is írtam, 
csak későn vettem ész-
re. Így utólag kiderült, 
hogy már nyolc évesen 
verseltem, tizenpár éves 

koromtól pedig novellákat, regénykezdeményeket 
írtam, de nem nagyon biztatott senki, így felhagytam 
vele. És innen tudom hosszabban kifejteni, hiszen 
viszonylag sok mindent kitanultam, mire újra vissza-
kanyarodtam az íráshoz. Elsősorban zenéltem, zenét 
és dalszöveget írtam, aztán egy nagyobb kanyarral 
az informatika, és egy még nagyobbal a marketing 
felé vettem az irányt. Egy kis véletlennel vegyített 
kalandvágy juttatott aztán újra az írógép elé, és most 
úgy tűnik itt ragadtam egy időre. Mindössze egy 
történetet szerettem volna lejegyezni, de túlságosan 
élveztem az írást, és emiatt írtam egy regényt. Aztán 
elszabadult bennem az alkotó, és most ősszel már a 
nyolcadik regényem jelent meg.

Mennyiben változtatta meg – ha megváltoztatta 
– a mindennapjaidat, az emberi kapcsolataidat, 
világlátásodat az a közeg, amit az írók, irodalmá-
rok, ill. könyvtárosok és tanárok jelentenek?

Nem érzek magamon túlságosan nagy változást. Van 
egy módja számomra annak, ahogy létrejönnek a 
dolgok, és ez a hozzáállás, ez a technika, ha úgy tet-
szik, nem olyan sokban különbözik attól, amit azelőtt 

Minden új és ké-
szülő könyvem kü-
lönbözik attól, amit 
eddig próbáltam. 
Egyre több szakem-
berrel, pedagógussal 
kerülök kapcsolatba, 
akik mind csiszolnak 
egy kicsit a tudáso-
mon, és nem szabad 
elfelejteni a könyv-
tárosokat és a közönségemet sem, hiszen az ő visz-
szajelzéseik a leginkább mérvadóak. Szerencsésnek 
érzem magam, hogy ez most így, egy kerek egész-
ként működik az életemben.

Mi a küldetésed? Mi az, amit át szeretnél adni a 
felnövekvő generáció aprajának-nagyjának?

Azt vettem észre, nagyjából mindenkinek van véle-
ménye, mit lehetne változtatni az oktatáson. Nekem 
is megvannak az észrevételeim, ráadásul abban 
a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy kicsit 
változtathatok a dolgokon. Olyan témákat keresgé-
lek, és találok, amelyek nem feltétlenül hangzanak el 
egy iskolában, vagy nem úgy ahogy én gondolom 
fontosnak. Ezekből készítek előadásokat. Minden-
nél fontosabbnak vélem a gyakori, majd rendszeres, 
végül pedig az értő olvasást. Azt gondolom, hogy aki 
nem képes értelmezve olvasni, annak nincs jövője 
egy információkkal ennyire túlterhelt világban.
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Azt mondják túl sok az impulzus? Hát még annak, 
aki szét sem tudja válogatni őket! Ezt világítom 
meg a 3-4. osztályosoknak. Aztán ott van a rálátás. A 
hatodikosok, meg a hetedikesek csak néznek, ami-
kor elárulom nekik, hogy ez életük legfontosabb 
szava. Nem nagyon találkoztak még vele. Pedig 
rálátás nélkül nincsenek valós célok. És most is 
dolgozom egy előadáson, amit 10-12 éveseknek 
szánok. Azt a címet adtam neki, hogy Egyszerűsí-
tés. Úgy gondolom érdemes egyszer összefoglalni 
nekik, miként alakíthatják ki a gyerekek a gondolata-
ikból az egyéniségüket, és hogyan juthatnak hozzá 
önálló gondolatokhoz. Valamint, miért nem kell félni, 
miért nem szabad ítélni, és ez mennyit egyszerűsít az 
életükön. Szabaduljunk meg néhány tehertől.

Hogy látod, meg lehet menteni az ifjúságot hogy 
felnőve értő, gondolkodó, önálló véleményt 
alkotó emberré váljanak? Vagy nem létezik ez a 
probléma?

A probléma bizonyosan létezik. De megmenteni 
senkit sem kell. Én nem abban látom a hibát, hogy 
a gyerekek ne akarnának tudni. A gyerek mindig 
tudásra éhes. Inkább azt látom gondnak, hogy 
senki sem magyarázza el, miért is kell tudnia azt, amit 
be kell magolnia. Nincs meg a gyakorlati része a 
tudásának, nem tudja hova kötni a dolgokat. Ha azt 
mondod egy diáknak fejtsen meg egy térképet, és 
talál valami kincset, minden tudását latba fogja vet-
ni. Ha meg kell mutatnia egy vaktérképen a bauxit 
bányákat, akkor nem lesz annyira hatékony. Sok 
példát lehetne hozni arra, mennyi mindent kell tud-
niuk feleslegesen, és emellett mennyi mindent nem 
tanulnak meg, amely elengedhetetlen a mai világ-
ban. És még van egy másik része is – legalábbis 
szerintem – ennek az egész képnek. Itt ez a sok 

technikai újdonság, a viharosan fejlődő számítógé-
pek, az internet, a robotika és még sorolhatnám. 
Nagyon sokan látják úgy, hogy ezek bár haszno-
sak, de megfosztják a gyerekeket valamitől. Igen, a 
nyakig sáros gyerekkorra, meg a hasonlókra gon-
dolnak. Az emberek ugyanúgy féltek annak idején 
az automobiltól is, előtte meg a szappantól. Ezektől 
az újításoktól nem félteni kell a következő generá-
ciót, hanem meg kell tanítani őket arra, hogy ho-
gyan használják. Ha nem lépsz az autó elé, nem üt 
el. Ha nem eszed meg a szappant, nem leszel beteg 
tőle. Ha tudod használni az internetet, nagyon sok 
minden elérhető közelségbe kerül.

Hogy látod magad pár év múlva? Mit fogsz 
csinálni? Milyen közönségnek?

Én ilyen jóslatokba nem bocsátkoznék. Vegyük 
csak a 2018-as évet. Lesz legalább háromféle 
előadásom, és nem csak 16 megyébe jutok majd 
el, hanem mind a 19-be. Újabb könyveim jelennek 
meg, melyek között akad majd mese, sőt még az 
is lehet, hogy előrukkolok egy felnőtteknek szóló 
krimivel. Bizonyosan megpróbálkozom külföldön is 
értékesíteni a könyveimet, újra lenne igényem néhány 
dal megírására is, és nagyon elhatároztam magam, 
hogy leadok vagy 15 kilót. Nem csak szándékom, 
de tervem is van mindezek megvalósítására, emiatt 
legalább 50% eséllyel vágok bele a következő idő-
szakba.

Köszönjük, hogy közreműködéseddel Heves me-
gye könyvtáraiban is több száz kisdiák csodálkoz-
hatott rá csillogó szemmel a tényre, hogy olvasni 
öröm, izgalom és élmény! Várunk vissza jövőre, a 
nagyobb gyerekeknek szóló előadásoddal is!

5



MOZIPLUSZ VAGY MOZI + ...?

A Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár 2015-
ben új szolgáltatást kínált 
a HEVESTÉKA Könyvtárel-
látási Szolgáltató Rend-
szer könyvtárai számára: 
a KönyvtárMozit. A két 
éve indult programot az 
Informatikai és Könyvtá-

ri Szövetség koordinálásával a megyei könyvtárak 
irányítják a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez 
tartozó településeken. 
A KönyvtárMozi szolgáltatással a magyar filmkul-
túra alapvető értékei váltak elérhetővé az ország 
kistelepülései számára. Az új közösségi szolgáltatás 
célja volt, hogy a könyvtárak kisközösségei is része-
süljenek a mozi élményében, hiszen, ahogy a feldeb-
rői kolléganő, Vadásziné Varga Éva is írta az egyik 
vetítésről szóló feljegyzésében: „Manapság a 
kistelepüléseken élő gyerekek nagy része nem jut el 
moziba, a könyvtárban viszont egy (majdnem) igazi 
mozit sikerül varázsolnunk nekik.”
Ennek folytatásaként a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár 2017. elején útnak indította Heves 
megyében a MoziPlusz programsorozatát, amely 
a Nemzeti Kultuális Alap pályázati támogatásának 
köszönhetően valósult meg a megyében. 

De mi is a MoziPlusz? 
A MoziPlusz programsorozat célja, hogy segítsünk 
koordinálni a kistelepüléseket és szakértő segít-
séget nyújtsunk a KönyvtárMozis vetítések, prog-
ramok színvonalas lebonyolításához. Így a több 
mint 30 Heves megyei kistelepülésnek, akik 2017. 
elejéig csatlakoztak a KönyvtárMozihoz, lehetőséget 
biztosítottunk a MoziPluszban való részvételre, amely 
azt jelenti, hogy a vetítésekkel egy időben beavató 
jellegű, közösségfejlesztő, értékteremtő foglalkozá-
sokkal segítjük a településeket kollégáink és külső 
szakemberek közreműködésével. 
A kreatív kézműves, élményszerű foglalkozásokon, 
előadásokon vagy épp beszélgetéseken az előadók 
mélyebb betekintés nyújtanak az általuk feldolgo-
zott filmekbe. 

HEVESTÉKA HÍREK

A MoziPlusz indulása
Az év elején összeállítottunk egy 29 filmből álló 
listát, melyekhez könyvtáros kollégáink és külső 
szakemberek közreműködésével kísérő programo-
kat dolgoztunk ki. A listán szerepelt A Pál utcai fiúk, 
A hazudós egér, a Hyppolit a lakáj, Az Árpádok emlé-
kezete, a Halálos tavasz, az Állami áruház, Rokonok c. 
film, valamint a Cigánymesék, A Négyszögletű Kerek 
Erdő és Mátyás királyhoz kapcsolódó mesékhez is 
dolgoztunk ki programokat. 
A programban résztvevő HEVESTÉKA könyvtáraknak 
áprilistól decemberig összesen 9 film levetítésére 
volt lehetőségük.
Hogy a program elindulhasson, az év elején felvettük 
a kapcsolatot a kistelepülési kollégákkal, és megkér-
tük őket, hogy az általunk küldött listából - a tele-
pülésük igényeit nézve - válasszanak ki négy filmet, 

melyhez a  foglalkozást mi biztosítjuk, s ezen kívül 
válasszanak további öt filmet, melyekhez a kapcso-
lódó programot saját maguknak kell majd megvaló-
sítaniuk.
A beérkezett moziműsorokból minden településnek 
elkészítettük a saját, egyedi plakátját. 
A megyei könyvtártól kért négy MoziPluszos prog-
ramra a kollégáink kézműves anyagokkal érkeztek a 
könyvtárakba, hogy a vetítést követően játékos for-
mában tovább tudják vinni a látottakat, impressziót 
váltva ki a gyermekekből, felnőttekből. Céljaink között 
szerepelt az is, hogy kikacsolódást, közösségi 
élményt nyújtsunk a könyvtárbajáróknak, és bizto-
sítsuk a magyar filmkultúra kiemelkedő értékeinek 
megismertetését, élményszerűvé tételét.
A programok alatt a résztvevők elkészítették Vacs-
kamati virágját, saját kódexeket, mandalákat és 
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fecskéket készítettek, mondókákat és verseket 
tanultak, elsajátították a tászlifűzés és szalaghímzés 
alapjait, valamint egy interaktív játékban felvették a 
szerepet és megküzdöttek egymással Pál utcai fiúk-
ként, Vörösingesekként. 

