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ÉLMÉNYKÖNYVTÁR címmel jelentetett meg 
könyvtárszakmai módszertani kiadványt a 
Bródy Sándor könyvtár

A Bródy Sándor Könyvtárban hangsúlyos szerepe 
van a könyvtárosok továbbképzésének. Kollégáink 
megyei és országos szinten is rendszeresen tarta-
nak előadásokat, workshopokat. Most megjelen-
tetett könyvünkkel a mindennapok gyakorlatában 
jól használható, inspiráló módszertani kiadványt 
kívánunk a könyvtáros kollégák kezébe adni.

A kötet szerzői Luzsi Margó a Bródy Sándor 
Könyvtár ny. gyermekkönyvtárosa, metamorpho-
ses meseterapeuta, a Mustármag mikroműhely 
alapítója és Komló-Szabó Ágnes, könyvtárunk HE-
VESTÉKA csoportjának vezetője. A könyv borítóját 
és illusztrációit Igor Lazin illusztrátor, képzőmű-
vész készítette, a fülszöveget dr. Boldizsár Ildikó 
író, szerkesztő, mesekutató írta.

Az Élménykönyvtár alapjait gyakorlati tapasztala-
tok sora képezi. A kiadvány anyagára támaszkodva 
az olvasók elsajátíthatják, hogyan lehet a mesék, 
irodalmi szövegek, játékok, beszélgetések és a 
könyvtáros személyiségének harmonikus együtte-
sével örömteljes együttléteket varázsolni a könyv-
tárba. 

A könyv különlegessége, hogy a szerzők tapasz-
talataikat történetekben is megfogalmazzák, ezzel 
is erősítve az információk befogadásának lehető-
ségét. A „Homo narrans”, a „történetmesélő em-
ber” fogalma. Az ember történeteken keresztül 
kapcsolódik a világhoz, önmagához, társaihoz, a 
jó történetek adta élmények mobilizálják benne 
leginkább világának megismerésére irányuló kí-
váncsiságát. Az effajta történetekbe „csomagolt” 
információ intenzívebben érvényesül, jobban rög-
zül a memóriában, s amellett, hogy perszonális él-
ményként hat, a saját individuális élmények során 
szerzett tapasztalatokat is előhívja, ezáltal mozgó-
sítja a kreatív energiákat.

Noha a könyv célközönsége elsősorban a könyv-
táros szakma, mégis érdekessége, hogy szélesebb 
körben is jól használható kiadvány. Mindazoknak 
inspiráló, ötletadó lehet, akik irodalmi szövegek, 
mesék, játékok segítségével szeretnének élmény-
teljes kapcsolódást adni csoportjaik, közösségeik 
számára egymáshoz és a világhoz.

A könyvben népmesei gyűjtemény, versek, 
szép- és szakirodalmi ajánlók, játékleírások, va-
lamint többszörösen kipróbált foglalkozástervek 
is olvashatók. A megjelenést több kortárs szerző 
– többek között Háy János, Kemény István, Simon 
Márton, Kukorelly Endre, Dániel András – is támo-
gatta, verseikkel járulva hozzá kiadványunk szak-
mai tartalmához .

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatta.

A kapcsolatokat, kapcsolatépítést kiemelten fontosnak 
tartjuk. Megyén belül éppúgy, mint országosan. Fon-
tosnak tartjuk egymás segítését, egymás munkájának 
megismerését. Fontosnak tartjuk szakmai és emberi 
kapcsolataink erősítését. Azért is, mert így több lehe-
tőség nyílik az új ötletek születésére, az inspirálódásra, 
és azért is, mert együtt nem csak többre megyünk, mint 
egyedül, de jobb is. Ebből a megyén kívüli kapcsoló-
dásból született ez az írás. Szerzője egy kis Tolna me-
gyei falu, Kocsola könyvtárosa.