KönyvtárMozi kirándulás
A településeknek lehetőségük volt részt venni 2017. 
augusztus 24-én és 31-én egy szakmai kiránduláson: 
Egerszalókra a GreenZero 3D stúdióba és a barlang-
lakásokhoz látogattunk el.
A kirándulás során bepillantást nyertünk a Green-
Zero Multimédia Inkubátorház és Klaszterközpont 
által a 21. század egyik legkorszerűbb filmkészítés 
technikájába, és lehetőségünk volt megnézni a ma-
gyarság ezeréves történelmét bemutató computer- 
animációs rövidfilmet.

Aztán végigjártuk a barlanglakásokat, a 3D mozi 
segítségével időutazáson vettünk részt, ahol vissza-
tekintettünk a kőzetek kialakulásáig, megismerked-
tünk a barlanglakások részeivel és kialakulásával. A 
Sáfránykertben pedig feltérképeztük a bio zöld-
ségeket, fűszereket, gyümölcsöket, kóstoltunk 
smoothi-t, ettünk lepényt és kézműveskedtünk. 
Végül a mesebarlangban kiálltuk a próbákat, a 
tücsökbuszozás után pedig győztesen, élményekkel 
tele tértünk haza. 

Igazi kalandtúra volt 3D-ben, íme a bizonyítékok: 

Lovászné Filipcsényi Anita, Szilvásvárad: „Kö-
szönjük a kirándulást, a tartalmas időtöltést Egersza-
lókon! A Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtár 
KSZR meghívását, az egerszalóki kollégák maximális 
vendéglátását. Nagyon jó, izgalmas nap volt.”

Lükő  Katalin, Nagytálya: Nagyon szépen köszön-
jük Eszter Szabónak és a többi szervezőnek ezt a 
csodás napot! Szuper volt!!

Molnár Lajos, Ostoros: Az Ostorosiak is nagyon 
szépen köszönik a remek kirándulást a BSMVK-nak, 
Szabó Eszternek, a SZALÓKIAKNAK! Remekül éreztük 
magunkat, sokat tanultunk!

Dorkó Renáta, Bekölce: Köszönjük, köszönjük!! 
Nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek is és felnőt-
teknek is!

Vadásziné Varga Éva, Feldebrő: Köszönjük a le-
hetőséget, a szervezők és a vendéglátók munkáját. 
Sok érdekességet láttunk, csodálatos volt!

KULCSÁR KITTI, BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR 
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HEVESTÉKA HÍREK

A Kapcsolat című lap nyári számában számoltam 
be a KönyvtárMozi+ program keretében létrejött - 
A Pál utcai fiúk című filmhez kapcsolódó - beavató 
foglalkozásról és annak „termékéről”, a társasjáték-
ról. Akkor ígéretet tettem arra, hogy beszámolok a 
foglalkozás során gyűjtött benyomásokról és tapasz-
talatokról. 

A „Nadrágodba ragadt a gitt, kimaradsz egy kör-
ből.” feliratú kártyát nem tartották meglepetésnek, 
sőt a „Nem nyertél a golyózásban, elvesztettél egy 
üveggolyót” sem. Igazuk volt. Ezen változtattam, 

ÉLJEN A GRUND! - AVAGY A PÁL 
UTCAI FIÚK TÁRSASJÁTÉK,
A	VILÁGOT	JELENTŐ	DESZKA

A diákok és a pedagógusok öröm-
mel fogadták a foglalkozást, amely 
többször szolgált a dolgozat előtti 
összefoglaló óraként vagy a köte-
lező olvasmányt bevezető óraként. 
Szerencsés az is, hogy az általános 
iskolai 5. osztályos tananyagban 
a regény feldolgozása a május- 
júniusi hónapra esik, amikor már 

a gyerekek felszabadultabbak, nincs rajtuk az egész 
éven át tartó megfelelési kényszer. A foglalkozások 
így nagyon jó hangulatban teltek.

A beszélgetésekben, mely egy kortörténeti beve-
zetőnek is megfelelt, a diákok szívesen vettek részt. 
Tudásukra alapozva magabiztosan feleltek a kér-
désekre, fűztek véleményt a regény keletkezési kö-
rülményeihez. A mű szereplőinek, helyszíneinek 
áttekintése után következett a film részleteinek 
megtekintése, majd a regény történeténekmegbe-
szélése. A filmnézést követte a várva várt társasjáték. 
A gyerekek egy-egy szereplő nevének kihúzásával 
alakítottak csapatokat. A kis létszám teret engedett 
olyanoknak is a játékban való aktív részvételre, aki 
ugyan nem szeretett szerepelni, de itt őt is megszó-
lítottuk egy kérdéssel vagy akár a játéktáblán való 
bábu mozgatásával.
A diákok kifejezetten nem szerették azt, ha egy 
játékmezőn nem történik semmi, azaz nem lehet 
kártyát húzni vagy nem lehet még egyet dobni. A 
körből történő kimaradást egyenesen büntetésnek 
érezték, hiszen akkor nem gyűjthettek gittgolyót, 
üveggolyót vagy farakást, így ponthoz sem jutottak. 
A gyerekek javaslatára lettek a Meglepetés 
kártyák hátoldalán az instrukciók igazi meglepetések. 

mégpedig a következőképpen: a Meglepetés 
kártyák kihúzásával egy puzzle-t rakhatnak ki, mely-
nek képe az olvasmány egyik lapjáról készült.  
A játék folyamán cél az, hogy ennek a puzzle-nak 
minél több darabját összegyűjtsék, hiszen plusz 
pontért a játék végén meg kell mondaniuk, hogy   
a mű melyik eseményét írja le az adott oldal. Nem 
könnyű, de megoldható. Ez a játékos forma még 
jobban összekovácsolta a csapatokat, mindenki 
szerephez jutott és együtt izgultak a kérdések he-

lyes megválaszolásával a pontokért. 
A változtatások miatt új játéktáblát 
kellett készítenem, melyben nagy 
segítségemre volt a Garamond Kft., 
akik a játéktáblán túl megformázták a 
szereplőket a bábukhoz, mág-
neses farakásokat készítettek 
és formába öntötték a puzz-
le-ról alkotott elképzeléseimet is. 
A foglalkozás összegzésekor mindig 
egyetértettünk abban a gyerekekkel, 
hogy a regény főszereplőiben megnyilvánuló becsü-
let, barátság, önfeláldozás képessége a mai napig na-
gyon fontos egy közösség/baráti társaság életében. 
Bízom abban, hogy a közös, önfeledt játékkal azok-
nak is kedvet csináltam a regény elolvasásához, akik-
nek esetleg addig nem volt hozzá kedvük.

SZÉCSÉNYI ORSOLYA, BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR
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HEVESTÉKA HÍREK

Új köntösbe öltözött a Besenyőteleki Könyvtár 
Közösségi és Információs Hely, köszönhetően a 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, illetve a 
Besenyőteleki Önkormányzat összefogásának.
2017. október 2-án ünnepélyes keretek között 

MEGÚJULT	A	BESENYŐTELEKI	
KÖNYVTÁR

adtuk át a könyvtárat az olva-
sóknak, ahol Tőzsér Istvánné 
Géczi Andrea a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyv-
tár igazgatónője mondta az 
ünnepi beszédet.

Olvasóközönségünk nagy 
örömmel fogadta a meg-
széépült könyvtárat, szíve-
sen jönnek a meghirdetett 
rendezvényekre is.  Nagyon 
jó érzés ilyen szép környe-

zetben dolgozni. Naponta kapjuk a dicsérő sza-
vakat, hogy milyen csodálatos lett a könyvtárunk. 
 
Mielőtt megérkezett az új bútor, a könyvtárat kifestet-
ték, a padlózat hiányzó része laminált padló burkolatot 
kapott. A gyermek részlegbe új, színes bútorok, polcok, 
babzsákok, párnák, szőnyegek kerültek, melyek 
mind a kicsik lelkivilágához közel álló, színes, barát-
ságos, hívogató berendezések. A felnőtt részlegbe 
dekoratív könyvszekrények, elegáns fotelek, székek 
és a munkát megkönnyítő praktikus kölcsönző pult 
került.

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támo-
gatását, a Bródy Sándor Könyvtár munkatársainak 
a sok segítséget, melyet a pályázat elkészítésénél, 
a könyvek rendszerezésénél és visszapakolásánál 
nyújtottak és azt, hogy minden esetben számítha-
tunk rájuk.

A jövőben is arra fogok törekedni, hogy érdekes, szí-
nes programokkal tudjuk megtölteni a teret és min-
den korosztály számára vonzó legyen ez az értékes 
intézmény.

KRISTONNÉ	KOVÁCS	RITA,	BESENYŐTELEK

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 
NAGYTÁLYÁN IS!

A szeptemberi KönyvtárMozi keretén 
belül a karcfalvai erődtemplomokról 
nézhettek meg egy filmet az érdeklő-
dők. A film után a templomok szerepé-
ről, funkciójáról halgattunk meg egy 
előadást, majd betekintést nyertünk a 
karcfalviak hétköznapjaiba, szokásai-
ba is. Bodó Boglárka, a Bródy Sándor 
Városi és Megyei Könyvtár munkatársa 
megmutatta az érdeklődőknek, hogy 
a népviselet kiegészítéséhez milyen ékszereket 
használtak. Sajnos ma már egyre kevesebben 
hordják ezeket a népviseleteket.
Már régóta terveztük a jóga óra elindítását is. A 
tavalyi nyári táborban a gyerekek már részt vettek 
egy jógaórán a könyvtárban, mostanra pedig sike-
rült nyugdíjasoknak is szervezni egy programsoro-
zatot, melyre elsőként szeptember 13-án került sor. 
Majorosné Kosztolányi Gyöngyi tartotta a nyugdíja-
soknak az órát, amely nagyon jól sikerült. A későbbi-
ekben is minden érdeklődőt szeretettel várunk szer-
dánként a foglalkozásokon!
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésé-
ben 2017-ben is meg-
rendezésre kerül a ha-
zai könyvtári rendszer 
legátfogóbb, több mint 
egy évtizedes múltra 
visszatekintő program-
sorozata, az Országos 
Könyvtári Napok, melyhez könyvtárunk idén is csat-
lakozott.
Az eseménysorozat idén a CSAK TISZTA FORRÁS-
BÓL összefoglaló címet kapta.  Ennek jegyében 
a héten kicsiknek és nagyoknak is jutott program 
bőven: moziztak, játszotttak a gyerekek, az egészsé-
ges életmódról, a mozgás szerepéről, a víz jelentő-
ségéről hallhattak a felnőttek. Összességében idén 
is tartalmas programokon vehettek részt az érdeklő-
dők!

LÜKŐ	KATALIN, NAGYTÁLYA
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Az idén nagy sikereket arató Könyvet a kézbe! 
közösségépítő játéksorozat 2018-ban is tovább 
folytatódik a HEVESTÉKA rendszerhez tartozó 
Könyvár, Információs és Közösségi Helyeken. 
2018-as év központi témáját a helyi értékek adják 
majd, amelyek megőrzését azért tartjuk fontosnak, 
hogy megmutathassuk és továbbadhassuk őket a 
következő generációnak, ezzel erősítve az együvé 
tartozás tereken és nemzedékeken átívelő közösség-
alkotó érzését.
A játék szlogenje továbbra sem változik, marad a már 
megszokott Olvass és játssz velünk minden hónap-
ban! 12 hónap – 12 téma – 12 könyv mottó. A játék 
céljában és a célcsoportban sem lesz változás, vala-
mint a játék mente is marad a régi. Az alapot tovább-
ra is a hagyományos „hónap könyve” akció adja.

2018-ban is minden hónapnak lesz egy témá-
ja, amelyhez kapcsolódóan minden HEVESTÉKA 

könyvtár kap egy könyvet tar-
tós letétként. A hónap könyvét 
minden hónapban jól látható 
helyre kell elhelyezni a könyv-
tárban, s minden hónapban ki 
lehet gyűjteni a saját, illetve a 
csereállományból a témához 
kapcsolódó könyveket, ezzel 
bővítve a kínálatot.

A programok is maradnak a régiek szerint: a 4 Bró-
dys program mellé negyedévente egy tematikus 
programot lehet szervezni a településeken. Termé-
szetesen amelyik településen van rá igény, több 
vagy akár minden hónapban szervezhető program a 
hónap könyvéhez. 
A jövő évi Könyvet a kézbe! játék tájékoztatója az 
utolsó negyedévben már minden HEVESTÉKA 
könyvtárba kikerült, így január elejétől rögtön indul-
hat is a Helyi értékek I. – Gasztronómia témában 
a programszervezés. S hogy egy kis plusz élményt 
is adjunk, januárban minden Heves megyei KSZR 

településről várunk egy, a településre jellemző étel 
receptjét, a hozzávalók felsorolásával, a részletes 
receptleírással és fotóval ellátva. (A receptet be-
küldési határideje 2018. február 5.) A beérkezett 
receptekből összeállítunk egy receptkönyvet, mely 
tartalmazza majd a helyi ízeket Adácstól Zaránkig, és 
minden benne lesz az almás pitétől a zúzapörköltig – 
úgy, ahogy a települések szeretik!
A 2018-as szakmai napon ebből a könyvből minden-
ki kap egy-egy példányt ajándékba! 

Természetesen a jövő 
évi játékhoz is kapcso-
lódnak puzzle darab-
kák és a tájékoztatóban 
továbbra is szerepelnek 
a témákhoz kapcsolható 
foglalkozás tippek, hogy 
ezekkel is meghozzuk 
a kedvet és segítsük a 
HEVESTÉKA KSZR könyv-
tárosainkat. 

S hogy milyen témák lesznek a jövő évi Könyvet a 
kézbe játékban?

Január:  Gasztronómia
Február: Könyv vagy film? 
Március: „Hoztam egy történetet” 
Április: Verselésre fel!
Május: Kincsek úton, útfélen
Június: LEGOkönyvtár
Július: Népviselet, népdalok
Augusztus: Meghökkentő történelem
Szeptember: Mesemondók, népi játékok
Október: Települési legendárium
November: A pszichológia bűvöletében
December:  Szabad a pálya

Játsszunk együtt 2018-ban is!
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KIRÁLYLÁNYOK ÉS KIRÁLYFIK
SZÜLETTEK...

Idén nyáron első alkalommal, öt napon át 
tartó könyvtári tábort szerveztünk a helyi általá-
nos iskolásoknak. Minden nap egy-egy adott téma 
köré épült, így volt Gasztro-nap, Illem-nap, Kör-
nyezetvédelem-nap, Könyvtár-nap és Mese-nap. 
A délelőttök közös énekléssel, zenével kezdőd-
tek, melyhez készítettünk a gyerekeknek kopogta-
tós, csörgős, dobolós hangszereket. Miután meg-
alapoztuk a jó hangulatot, az adott napi témához 
kapcsolódó mese következett, és minden alkalom-
mal volt kézműveskedés és játék is a szabadban. 
Hétfőn, a Gasztro-napon A kőleves című népme-

sét hallgatták meg a táborozók, 
miközben elkészítették a saját kő-
levesüket úgy, hogy egy üstbe 
dobálták a mese alapján a hozzáva-
lókat. Ezután lángost készítettünk, 
amibe mindenki besegített: volt, 
aki a hozzávalókat öntötte egy 
tálba, mások sajtot, fokhagymát 

reszeltek vagy éppen dagasztottak.  A vállalkozó 
szellemű gyerekek textilből és filcből epret, paradi-
csomot varrhattak. A kisült lángost jóízűen elfogyasz-
tottuk. Közben beszélgettünk az egészséges táplálko-
zásról és megismerkedtünk a táplálkozási piramissal. 
Kedden, az Illem-napon A tizenkét varjú című 
magyar népmesét hallgatták meg a gyerekek, s 
ennek kapcsán a manapság egyre inkább feledés-
be merülő illemszabályokról beszélgettünk, különös 
hangsúlyt fektetve a köszönés fontosságára. Miután 
mindenki rendkívül illemtudóvá vált, papírsárkányt 
készítettünk, amit aztán az udvaron ki is próbál-
tunk.  A sárkányreptetés után még maradt időnk egy 
szituációs játékra is, amelyben a csapatok helyzetkár-
tyák közül húztak és a rajta lévő – illemszabályokhoz 
kötődő – szituációkat játszották el sok-sok nevetés 
közepette.
Szerdán a környezetvédelem kapcsán Császár 
József: Szelíd szellő című meséjét olvastuk fel. Ezen 
a napon az újrahasznosítás fontosságára próbáltuk 
felhívni a táborozók figyelmét, így konzervdoboz-
ból készítettünk tolltartót, majd PET palackból és 

szivacsból teknősbékát, amit persze vízre is bocsá-
tottunk (remekül úszott!). A környezetünk megóvá-
sának fontosságáról egy általunk készített interaktív 
társasjáték segítségével beszélgettünk. A napot sor-
versennyel zártuk a könyvtár udvarán.
Csütörtökön a könyvtár állt a középpontban, ezen 

a napon verseket szavaltunk a 
gyerekeknek, melye ket meg-
zenésítve is meghallgattunk. 
Ezután összehasonlítottuk a 
könyveket az e-book-okkal, 
az internetes ismerkedést a 
személyes találkozással, az e-ma-
ilt a kézzel írott levéllel és beszél-
gettünk az internet veszélyeiről 
is. Majd a gyerekek két csapa-
tot alkotva verset írtak a mega-
dott rímpárok alapján. Nem volt 
egyszerű rávenni őket, hogy keressék meg 
magukban az írói vénát, de azért sikerült, és a végére 
nagyon jó kis versikék születtek. A délelőtt második 
fele egy rendkívül izgalmas kincskereséssel telt, ahol 
a három csapatnak tíz állomáson kellett túljutni, hogy 
megtalálják az elrejtett kincset. Minden állomáson 
egy-egy feladatot kellett megoldaniuk, így juthattak 
tovább a következő állomásra. A végén természete-
sen mindenki megtalálta a kincset (sok-sok palacsin-
tát), amit egy kedves olvasó hozott a gyerekeknek, 
s amit természetesen jóízűen el is fogyasztottak. 
Pénteken Mese-napot tartottunk, az egész délelőt-

töt Boldizsár Ildikó: 
Királyfi születik című 
meséje köré építet-
tük. Minden táborozó 
kapott egy koronát 
és egy tarisznyát, így 
mindannyian királylá-

nyokká és királyfiakká váltak s elindultunk szerencsét 
próbálni. Tíz állomást jártunk be, ahol megelevení-
tettük a könyv helyszíneit sok-sok díszlettel, s minden 
állomáson került valami a tarisznyába is, útravalóul. 
Készítettünk tutajt, mely az elindulás bátorságát jel-
képezte, rajzoltunk párokban, hogy megtapasztaljuk 
az összetartozás titkát, csináltunk szemüveget, hogy 
segítsen az éleslátásban. Elkészítettük a 

KIS SZÍNES HÍREK
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Bár egy könyvtárban általában csend honol, időn-
ként jó dolog megtörni a bevett szokásokat, és ha 
már megtesszük, ne bízzuk a véletlenre! A Petőfibá-
nya Könyvtári, Információs és Közösségi Hely az egri 
Bródy Sándor Könyvtár jóvoltából látta vendégül 
az egerszalóki Tekergő zenekar tagjait, akik hamisí-
tatlan magyar muzsikát, dalokat és táncokat hoztak 
a helyi kisiskolásoknak. A 
gyerekek előbb megismer-
kedtek a népzenei hang-
szerekkel hangjaikkal, majd 
a Zsuzsa néni és Dani bácsi 
vezényletével elkezdődött 
a tánc. A zenészek adták a 
talpalávalót, a könyvtár 
zengett a dallamoktól és a felszabadult gyerekzsi-
vajtól. Tanultunk új énekeket és új tánclépéseket, 
utánoztunk állatokat. És ha már tekergő, akkor nem 
maradhatott el a kígyó, aki rétes akart lenni, sem a 
vonat hátuljában gubbasztó krumplifejű palacsin-
ta. A tanító nénik is beszálltak a körtáncba, a kicsik 
őket is beleszőtték az énekbe, így bizony az odasült 
palacsintáért - bárki bármit is mond -, mostantól 
a „tanár néni a hibás”. A vidám óra sajnos gyorsan 
elszállt, végül a gyerekek maguk is megtapogathat-
ták, megszólaltathatták a vonós és pengetős hang-
szereket, és végre választ kaptunk a nagy kérdésre: 
vajon hány kisiskolás fér el egy nagybőgő tokjában? 
Köszönjük a Bródy Sándor Könyvtárnak a lehetősé-
get, és külön köszönjük a Tekergő zenekarnak, hogy 
érezhető szeretettel és hozzáértéssel ápolják népünk 
zenei hagyományait, valamint hogy megosztották 
ezt az élményt a petőfibányai kicsikkel, akik láthatóan 
és főként hallhatóan igazán élvezték a foglalkozást.