AKARSZ LENNI 
„JÓ MADÁR”?
Egy Tolna megyei KSZR könyvtáros 
rendhagyó könyvajánlása Heves 
megyei kollégáinak

Nem, nem jómadár, hanem JÓ madár! 
Félretéve a címlap és az utolsó fejezet sugallta poént, 
ajánlom figyelmedbe Luzsi Margó és Komló-Szabó Ág-
nes Élménykönyvtár – innováció, inspiráció, jó gyakorlatok 
könyvtárosoknak című könyvét. A kötet megbízhatóan 
segíti az olvasót – miben is? Lássuk!

Ha a kezünkbe fogjuk, és belelapozunk, rögtön megakad 
a szemünk Igor Lazin találó illusztrációin. A borítót jobban 
szemügyre véve, két madár egy kis növényt ápolgat, ön-
tözget. Az utolsó fejezet majd megmutatja, elmondja, mi 
ez a növényke, de előbb lapozzuk át a könyvet.

A Tolna megyei könyvtárosok Hú-zoom-köre – havi 
rendszerességgel, online tartott – szakmai találkozójának 
áprilisi alkalmán megosztottam kollégáimmal a kötettel 
kapcsolatos gondolataimat és érzéseimet. Örülök, hogy 
mindezt a Heves megyei kollégákkal is megoszthatom 
ezen a szakmai fórumon. A bemutatást számomra sze-
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mélyessé és hitelessé az teszi, hogy a 
könyvben szereplő gyakorlatok közül 
többnek részese lehettem már. 

A kötet innovatív. Sok újszerű, ám 
kipróbált ötletet találunk a kiadvány-
ban. Inspirál, mert ösztönzi az olvasót 
arra, hogy kövesse a tanácsait. A to-
vábbgondolásra külön kis piktogram 
hívja fel figyelmünket. Jó gyakorla-
tok sorakoznak benne, a szerzők az 
egri Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtárban működő csoportok be-
mutatásán keresztül osztják meg az 
olvasókkal tapasztalataikat.

Szakmai tartalma – noha elsődle-
ges célközönsége a könyvtárosok 
köre –, a legnagyobb alapossággal 
segíti akár a szakmán kívüli érdeklő-
dőket is jól működő közösségek lét-
rehozására . 

A kiadvány kapcsolatteremtő tör-
ténetekkel segíti az elindulást. A 
külső igények és belső erőforrások 
összehangolásától, a szervezési ötle-
teken és a csoportalakítás szempont-
jain keresztül, a megvalósítás minden 
mozzanatáig segíti a munkánkat. 
Módszertani javaslatok mellett ta-
nácsokat kapunk, hogyan olvassuk, 
hallgassuk és mondjuk a meséket, 
történeteket. A könyv aktualitását 
mutatja, hogy a szerzők kitértek arra 
is, hogy a pandémiás időszakban mi-
lyen online lehetőségekkel oldották 
meg a kapcsolattartást az olvasókkal. 

Kezdeném sorolni kinek ajánlom 
a kiválóan válogatott szövegeket, a 

Január 22-én a hatvani Grassalkovich-kastély dísz ter-
mében tartották meg a városi magyar kultúra napi 
ünnepséget. Horváth Richárd polgármester köszöntője 
után átadták a „Pro Cultura kitüntető díj Hatvan város 
kultúrájáért” elismerő címet is, mely olyan személynek 
adományozható, aki Hatvanban működő kulturális 
intézményben dolgozik, a munkáját eredményesen, 
kiemelkedő színvonalon végzi. Az idei kitüntetést Kassa 
Andrásné, az Ady Endre Könyvtár könyvtárosa vehette át, 
aki több mint négy évtizede tevékenykedik a könyvtárban, 
1981-től a központi könyvtár gyermekkönyvtárának 
vezetőjeként, 2020 novemberétől pedig az intézmény 
igazgatóhelyetteseként. Az ő nevéhez fűződik többek 
között a Könyves Kalandok, a Könyvjelző – 100 könyves 
olvastató játék és az Irodalmi udvar nyári napközis 
kézműves foglalkozássorozat is. (fotó: albert péter)

Kassa Andrásné Pro Cultura kitüntető 
emlékérmet kapott

rendkívül gazdag játékgyűjteményt 
és a továbbgondolásra javasolt öt-
leteket, de megállnak ujjaim a bil-
lentyűk felett, s arra gondolok: min-
denkinek jó szívvel javaslom! 