KOKAVECZ	MÓNIKA,	PETŐFIBÁNYA

HANGOSKÖNYVTÁR

saját szabadság-fecskéinket, festettünk kavicsot, 
mely emlékeztet az erő titkára, készítettünk lufi 
arcot, mely a jókedvet jelképezi, megtanultuk a 
kitartás és a nagylelkűség titkát, végül készí-
tettünk minionokat, hogy ne feledkezzünk el a 
hűség titkáról sem. A délelőtt végére, minden 
királyfi és királylány teli tarisznyával vehette át az 
emléklapot, mellyel megköszöntük, hogy lelke-
sedésükkel, ügyességükkel, talpraesettségükkel, 
zenei tehetségükkel, tudásukkal emlékezetes-
sé, varázslatossá tették az első nyári táborunkat. 
Az ötödik nap végére nagyon elfáradva, de csodálatos 
élményekkel gazdagodva engedtük útjukra táborozó-
inkat. A gyerekek minden reggel lelkesen, kíváncsian 
érkezett. Örömmel oldották meg a feladatokat, kitar-
tóan, rengeteget ügyeskedve készítették a kézműves 
foglalkozásokon alkotásaikat és aktívan részt vettek a 
beszélgetésekben is. Végig nagyon jó hangulatban, 
vidáman, sok-sok nevetéssel teltek a délelőttök. 
Ez az öt nap megerősítette bennünk azt az elhatáro-
zást, hogy minden nyáron megszervezzük a könyv-
tári táborunkat, hiszen a sok munka nem volt hiába 
való.  Bizonyítják ezt a pozitív visszajelzések, a csillo-
gó szemek, az, hogy láttuk, a táborozók tényleg jól 
érezték magukat, rengeteg élménnyel gazdagodtak 
s közben sok fontos dolgot is megtanultak.

VADÁSZINÉ VARGA ÉVA,  GÁL GABRIELLA, 
FELDEBRŐ

PROGRAMOK IVÁDON 
Könyvtárunkban a nyár folyamán is sok programot 
kínáltunk a gyerekek számára. A jó időben kirándu-
lásokat szerveztünk, augusztusban pedig a lányok 
olyan kézműves foglalkozáson vehettek részt, ahol 
a törülközőket újra hasznosítva strandtáskákat készí-
tettek maguknak. 
Az őszi szünetben az Országos Könyvtári Napok 
keretében a felső tagozatos kamaszoknak könyve-
ket ajánlottunk „Mozdulj rá!” jelszóval. Halloween-
re pedig ismét szerveztük 
kézműves foglalkozást, 
ahol félelmetes tökfeje-
ket faragtak és kifestették 
magukat a gyerekek – 
és egymást – mielőtt a 

települést körbejárva egy kis esti bulival zárták volna 
a napot. A továbbiakban tervezünk nekik ősszel kap-
csolatos foglalkozást, ahol 3D-s képet készíthetnek, 
azután mikulásra készülnek kisebb papírdíszek és 
dekorációk, majd természetesen a karácsonyi aján-
déktárgyak kerülnek sorra.

VARGA ERIKA, IVÁD

KIS SZÍNES HÍREK
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A NAGY KÖNYVES BEAVATÁS, 
AVAGY PERCY JACKSON HOGYAN 
KAPCSOLÓDIK DR. MÁTÉ 
GÁBOR:	SZÉTSZÓRT	ELMÉK	CÍMŰ	
KÖNYVÉHEZ

A Nagy Könyves Beava-
tás két fordulója kapcsán 
rengeteget tanultam én 
is a résztvevő tienéve-
sektől. Tapintatosabbá 
és óvatosabbá tett a ta-
pasztalat, hogy a fiatalok 
belépve a könyvtárba, 
először rögtön össze-
vesztek, utána pedig siet-
ve mentek a dolgukra...

EGY KÖNYVTÁR -
KÉT HÉT - KÉT TALÁLKOZÓ
2017. szeptember 26-án 
Telegdi Ágnes írónő volt a 
vendégünk.
Az érdek lődő diákok 
bepil lantást nyerhettek a 
Cinkenap lóba, amely az író-
nő postaládájába költözött 
cinkepár életét mutatja be. Megtudhatták továbbá, 
hogy a téli álmukból ébredező mókusok, bizony- 
bizony néha elfelejtik, hogy melyik odúba rejtették 
el az elemózsiájukat, és bepillanthattak egy vidraovi 
életébe is, amely a béke szigete, hiszen otthont ad az 
árván maradt vidráknak.
2017. október 11-én Kovács Attila, alias Holden 
Rose, (a detektívtörténeteket is) író, zeneszerző, 
weboldal-készítő tartott író-olvasó találkozót könyv-
tárunkban.
A jó hangulatban telt előadás alatt a diákok megis-
merhették Howard Matheut – aki nyolc és fél éves, és 
lehet, hogy rablók vannak a nyomában –, illetve két 
kis barátját: Nitát és Gilt, akik úgy gondolják, detek-
tívnek lenni jó dolog.  
A tanulók bepillantást nyertek még Howard különös 
eseteibe, köztük a Nyúl aktába, amely eleinte telje-
sen ártatlan ügynek indult, aztán mégis olyan fordu-
latot vett, amelyre senki sem számított...

NAGYNÉ	FARKAS	ANITA,	FELSŐTÁRKÁNY

Úgy döntöttem: megtervezem a megérkezésüket, 
mert az egy fontos pillanat. Ilyenkor vagy egy játé-
kot ajánlok rögtön nekik, vagy kártyát választunk, 
hogy ne legyen olyan érzésük, hogy már megint 
csak egy újabb kötelességet kell teljesíteni. Köz-
ben beszélgetünk, nevetünk, sztorizunk, pattogatott 
kukoricát eszünk, és kínálom a francia almatortá-
mat (ami persze csak nekem ízlik). Az eseményeket 
abszolút ők irányítják és egyszer csak észrevétlenül 
azon kapjuk magunkat, hogy már egy órája együtt 
vagyunk és senki sem rohan a külvilág elvárásai felé. 
A 2. fordulóban Percy Jackson és a Villámtolvaj c. 
könyv volt a választott könyvünk. A könyv népszerű-
sége engem is kíváncsivá tett és el is kezdtem olvasni. 
Tudni szerettem volna, hogy mi az a tartalom, amely 
gyerekinket ennyire vonzza ebbe a csodákkal teli, 
görög mitológiába ágyazott világba. A könyv alap-
ján úgy láttam, hiányzik a kamaszoknak a figyelem: 
az anyáé, aki fizikai és lelki teljességében fogadja 
el a gyermekét – még akkor is, ha már a hatodik is-
kolából rúgták ki; a tanáré (aki mellesleg Kentaur), 
aki egész lényével azon dolgozik, hogy a cél felé 
segítse a nebulóit; a segítő baráté, aki kicsit botla-
dozva bár, de próbálja az életét védelmezni. A leg-
fontosabbak a csodák, különleges képességek, és 
a felismerés: minden küzdelem, harc megnyerhető, 
ha felismerjük a saját magunk erejét, lehetőségeit.  
Ide kapcsolódik szervesen az az olvasmányélmé-

nyem, amelyet Szabó T. Annának köszönhetek. 
Ő ajánlotta az író-olvasó találkozóra való felkészülés-
kor Dr. Máté Gábor: Szétszórt elmék című könyvét, 
mely a figyelemzavaros, hiperaktív gyerek-felnőtt kap-
csolat problémakörét járja körül, személyes tapaszta-
latokra építve. A könyv tudományosan is alátámasz-
tott esszenciája: csak a teljes elfogadás, a mindent 
felülíró szeretet az, amivel segíthetjük a nehézséggel 
küszködő, mély érzésű, érzékeny, izgő-mozgó, sokat 
beszélő, állandó jelenlétet igénylő gyerekek életét.  

KOVÁCS TIBORNÉ, APC
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Patrícia, Gitta és 
Sára az Autonómia 
Alapítvány önkén-
teseiként visszatérő 
vendégeink, szep-
tember óta járnak 
Tarnaleleszre.

Az alapítványuk 
tevékenységének 
a fókuszában a 

KONFLIKTUSKEZELŐ	TRÉNING

civil társadalom megerősítése, kirekesztett csoportok 
támogatása, elsősorban a roma integráció áll.

A havi rendszerességű alkalmainkon a jelenlévők-
kel a konfliktuskezelés különböző módszereivel 
ismerkedünk meg, miközben a csoportban résztve-
vő anyák gyermekei mesés játékos foglalkozáson 
vehetnek részt. A felnőttek körében az egymásra 
hangolódást követően az együttműködést fejlesztő 
játékok kapnak főszerepet, például közös rajzolás, 
vagy épp rövid szituációs jelenetek előadása. A fog-
lalkozások fókuszában a saját és mások érzéseinek 
felismerése és kifejezése áll, amelyhez segítségül a 
Kompátia Társasjáték érzelemkártyái szolgálnak.

A későbbi alkalmak során dramatikus módszerek 
segítségével jelenítünk meg és gondolkodunk 
együtt a mindennapi életben felmerülő problémák 
hatékony megoldási lehetőségeiről. Tarnalelesz 
Könyvtár Információs és Közöségi Hely törekszik 
arra, hogy a könyvtár  a kultúra terjesztése keretében 
a foglalkozásain ahhoz is segítséget nyújtson, hogy 
az emberek felismerjék és megtanulják használni a 
bennük rejlő lehetőségeket.

KOVÁCSNÉ ZAY BEÁTA, TARNALELESZ

MEGÚJULT,	BŐVÜLT,	
KORSZERŰSÖDÖTT	A	WASS	ALBERT	
KÖZSÉGI KÖNYVTÁR DETKEN

Településünkön évtizedekig megfelelő szinten 
szolgálta a község igényeit az 1970-ben a művelődé-
si házhoz hozzáépült detki könyvtár. Idővel azonban 

Megújult a gyermekkönyvtári, az olvasói, és a 
hírlapolvasói rész is. A változás nemcsak a belső, 
hanem a külső arculatot is érintette. Az ablakokat, 
ajtókat kicserélve, új külsőt kapott az épület. Az 
akadálymentesített könyvtárat már a mozgáskorlá-
tozott olvasók is könnyedén meg tudják közelíteni. 

A könyvbeszerzésre fordított keret az évek során 
folyamatosan emelkedett, s jelenleg közel 20 000 
kötettel rendelkezünk. Az állomány részét képezik 
a különböző hírlapok és periodikák – olyan meny-
nyiségben és minőségben, hogy a megyében lévő 
könyvtárak gyakran fordulnak hozzánk könyvtárközi 
kölcsönzés kérésével is.

A könyvtár igyekszik méltó lenni névadójához, Wass 
Alberthez, hisz a név kötelez. Reméljük, hosszú 
távon, eredményesen fogja szolgálni a község és a 
környező települések lakosságának igényeit. 

BAKOS ROBERTA, DETK

KIS SZÍNES HÍREK
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szükségessé vált a 
felújítás, mely során 
kialakításra került 
egy szép kézikönyv-
tári rész, ahol az 
internetszolgáltatás 
is biztosított.



GYÖNGYÖS: RÉGI-ÚJ KÖNYVTÁR 

100 évvel ezelőtt, 1917-ben nagy tűzvész pusztított 
Gyöngyösön. A város épületeinek nagy részeleé-
gett, az újjáépítés során kapta a hamvaiból újjáéledő 
Főnix nevet. Talán szimbolikusnak is tekinthető, 
hogy a város könyvtára az idei évben lett újra önálló 
intézmény, kiválva a 10 éve létrehozott kulturális 

központból. Reményeink sze-
rint a függetlenség adta lehe-
tőségekkel jól tudunk majd 
sáfárkodni, és – mint ahogy 
a polgármester a legutóbbi 

rendezvényen mondta – egy új élet, egy új közösségi 
tér indul itt a könyvtárban, ahol jó összejönni.   
A legfőbb célunk természetesen eddig is az olvasók, 
látogatók megtartása és új könyvtárbarátok szerzése 
volt. Folytatjuk az elmúlt években megkezdett irány-
vonalakat, s igyekszünk  egyre nyitottabbak lenni. 
Mozgalmas ősz áll mögöttünk.
Az Országos Könyvtári Napok idén is központi 
helyet foglalt el a naptárunkban, minden napra jutott 
egy vagy két rendezvény.
A gyerekeknek kézműves, mesés foglalkozások 
voltak a gyermekkönyvtárban, Nyulász Péter pedig 
igazán jó hangulatú író-olvasó találkozót tartott. A 
Népmese napjának témája idén az ördög volt, a rajz- 
és makettpályázat is erről szólt. 
Harmadik éve próbáljuk a fiatalokat, tiniket behívni 
a könyvtárba, kimondottan nekik szervezett előadá-
sokkal, rendhagyó irodalomórákkal. Ebben az évben 

a Tilos az Á Kiadó főszerkesztője, a 
gyöngyösi származású Péczely Dóra 
volt a vendégünk, aki magával hozott 
egy szerzőt is, Nényei Pált,  Az iroda-
lom visszavág c. könyvek szerzőjét, 
aki maga is irodalomtanár. Jó hangu-

latú, a fiatalok és az irodalom viszonyát firtató, prob-
lémákat boncolgató beszélgetés alakult ki a vendé-
gek és a középiskolás diákok közt. 
Egészséges könyvtár – ezzel a mottóval tavaly indí-
tottunk nagy érdeklődéssel övezett rendezvényeket, 
bár a gyökerek messzebbre nyúlnak vissza, a könyv-
tári héten már régóta tartunk egy egészségnapot. 

Eleinte csak délelőttre hívtunk egészségügyi szak-
embereket, de mostanra már kibővült a program: 
egész nap vannak mérések, szaktanácsadások, véra-
dás, stb. Kapcsolatba kerültünk a gyöngyösi ZOOM 
Egyesülettel, az ő segítségükkel délután egy színvo-
nalas előadássorozat került megrendezésre, félórán-
ként váltották egymást az orvosok, akik mindenkit 
érdeklő témákról beszéltek. Novemberben, kap-
csolódva az Egészséges könyvtár sorozathoz, Hegyi 
Barbara színművésznővel zajlott le egy találkozás, 
ahol bemutatta a szakácskönyveit, és ezek kapcsán 
az egészséges étkezésről, a főzés szeretetéről, és a 
konyhai kreativitásról zajlott a beszélgetés. Decem-
berben lesz még egy találkozónk, amely az egész-
séghez kapcsolható: a kerekesszékes világjáró, Nagy 
Bendegúz mutatja be könyvét. 
Szabó Magda születésének 100. évfordulójához 
kapcsolódva sikerült meghívnunk Piros Ildikót, az 

Abigél titkai című önál-
ló előadóestjével . Ennyi 
ember még talán soha 
nem volt a könyvtárunk-
ban, több mint kétszáz 
ember élvezhette (egy 

részük már csak kivetítőn ) a művésznő frenetikus 
előadását.
Természetesen a hagyományos könyvtári irányvo-
nalat sem engedtük el, a költészet népszerűsíté-
se mindig is fontos a számunkra.  Vendégünk volt 
Jónás Zoltán a Hetek című műsorával, Tóth Péter 
Lóránt Forr a dal már című, ’56-ra emlékező estjével, 
valamint Dr. Fülöp Lajos nyelvész-tanár emlékezett a 
200 éve született Arany Jánosra.  Pálfy Margit szín-
művésznő Márai–estje is valószínűleg szép emlék 
lesz majd látogatóinknak. 

A már említett 1917- es nagy tűzvész centenáriumi 
emlékévében a könyvtárnak kiemelt szerep jutott, 
a nyitó és záró rendezvény is nálunk zajlott, egy-
egy könyvbemutatóval. Ezeket a tűzvészről szóló 
könyveket a könyvtár adta ki. Ezen kívül képzőművé-
szeti és irodalmi pályázatokat írtunk ki, a beérkezett 
munkákból kiállítás nyílt. A fődíjat a városi emlékna-
pon Habsburg Györgytől vehette át a nyertes.
A helyismereti vetélkedő a városban 27. alkalommal 
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Kocsis István ny. könyvtár-
igazgató részére adományoz-
ta. Kocsis István harminc éves 
igazgatói munkája során olyan 
megkerülhetetlen folyama-
tokat indított el, mint a helyi 
olvasótábori munka, a törek-
vés, amellyel a közművelődé-
si funkció bekerült a könyvtár falai közé. Példa- 
szerű szervező, mozgósító tevékenysége kiállítások, 
vetélkedők, előadások és publikációk sorozatával 
dokumentálható. Hatvan város kulturális életében 
végzett magasszínvonalú, értékteremtő tevékenysé-
ge, valamint önzetlen, fáradhatatlan, kiemelkedően 
sikeres szakmai és egyúttal közéleti tevékenysége 
egyaránt teszi méltóvá a Hatvan Város Díszpolgára 
cím viselésére. Gratulálunk minden kitüntetettnek, 
nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Fotók forrása: hatvanihirlap.hu

SINKOVICS ERIKA, ADY ENDRE KÖNYVTÁR, HATVAN

Az idei esztendőben a hatvani Ady Endre Könyvtár 
munkatársai közül többen is elismerésben részesül-
tek. 
2017. június 2-án  Hatvanban a Nagy Endre Ren-
dezvényterem adott otthont a  Városi Pedagógus-
napnak, ahol az óvónők, a tanítók és tanárok mel-
lett kolléganőnk Kassa Andrásné, az Ady Endre 
Könyvtár Gyermekkönyvtárának vezetője a „Hatvany 
Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetést 
vehette át, amely Hatvan városban élő, olyan szemé- 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK...

került megrendezésre általános- és középiskolás 
csapatoknak. A szervezésben, a feladatok összeál-
lításában és a lebonyolításban is főszerepet vállalt 
intézményünk. Ebben az évben a téma természete-
sen a tűzvész volt. A csapatok előzetes feladatként 
bemutattak egy-egy, a tűzvészben érintett épületet, 
a verseny napján pedig játékos formában adtak szá-
mot tudásukról.
A tárgyi jutalmak mellett élményt is kaptak ajándék-
ba a résztvevők és a felkészítő tanárok, hiszen részt 
vehettek egy Nógrád megyei kiránduláson. 
Fiókkönyvtárunk a déli városrészben új helyiségekkel 
bővült, itt egyelőre még kissé romosak az állapotok, 
de hamarosan elkezdődik a felújítás, és a bútorpá-
lyázatnak köszönhetően 
a berendezkedés.  Re-
ményeink szerint a la-
kótelepen a kulturális 
bázis szerepét tudjuk 
majd betölteni a meg- 
szépült környezetben. 
2018-ban névadónk, Vachott Sándor születésének 
200. évfordulója lesz, szeretnénk egy Vachott-emlé-
kév során méltón ünnepelni – a hagyományok ápolá-
sa mellett a kor igényeinek megfelelően.

Végül, de nem utolsósorban: nagy örömet jelen-
tett számunkra, hogy a városi és községi könyvtárak 
megyei továbbképzése végre nálunk valósult meg. 
Reméljük, a kollégák jól érezték magukat falaink 
között!

SZEKERESNÉ SENNYEY MÁRIA, GYÖNGYÖS

lyeknek adományozható, akik a gyermekek, az 
ifjúság körében végzett értékteremtő munkájukat 
lelkiismeretesen, példaértékűen végzik, legalább 10 
éve folyamatosan. 
Ugyancsak ünnepélyes keretek között adta át kit-
üntetéseit a Hatvani Önkormányzat Képviselőtestü-
lete a Grassalkovich–kastély dísztermében 2017. 
szeptember 30-án. A „Hatvan Város Polgármesterének 
Díszoklevele” díj olyan magyar vagy külföldi 
személyeknek, közösségeknek adományozható, 
akik több éven keresztül végzett kimagasló munká-
jukkal, eredményeikkel, kiemelkedő testvérvárosi 
vagy egyéb nemzetközi kapcsolataiknak köszön-
hetően Hatvan város hírnevét öregbítették. Ebben 
a kitüntetésben részesült Jónásné Szelei Borbála 
kolléganőnk, aki az Ady Endre Könyvtárban a felnőtt 
olvasószolgálat vezetője. 

A „Hatvan Város Díszpolgára” cím azon magyar vagy 
külföldi állampolgárnak adományozható, aki Hatvan 
város fejlődéséért dolgozva kimagasló eredményt 
ér el, maradandót alkot, vagy elősegíti a város lakos-
ságának előrehaladását, illetve nemzetközileg növeli 
Hatvan város hírét és tekintélyét. 2017. évben Hat-
van város képviselő-testülete, a Díszpolgári címet 
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BEMUTATKOZIK A HATVANI
SZÉCHENYI ZSIGMOND KÖNYVTÁR

2012. elején Hatvan Város Önkormányzata új 
közgyűjteményt alapított, mellyel az volt a célja, 
hogy a készülőben lévő Országos Vadászati Múze-
umot segítő intézményt hozzon létre, színesítse a 
város kulturális palettáját, illetve, hogy népszerűsít-
se a természettudományi ismereteket a gyermekek 
és felnőtt lakosság körében egyaránt. A könyvtár 
által nyújtott szolgáltatásokhoz, állományalakítási 
feladatokhoz, illetve kulturális intézményként a mű-
ködési ellátáshoz és a közművelődési feladatokhoz a 
szükséges humánerőforrás- és informatikai eszköz-
fejlesztés költségvetési és pályázati finanszírozásból  
valósult meg.