Arra is gondolok közben, hogy 
mindnyájunknak meg kellene állni 
néha egy pillanatra, megkeresni ma-
gunkban a csodát. Ebben is támogat 
a könyv, utat mutat, és irányjelzőként 
segít. Kinek ne lenne szüksége arra, 
hogy feltegye magának a kérdést: 
„Mi az a tudás, ami bennem megvan? 
Melyek a saját életem csodái?”

Javaslom, nyisd ki a könyvet a hu-
szadik oldalon, olvasd el a Boldo-
gasszony bohóca című mesét, és 
tudni fogod a választ!

Bárhogy legyen, a saját példámon 
okulva javaslom, fogj egy jegyzetfü-
zetet, egy kávét vagy egy finom teát, 
és láss hozzá „továbbgondoláshoz”! 
Tapasztalatom szerint kinyílik a világ. 
Olvasol, és jegyzetelsz. Olvasol, és 
gondolkodsz. Olvasol, és tervezel. 
Olvasol, és még többet olvasol: me-
sét, verset, szakirodalmat. Olvasol, és 
listát írsz, hogy mit fogsz még olvas-
ni . 

Az Útravalóig szinte észrevétlenül 
jutunk el. Igaz, már a könyv olvasása 
közben is csipegethetünk fel jócskán 
belőle. 

Mag van bőségesen. Kaptunk a 
könyv lapjain, kapunk minden alka-
lommal, amikor akár személyesen, 
akár az online térben találkozunk a 

szerzőkkel. Mi, Tolna megyei hú-zoo-
mos könyvtárosok egy kis boríték-
ban is kaptunk belőle. Úgy hallottuk, 
ti is!

„… ha csak akkora hitetek lesz is, 
mint a mustármag, s azt mondjátok 
ennek a hegynek itt: Menj innét oda! – 
odamegy, s nem lesz nektek semmi 
sem lehetetlen.” (Mt 17,20)

Németh Anikó
Kocsola, Könyvtár, Információs és 

Közösségi Hely



megyei körkép 5

A könyvtárak helyismereti tevékeny-
sége során azt tapasztaljuk, hogy a 
helyi értékek megismerése iránti igény 

folyamatos, az erre épülő könyvtári 
szolgáltatások népszerűsége töretlen. 
Az elmúlt években elindult és egyre 
nagyobb szerepet kap a helyismereti 
dokumentumok digitalizálása, amely 
egyrészt kiváló alapot biztosít az új 
szolgáltatások kialakítására, másrészt 
az erre épülő és használó interaktív 
felületek, alkalmazások kidolgozására.

A Nemzeti Kulturális Alap által tá-
mogatott továbbképzés tematikája a 
helyismereti gyűjtemények szerepe 
és azok jó gyakorlatként történő hasz-
nosulása köré szerveződött. A tovább-
képzés előadói kiemelten foglalkoztak 
a fiatalok helyismereti tevékenységbe 
való bevonásával, így a résztvevők 
több jó gyakorlatot is megismerhet-
tek, hiszen a fiatalok szerepe jelen-
tős a helyi értékek összegyűjtésében, 
megismerésében és közvetítésében.

A szakmai napot Horváth Richárd 
Hatvan város polgármesterének kö-

A társasjátéktól a városismereti 
applikációkig, azaz helyismeret 
minden mennyiségben
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, az Ady Endre Könyvtár és az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség 2022. május 12-én Hely ismereti gyűj-
temények a városi könyvtárakban címmel országos szakmai továbbképzést 
tartott a nemrég gyönyörűen felújított hatvani Ady Endre Könyvtárban.

szöntője nyitotta, aki a könyvtár 
felújításáról mesélt és méltatta az 
intézmény szerepét a város kulturá-

lis életében. A köszöntők sorát Sin-
kovics Erika, az Ady Endre Könyvtár 
igazgatónője folytatta.