A dokumentumállományunk gyűjtőkörének meg-
felelően folyamatosan gyarapszik vásárlás, ajándé-
kozás és csere útján. Gyűjtőkörünkbe a vadászati, 
halászati, valamint a természettudományok terüle-
tén megjelent szakirodalom tartozik. A szakirodalmi 
témájú könyvek mellett a helyismereti információkat 
és az ehhez kapcsolódó publikációkat gyűjtjük, mely 
a honlapon adatbázis formájában  elérhető. 2014-től 
a Hatvany Lajos Múzeum könyvtárának a társadalom-
tudomány területéről gyűjtött könyveinek és folyó-
iratainak gondozása és gyarapítása is a feladatunk. 
Ezáltal  mint szakkönyvtár működik az intézményünk 
Hatvanban. 
Folyamatos a 6 000 kötetből álló gyűjtemény fel-
dolgozása, újra leltározása és a meglévő állomány 
gyarapítása, amely helyben használható, és a kuta-
tók, helytörténészek, múzeumi szakemberek rendel-
kezésére áll. A weben közzétett digitális tartalmak-
kal az antikváriumokból, magángyűjteményekből, 
könyvkereskedésekből beszerzett ritkaságokat, érté-
kes, országosan is nehezen hozzáférhető példányo-
kat teszünk elérhetővé mindenki számára.
Kiemelt figyelmet kap a könyvtár közművelődé-
si munkája.  Igényes programokat, kiállításokat  
kínálunk a tudomány különböző területeiről a 
városban élő valamennyi korosztály számára. 
Újdonságként szolgál az archív fényképekből, 
dokumentumokból álló virtuális kiállítás „Cukorgyár 

Anno” címmel, mely bepillantást nyújt az egykori 
cukorgyár múltjába.  
Kiemelt esemény a Víz Világnapja, Madarak és Fák 
Napja, Állatok Világnapja, Környezetvédelmi Világ-
nap, Föld Napja. Ezen alkalmakkor könyvtárhaszná-

lati foglalkozásokat 
tartunk az óvodások, 
általános- és közép-
iskolások részére. 
A foglalkozásokat 
filmvetítéssel kezd-
jük, majd kapcso-

lódó feladatokat kapnak szóban és írásban. Az óra 
további részében a témához kapcsolódó könyvek-
kel, folyóiratokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. 

Az elmúlt két évben néprajz témában is készültünk 
óvodások részére foglalkozással, és már a vidéki 
óvodákból is fogadunk gyerekeket a könyvtárhasz-
nálati órákra.
Mivel múzeumi szakkönyvtár vagyunk, küldetésünk, 
hogy az olvasók számára XXI. századi modern infor-
mációs eszközökön keresztül szolgáltassuk a muzeá-
lis értékű dokumentumokat. 

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.” – 
Szent-Györgyi Albert

HEGEDŰS	MÁRIA,

SZÉCHENYI ZSIGMOND KÖNYTÁR, HATVAN

HELYTÖRTÉNTEI	VETÉLKEDŐ	A
HEVESI KÖNYVTÁRBAN

„Itthon, otthon vagy!” címmel Márton naphoz köze-
ledvén a hevesi Városi Könyvtár helytörténeti vetél-
kedőt szervezett, amelyre az idén november 9-én 
délelőtt került sor a városi Művelődési Központban. 
A résztvevők 7–10. osztályos tanulók voltak, akik az 
Eötvös József Református Oktatási Központ (6 csa-
pat), a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola (3 csa-
pat), valamint a Hevesi József Általános Iskola és AMI 
Körzeti Tagiskolája (2 csapat) csapatonként 3-3 fővel 
képviselték intézményüket.
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A vetélkedő kilenc fordulóból állt. A rendhagyónul-
ladik forduló a feszültségoldásról, a ráhangolódásról 
szólt. A csapattagoknak húzni kellett egy-egy lapot, 
melyre különféle testrészek és eszközök nevei voltak 
feltüntetve. Feladatként egy tököt kellett eljuttatni a 
célba, a kihúzott tárgy vagy testrész segítségével.
A következő fordulóknál aztán már komolyra 
fordultak a dolgok. Fel kellett ismerni különféle 
hevesi épületeket, építményeket, valamint olyan 
helyi híres és ismert embereket, akik sokat tettek a 
város hírnevének öregbítéséért. A legnehezebbnek 
tartott fordulóban egy totót kellet kitölteni, melyet a 
könyvtárosok állítottak össze a könyvtár helyismereti 
részlegében megtalálható szakirodalom segítségével. 
A vetélkedőt a lúdgége tészta fűző verseny zárta, 
melyben az a csapat nyerte a fordulót, aki meghatá-
rozott idő alatt a legtöbb tésztát tudta felfűzni, akinek 
leghosszabb lett a „libanyaka”.
A sokszínű vetélkedő célja volt, hogy a jövő nemze-
déke, városunk diákjai minél jobban megismerked-
jenek Heves múltjával, hisz a szűkebb szülőföld isme-
rete erősíti a gyökereket és magabiztosabbá teszi az 
embert a világban.

Az „Itthon, otthon vagy!” helytörténeti vetélkedőnk 
dobogósai:
1. helyezett: EJROK 7/a. osztály – Sebők Tímea, 
Szó András, Zombori Lili
2. helyezett: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 
8. osztály – Fodor Anikó, Sebők Zsuzsanna, Visnyócz-
ki Zsombor

3. helyezett: EJROK 10/a. osztály –  Jakab Martin, 
Virág Éva, Nagy István.

A zsűri – Gyimesiné Gömöri Ilona, Szűcs László és 
Szóné Kovács Márta – minden résztvevőt emléklap-
pal és ajándékkal jutalmazott.

Gratulálunk minden helyezettnek és valameny-
nyi résztvevőnek! Várunk jövőre is vissza minden 
városunk múltja, jelene, élete iránt érdeklődő diákot, 
mert…”Itthon, otthon vagy!”

GÖRÖCSNÉ ORSÓ ÁGNES, HEVES

AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI
NAPOK KÖNYVTÁROS
ÉLMÉNYMORZSÁI	LŐRINCIN

Az októberi könyvtári hét helyi mérlege: 23 prog-
ram, 768 résztvevő. Ezzel elértük a 750 év – 750 fő 
akciónk célját, melyet Lőrinci 750 éves fennállásának 
alkalmából tűztünk ki magunk elé. A tiszta forrás és 
a víz jegyében készültünk Lőrinci vizeiről szóló fel-
adatlappal felső tagozatosoknak, tartottunk négy 
óvodás könyvtári foglalkozást a vízről, tíz rendhagyó 
könyvtári, illetve könyvtárhasználati órát általános is-
kolásoknak a népköltészeti alkotásokról, vizeinkről 
és élővilágukról, a könyvtár hasznosságáról. Mind-
ezeket könyvekkel, hang- és képanyaggal, felada-
tokkal színesítve. Volt egy zenés bábelőadás mada-
rakról és fákról, egy rendhagyó informatív előadás a 
Zagyva forrásvidékéről, egy néprajzi előadás a hajdani 
Lőrinci viseletről, egy helyismereti séta a Zagyva- 
parton, egy időskori jógafoglalkozás, „Koccintás 
vízzel” az országos akció keretében és a Könyves 
Vasárnap.
A Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI, 
valamint a Napsugár Óvoda és Bölcsőde gyermekei 
nagyszerű, érdeklődő közönségnek bizonyultak a 
programjainkon.
Köszönettel tartozunk könyvtárhasználóinknak is, 
akik különösen aktívak voltak ezen a héten. Volt 
olyan olvasónk, aki a könyvtár facebook-oldalán látva 
a meghirdetett eseményt, elutazása előtt még meg-
látogatott minket, hogy ő is növelhesse a résztvevői 
létszámot. Volt, aki ismerősét, családtagját küldte el 
hozzánk, hogy ezzel segítsen nekünk.
A programjaink helyszíne nem csupán a könyvtár 
volt. A selypi iskolásokhoz például mi mentünk el, 
hogy kihelyezett könyvtári és könyvtárhasználati órá-
kat tartsunk. Az isko-
lának köszönhetően 
igénybe vettük az 
interaktív táblákat is. 
A pedagógusok se-
gítsége és a gyerekek 
lelkesedése, aktivitá-
sa magával ragadó 

MEGYEI KÖRKÉP

18



volt, nagyon sok pozitív élménnyel gazdagodtunk 
ezen a kedden. És nem csak mi, ezt mi sem bizonyít-
ja jobban, mint az a tény, hogy már a könyvtári héten 
és azóta is többen eljöttek hozzánk, olyan gyerekek 
is, akik eddig még nem is jártak nálunk. 
A lőrinci Pitypang Egyesülettől, illetve Néptánccso-
portból Szabó Bálint tartott jó hangulatú, vetítéssel 
egybekötött előadást a lőrinci viseletről több éves 

Annyi óvodai csoport és iskolai osztály jelentkezett, 
hogy a Közösségi Házat sikerült megtölteni a több 
mint 170 résztvevővel. Jó volt látni a nevető, tapsoló, 
az előadóval együtt éneklő gyerekeket.
Hídtól hídig a Zagyva mentén címmel helyismere-
ti sétát hirdettünk, melyre vizeinkről, hídjainkról, a 
kápolna építésének Zagyvához kapcsolódó legen-
dáiból készültünk. Voltak olyan résztvevőink, akik 
saját élményeikkel gazdagították kutatásainkat, 
hiszen még húztak vizet a hajdani Gulya-kútból, 
hajtottak ki libákat a Liba-pástra, gyalogoltak a 
volt Kecske-hídon, vagy ittak a már azóta elapadt 
Csurgó-forrás vizéből.
Több éve együttműködünk a Fészek Gyermekott-
honnal és csoportvezetőjével, Tóth Teodórával, 
akinek köszönhetően ezúttal is több programunkra 
eljöttek a gyerekek. Itt voltak az író-olvasó találkozón, 
a lőrinci viseletről szóló előadáson és a Zagyva-parti 
sétánkon is.

gyűjtőmunkájukat felhasz-
nálva. A kutatások alap-
ján elkészített népviselet is 
bemutatásra került. Az előa-
dás utáni beszélgetés során 
az idősebbektől további 
információkat, segítséget 
is kaptak gyűjtésük folyta-
tásához. Jó példa ez a civil 

szervezetek és az intézmények együttműködésének 
lehetőségeire, ugyanis könyvtárunk a helyismereti 
gyűjteményével tudott hozzájárulni a kutatáshoz, az 
egyesület által használt forrásokat pedig mi is tudjuk 
további munkáink során használni. De a legnagyobb 
hozadék az volt, hogy olvasóink is láthatták ezt az 
előadást.
A salgótarjáni Adrásfalvi-Faragó Zoltán író, újságíró, 
természetfotós a Zagyva forrásvidékéről, élővilágá-
ról, a Zagyva menti településekről, könyveiről, újság-
írói munkájáról mesélt nekünk. Az itteni író-olvasó 
találkozó őt arra ösztönözte, hogy kiadója honlapján 
Lőrinci: nagy múltú kisváros a Zagyva-völgyben cím-
mel cikket írjon. Ezt a cikket be is illesztettük a novem-
ber 9-én lebonyolított városismereti vetélkedőnk 
irodalomjegyzékébe. A vetélkedőt Lőrinci Város 
Önkormányzata hirdette meg Lőrinci fennállásának 
750 éves évfordulójára 6-7-8. osztályos tanulók-
nak, a feladokat pedig könyvtárunk állította össze. 
Az előadás a kölcsönzéseinkre is hatással volt, a 
jelenlévők közül azóta többen kértek tőlünk köny-
veit. Az író-olvasó találkozó előzménye volt, hogy a 
Szünidei Időtöltő keretében gyerekekkel, szülőkkel 
és nagyszülőkkel eltúráztunk a Zagyva forrásvidéké-
re.
A könyvtári héten évek óta igyekszünk a legkiseb-
beket is megszólítani. Idén Kalap Jakab: Madarak és 
fák című zenés bábelőadása segített nekünk ebben. 

Természetesen minden eseményről fotódokumen-
tációt készítettünk. Ezt örömmel vette a nyugdíjas 
jógaklub is. Kifejezett kérésük volt, hogy melyik gya-
korlatukat örökítsük meg, ugyanis ők büszkék arra, 
hogy azt végre tudják hajtani. A jól sikerült fotóból 
aztán mindenki kért egy-egy nyomtatott példányt.
Mi, könyvtárosok sok-sok pozitív élményt szereztünk 
ezen a héten. A gyerekek és felnőttek aktivitása bi-
zonyította, hogy igenis érdemes volt ennyit dolgoz-
ni. Jövőre is várjuk az érdeklődőket az Országos 
Könyvtári Napokra, Lőrincire!

OLDAL	HAJNALKA,	BÖLKEI	ZSOLT,	LŐRINCI
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BORSA	BROWN	ÍRÓ-OLVASÓ
TALÁLKOZÓ 

A népszerű írónő Bor-
sa Brown, felkérésünknek 
eleget téve 2017.11.10-én 
ellátogatott községünkbe, 
Gyöngyösorosziba.
Az írónőt – polgári nevén 
Szobonya Erzsébet – a Maffia 
trilógiával ismerhettük meg, 
melynek első kötetét még 
saját szórakoztatására írta 
meg, és egy barátnője 
bíztatására vitt el a kiadóhoz. 
A bájos és intelligens írónő 
megnyerő és őszinte modo-
rával gyorsan elnyerte mind-
annyiunk bizalmát. Szívesen 
válaszolt kérdéseinkre, és a 

beszélgetést követő dedikáció után örömmel egye-
zett bele a közös képek készítésébe is. 
Maradandó élmény volt, hogy egy olyan ízig-vérig 
nőt ismerhettünk meg Borsa Brown személyében, 
aki amellett, hogy tisztes családanya és feleség – író-
ként is sikeres a mai világban.

CSIBA TAMÁS, GYÖNGYÖSOROSZI

KÖNYVTÁROS MÁS SZEREPBEN

„Virág nyíljon, fény nevessen”
Kárpátiné Ézsiás Edit akvarell kiállítása a Bródy 
Sándor Könyvtárban

Kárpátiné Ézsiás Edit 1977 — 
2015-ig volt aktív dolgozója, 
sokoldalú, kiemelkedő mun-
katársa intézményünknek. Pro 
Agria-díjas könyvtáros, a Bródy 
Sándor Könyvtár nyugalmazott 
osztályvezetője, akire napjaink-
ban is számíthatunk. 

A kamarakiállítást a 
társművészetek, az 
irodalom, a költé-
szet gazdag példái-
ból merítve Dr. Cs. 
Varga István József 
Attila-díjas irodalom-
történész nyitotta 
meg. „Edit képei azt 
sugallják: bennük egy szépségvágyó asszony alkotói, 
festői véleményét tárja elénk. Ebben fontos intelem is 
rejlik: vállaljuk azt, akik és amik vagyunk: virágarcun-
kat. Gárdonyi szerint: „Az ember arca a lélek virága”, 
a dal pedig égből szállott, földön nyíló virág... Edit-
nek sikerült megmutatnia szellemi-lelki énjét, emberi, 
könyvtárosi és festő-művészi személyiségvonásait: 
lelki arculatát... Érdemes foglalkoznia az akvarellfes-
tészettel, mert ezen az úton sok siker várhat rá… 

Gratulálok, hogy nyugdíjas-
ként lélekben, tehetségben 
is meg tudott újulni. Nem-
csak szóban és írásban tudja 
magát kiválóan kifejezni, ha-
nem akvarell-papíron is…”
A kiállítás címét Csatáné 
Bartha Irénke költő verses-
kötetének címadó verse ihlette: „Virág nyíljon, fény 
nevessen, ahány szív van, mind szeressen...” Irénke 
lírai reflexióiból idézünk:

„A patinás épület ódon folyosójáról kedvesen ránk 
mosolygó árvácska-szemek néznek, lilák és kékek, és 
ég felé tekeregnek a kecses hajnalka-mécsek.
És mennyi lepkeszárnyú pipacs ontja izzó pirosát, 
emlékeztetve, hogy itt járt a nyár.
Csinos pártában díszeleg a sok margaréta, szarkaláb, 
s megannyi apró törékeny kék, fehér, lila virág.
Arany, ezüst, fehérek, sárgák, kékek és lilák, ó, milyen 
boldogság, ha rátok talál a kedves természetbarát.
Oly jólesik, ha nézed, s szinte már érzed illatát,- ahogy 
egymásba karolva - kertek, mezők szépei eljöttek de-
rűnek, fénynek, hogy fáradt lelkünket felvidítsák...

Kárpátiné Ézsiás Edit képei szépek, mert szeretetet és 
harmóniát sugároznak, és mi erre nagyon vágyunk. 

Köszönjük Neki ezt az élményt!”
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KELL EGY JÓ CIKK?
KÉRDEZD A MATARKÁT

A MAgyar folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Keres-
hető Adatbázisát, rövidítve MATARKÁ-t a magyaror-

szágiintézmények – köztük a Bródy 
Sándor Megyei Könyvtár –  építik 
2002-től, együttműködés kereté-
ben a Miskolci Egyetem, Könyvtár, 
Levéltár, Múzeum vezetésével.
A MATARKA létrehozása Burmeis-
ter Erzsébet nevéhez fűződik, 

aki az adatbázis fejlesztésének és működtetésének 
irányítója, a szolgáltatás szervezője és képviselője.

A MATARKA Magyarországon vagy a környező orszá-
gok magyar nyelvterületein kiadott túlnyomórészt 
magyar nyelvű szakfolyóiratok tartalomjegyzékeinek 
adatbázisa. Olyan multidiszciplináris adatbázis, mely 
szabadon hozzáférhető, térítésmentes, országosan 
elérhető és rendkívül gyorsan, könnyen kereshető. 
Tartalmazza az adatbázisba felvett szakfolyóiratok 
nyomtatásban megjelent számainak tartalomjegy-
zékeit, szerzőket, címeket, a rovatok címeit, oldalszá-
mokat, a folyóiratok bibliográfiai adatait, ugróponto-
kat a cikkek teljes szövegeire, ha ezek elérhetők az 
interneten, illetve ugrópontokat az EPA-ban archivált 
cikkekre.

Az adatbázisba a folyóiratok mellett sok évkönyv 
és egyéb periodikum is bekerül, főleg múzeumok 
évkönyvei, felsőoktatási intézmények tudományos 

közleményei, valamint olyan helyismereti időszaki 
kiadványok, melyek a MATARKA nélkül csak szűkebb 
körben hasznosulnának.
Az egyes számok tartalomjegyzékének böngészése 
mellett lehetőség van a szerzők nevére és a címben 
levő szavakra is keresni. A keresés szűkíthető idő, 
szakterület és folyóirat szerint. Ha csak a teljes szö-
vegre mutató cikkekre, illetve az Országos Széchényi 
Könyvtár (OSZK) Elektronikus Periodika Archívumá-
ban (EPA) által szolgáltatott teljes szövegű cikkekre 
szeretnénk keresni, a keresés erre is szűkíthető.
Magyarországon ez az első olyan tartalomjegy-
zék-szolgáltatás, amely nemcsak a folyóiratszámok 
tartalomjegyzékének böngészését, hanem a szerző 
és/vagy a címben levő szavak keresését is lehetővé 
teszi.
A kulcsszó szerinti keresés biztosítja, hogy egy adott 
témában kereső felhasználó nagy mennyiségű folyó-
irat átvizsgálása nélkül is megtalálja a témába vágó 
cikkeket. 
A szerző szerinti kereséssel szerzői publikációs listák 
állíthatók össze. 

A MATARKA adatbázisában a megtalálható cikkek 
egy részéhez nincs teljes szöveg kapcsolva. Ameny-
nyiben szükség van a cikk szövegére, térítés ellené-
ben igénybe vehető az Országos Széchényi Könyvtár 
cikkmásolat-küldő szolgáltatása. A megrendelni 
kívánt cikkeket keresés vagy a tartalomjegyzékek 
böngészése után kosárba kell tenni és a Kosár me-
nüpontra kattintva tudjuk a cikkmásolat rendelést 
elkezdeni, a megrendelő űrlapot kitölteni. A máso-
latok elkészítési ideje a megrendelés felvételét köve-
tő 4 munkanap, vagy nagyobb megrendelés estén 
egyeztetés tárgya. A szolgáltatás költségei a fény-
másolat, illetve a szkennelés (oldalanként számolt) 
árából, az adathordozó (CD vagy DVD) árából,vala-
mint a futárszolgálat 1500-1900 Ft-os díjából állnak.
A MATARKÁ-t átlagos, vagy átlag alatti informati-
kai, gépkezelési ismeretekkel rendelkezők is tudják 
használni. Mindenki számára ajánlható, akiknek fon-
tos a könnyű kezelhetőség, az egyszerűség és gyor-
san szeretne információhoz jutni. Hasznos segítője 
minden könyvtáros kollégának is.

FEKETE ILDIKÓ, BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

ADATBÁZIS FIGYELÖ
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A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Heves 
Megyei Szervezete szeretettel várja a megyei 
kollégák csatlakozását is. A Heves Megyei Szerve-
zet 1975-óta látja el feladatait, az ország második 
legnagyobb területi szervezeteként képviseli a 
megye könyvtárosait, szervezi a szakmai életet, 
szorosabb munkakapcsolatot alakít ki az intézmé-
nyek között és lehetőséget biztosít a tagoknak 
szakmai programokon való részvételre. 
Az egyesülethez bármikor lehet csatlakozni, ebben 
a helyi szervezet nyújt segítséget. Először a belépé-
si nyilatkozat kitöltése szükséges, a „Belépési nyi-
latkozat egyéni tagok számára” című dokumentu-
mot az MKE honlapjáról lehet letölteni: http://mke.
info.hu/tagsag/csatlakozas/. Az új belépő dolgozó 
könyvtárosoknak a tagdíj 5 500 Ft, mely tartalmaz-
za az 500 Ft-os tagkártya-díjat és az 5 000 Ft éves 
tagdíjat. A nyugdíjas kollégáknak és hallgatóknak ez 
a díj 3 500 Ft. A tagdíjat átutalással is be lehet fizetni 
a Heves Megyei Szervezet számára.  A csatlakozás-
sal kapcsolatban Bodor Katalin egyesületi elnök és 
Verle Ágnes titkár nyújt bővebb tájékoztatást az 
mkeheves@gmail.com email címen, vagy a 
06-36/516-632 telefonszámon.
Amellett, hogy egy országos, sokrétű szakmai egye-
sület tagjaként aktívan részt vehetünk hivatásunk éle-
tében, más előnnyel is jár, ha a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének tagjai vagyunk. Fontos tudni, hogy az 
MKE tagjaként jogosultak vagyunk a tagkártya hasz-
nálatára, mely az éves matricával együtt érvényes. 
A tagkártyával bizonyos üzletekben kedvezményt is 
kapunk, illetve minden államilag fenntartott közgyűj-
temény állandó kiállítását ingyenesen látogathat-
juk vele. Részletes tájékoztató: http://mke.info.hu/
blog/2011/10/ujabb-tajekoztato-a-muzealis-intez-
menyek-latogatoit-megilleto-kedvezmenyrol/
Szervezetünk kiemelten fontosnak tartja, hogy a 
megyei könyvtárosok számára segítséget nyújt-
son, és teljes körűen tájékoztasson a szakmát érin-
tő kérdésekben. Igyekszünk olyan változatos és 
érdekes programokat, szakmai találkozókat szervezni, 

A HEVES MEGYEI SZERVEZET
SZAKMAI KIRÁNDULÁSA

2017. szeptember 7. és 8. között Szombathelyre 
és Grazba látogatott el a Heves Megyei szervezet. 
A nagyszabású szakmai kirándulásra a megye csak-
nem minden szegletéből jöttek egyesületi tagjaink. 
Hatvanból, Hevesről, Gyöngyösről és Egerből városi 
és megyei könyvtáros kollégák csatlakoztak hozzánk, 
de voltak szakkönyvtárosok is, a hatvani Széchenyi 
Zsigmond Vadászati Múzeum Könyvtárából; a fel-
sőoktatási könyvtárakat az Eszterházy Károly Egye-
tem Tittel Pál Könyvtára képviselte. Bár személyesen 
nem gyakran találkozunk egymással, ez az esemény 
remek alkalmat szolgáltatott rá, hogy a ritkán látott 
kollégákkal újra találkozzunk, kicseréljük tapasztala-
tainkat és újakat szerezzünk a meglátogatott könyv-
tárakban.
Első napunkon kora reggeli indulást és egy hosszú, 
de jó hangulatú busz utat követően meglátogattuk a 
szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárat, ahol Nagy 
Éva könyvtárvezető és kedves munkatársai fogad-
tak minket. Frissítővel vártak és röviden bemutatták 
intézményük működését, életét: a rengeteg színes, 
érdekes programot, a remek foglalkozásokat, ame-
lyek sok olvasót vonzanak. A megyei és a városi 
könyvtári szolgáltatást a nagy szaktudással kezelt 
állomány és a felkészült, segítőkész könyvtárosok lát-
ják el. 
Csapatunkat a könyvtá-
rat bemutató prezentá-
ció után körbevezették 
a megyei könyvtár épü-
letén. A tágas, modern 
épület nagyon tetszett 
nekünk, és bár minden 
intézménynek meg kell 
küzdenie a működését érintő kihívásokkal, a 
szombathelyi kollégák kiválóan helyt állnak tovább 

az mke heves megyei szervezet hírei
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melyekkel szorosabbra fűzhetőek a megye könyvtá-
rosainak kapcsolatai és naprakész szakmai tudással 
gazdagodhatnak tagjaink. 



az mke heves megyei szervezet hírei

PÁLYÁZATI HÍREK

EFOP 3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanu-
láshoz hozzáférés biztosítása c. pályázat 

Támogatott könyvtárak Heves megyében:

Tudás- Könyvtár-Közösség
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
64 621 066 Ft

Nyiss a könyvtárral a tudásért!
Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház, Füzesabony    
39 721 731 Ft
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növelve könyvtáruk országos és helyi szintű jó hírét. 
Szombathely nevezetességeit helyi idegenvezetőnk-
kel jártuk be. Az ősziesen hideg idő ellenére kelle-
mes sétát tettünk a belvárosban, jártunk a székes-
egyházban, mely monumentális, de arányos és szép 
épületével, lenyűgöző belső tereivel áhítatot vált ki a 
látogatóból. A hangulatos Fő téren a hűvös idő elle-
nére is nyüzsgött az élet. Itt is sok felújítás és város-
rehabilitációs projekt zajlik, még szebb lesz a törté-
nelmi város. Amerre jártunk, idegenvezetőnk városi 
legendákat mesélt, beavatott a helyi történetekbe, 
amelyek a város gazdag történelmére utaltak. A 
színes városi legendák pedig arra, hogy a szombat-

helyiek méltán büszkék vá-
rosukra.  
Grazba péntek reggel in-
dultunk tovább, elsőként 
itt is ellátogattunk a gra-
zi városi könyvtár északi 
fiókkönyvtárába. Kedves, 
mosolygós osztrák kollé-

gák lelkesen bemutatták nekünk munkahelyüket 
és munkájukat. Sok érdekes és olvasócsalogató 
megoldással találkoztunk, mint például a kávézósa-
rok és az olvasóterasz. A látogatóik számára érték-
megőrző fiókokat biztosítanak, ahová a nagyméretű 
táskáikat is elhelyezhetik. Bevásárlókosárba tehetik a 
kiválasztott könyveket. Bár a könyvtárosok ott is min-
dig az olvasók rendelkezésére állnak, itt már biztosí-
tott az önálló kölcsönzés és egy nagyméretű bedobó 
nyíláson nyitvatartási időn túl is visszajuttathatják az 
olvasók a kölcsönzött dokumentumokat.  Az egy-
terű helyiséget a letisztult és az egyszerű, modern 
formavilág jellemzi. Egy külön helyiségben a foglal-
kozásokat, előadásokat tartják. Itt mutatták be a té-
maládát, melybe az iskolai csoportok részére tartott 
foglalkozások anyagait tárolják.  A grazi kollégák is 
nagyon kedvesek voltak, érdeklődők a magyarorszá-
gi könyvtárüggyel kapcsolatban. A beszélgetés köz-
ben megkínáltak finom frissítőkkel, süteménnyel és 
gyümölccsel. 
A könyvtárlátogatás után a várost néztük meg 
kellemes séta során, csodálatos kora őszi időben. A 
történelmi belváros környéke megannyi érdekes lát-
nivalót rejt, mint például a gyönyörű gótikus csiga-
lépcső,  az Opera, a Szent Egyed Dóm. Szépen ren-

dezett, tiszta utcákon barangolt csapatunk. Útközben 
a város kisebb-nagyobb nevezetességeire hívta 
fel a figyelmünket idegenvezetőnk. Felmentünk a 
Schlossbergre, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik 
a városra. Kicsit csúszós és meredek sziklába vájt lép-
csőkön leereszkedtünk a Schloßbergplatzra, majd 
folytattuk sétánkat a Városháza felé, az impozáns 
barokk épületek között. A kellemes séta után végül 
délután indultunk vissza Magyarországra.
Bár a két nap gyorsan eltelt és nem tudtuk hosszan 

élvezni Szombathely és Graz minden szépségét, 
rövid látogatásunk ízelítőt nyújtott, hogy milyen nagy 
élmény ellátogatni ezekbe a gyönyörű városokba. 
Kedves kollégákat ismertünk meg és egy kis betekin-
tést nyertünk a Nyugat-magyarországi és az osztrák 
könyvtárak életébe.

VERLE ÁGNES, MKE HEVES MEGYEI SZERVEZET



HEVESTÉKA -  Tudja-e? Hasznos információk mindenkinek
A HEVESTÉKA KSZR információk összegyűjtve megtalálhatók a Bródy Sándor Könyvtár honlapján:
http://www.brody.iif.hu/hu/hevesteka

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár átvállalja a KSZR tagkönyvtáraktól a könyvtárközi kölcsönzéssel 
kölcsönzött könyvek, dokumentumok visszaküldésének postaköltségét. A postai feladáskor a csomagra a 
“címzett fizeti” megjelölést kell kérni. A korábbi lehetőségek bármelyike alkalmazható továbbra is (személyes 
visszahozatal, küldés a cserék alkalmával, stb.)

KÖNYVBESZERZÉS
Könyvtári szolgáltató helyeink számára – egyéni egyeztetés alapján, külön térítés nélkül, a dokumentum-
szolgáltatás keretén belül - beszerezzük az iskolai kötelező- és ajánlott olvasmányokat, valamint a településen 
leginkább érdeklődésre számot tartó könyveket, elvégezzük a leselejtezett kötetek pótlását. Segítünk a 
saját forrásból beszerezni kívánt könyvek kiválasztásában és kedvezményes beszerzésében. Valamennyit 
feldolgozzuk, és könyvtári használatra alkalmasan szállítjuk ki a településre. Könyvbeszerzéssel kapcsolatos 
kérdéseivel keressen Bennünket!

KÉZMŰVES ANYAGOK, IRODASZEREK
Ha szeretne rendszeresen kézműves foglalkozásokat szervezni a könyvtárban, segítünk az ehhez szükséges 
anyagok beszerzésében. Ha a napi könyvtári munkához irodaszerre van szüksége, biztosítjuk az Ön számára.

Kiszállítással kapcsolatos információk Folyóirat reklamáció

Kulcsárné Király Mária - kulcsarm@brody.iif.hu
36/516-632/133 mellék, 30/409-9620

Verle Ágnes - verlagi@brody.iif.hu
36/517-575

Módszertani kérdések, egyéb információk Könyvtárközi kölcsönzés

Farkas Márta - fmarta@brody.iif.hu
36/517-575; 20/546-1826

Veresné Lefler Katalin - hmkonyvtarkozi@ella.hu
36/516-632/126 mellék

Komló-Szabó Ágnes - szaboagi@brody.iif.hu
36/517-576; 30/500-9443

Pádár-Deák Krisztina - deakriszta@brody.iif.hu
36/517-576

Programszervezés CORVINA CIRC modul használati információ

Szabó Eszter - szeszter@brody.iif.hu
36/517-576

Bede Adrienn - badri@brody.iif.hu
36/516*595; 20/212-9560

CORVINA adatbázis éptíéssel kapcsolatos információ kérhető: 
Retrosprektív konverzióval kapcsolatos információk Új könyvek feldolgozása, besorolási adatok

Komló-Szabó Ágnes - szaboagi@brody.iif.hu
36/517-576

Palicz Zsuzsanna - palisa@brody.iif.hu
36/517-575

ACQ modul, érkeztetés JAVA problémák, felhasználói név, jelszó

Molnár Krisztina - mkriszti@brody.iif.hu
36/517-575

Vas Gábor Tamás - vasgt@brody.iif.hu
36/516-632/128 mellék

Kiadó:
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.
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