Első előadónk dr. Bánkúti Gábor tör-
ténész volt, a Pécsi Tudományegyetem 

Modernkori Történeti Tanszék egyete-
mi docense. Pécsett pár éve indították 
útjára a Pécs8 projektet. A város 1945 
és 1990 közötti történetének feldolgo-
zásába és megírásába – a közgyűjte-
mények és az egyetem mellett – a civil 
lakosságot, pontosabban Pécs minden 
egykori és jelenlegi lakosát szerették 
volna bevonni. Ez a kezdeményezés 
olyan nagyon jól sikerült, hogy azóta 
számos tábort, filmfesztivált, vetélke-
dőt szerveztek. Rengeteg történet, s az 
azokhoz kapcsolódó dokumentumok 
kerültek elő a szekrények és dobozok 
mélyéről. A Pécs történetét feldolgozó 
kutatásba a középiskolásokat és egye-
temistákat is bevonták. Példaértékű és 
minden táborszervező kolléga figyel-
mébe ajánlom a honlapon (pecs8.hu) 
a „Taneszközök” menüpont alatt talál-
ható oktatási programcsomagokat. A 
leírásban megtaláljuk a tábor menetét, 
az alkalmazott módszereket és ötlete-
ket, végül pedig az elkészült produktu-
mokat.

A szakmai nap Kukkonka Judit, 
a szegedi Somogyi Károly Városi és 
Megyei Könyvtár osztályvezetőjének 
előadásával folytatódott, aki a városis-
mereti sétákhoz kapcsolódó alkalma-
zásaikat, valamint a fiatalokat megszó-
lító programjaikról számolt be.

Kassa Andrásné Pro Cultura kitüntető 
emlékérmet kapott
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Fábián Péter, a dunaújvárosi Jó-
zsef Attila Könyvtár munkatársa 
„Helyben dől el” című előadásában 
a helyismereti gyűjteményük tör-
ténetét, illetve az online helyisme-
reti szolgáltatásaikat mutatta be. A 
városi könyvtár külön helyismereti 
adatbázissal, a helyi televízió anya-
gait tartalmazó médiatárral, online 
várostörténeti kronológiával és „Hí-
rünk, nevünk” adatbázissal rendelke-
zik. Ez utóbbi ismert, Dunaújváros-
hoz kapcsolódó személyek életrajzát 
tartalmazza. Külön kitért azokra a 
programjaikra, amelyekkel a fiatal 
korosztályt szeretnék megszólítani. 
Említést érdemel a „Legyen Tiéd Du-
naújváros” elnevezésű társasjáték, 
melyet a könyvtáros kollégák fejlesz-
tettek és magáról a városról, Dunaúj-
városról készítettek.

A szünet előtti előadó Lázár Tün-
de volt, a tiszanánai Fekete István 
Könyvtár könyvtárosa. Itt 2015-ben 
alakult a Tiszanánai Ijfúsági Értékőr 
csoport, amely 14–24 év közötti fia-
talokat kovácsolt össze. Induláskor 
összeírták azokat a települési értéke-
ket, amelyek számukra fontos. Meg-
lepődve tapasztalták, hogy nagyon 
sok olyan érték van, amely ismert 
volt, de eddig nem ismerte fel senki 
annak jelentőségét. A csoport továb-
bi feladata volt az értékleltár elké-
szítése után a település fotózása: az 
épített és természeti értékek archivá-
lása. Ezzel párhuzamosan interjúk is 
készültek. A sok munka hívta életre 
az Értékőr Tábort, amelynek kereté-

ben napi 8 órában tudták a fiatalok 
feldolgozni az összegyűjtött doku-
mentumokat. A munka ma is folya-
matos: közösségi média oldalakon 
gyűjtik a fotókat, emlékeket, s a fia-
tal generáció a tiszanánai programok 
aktív résztvevője, szervezője.

Bacsa Tibor, mint házigazda, a hat-
vani Ady Endre Könyvtár helytörté-
nésze a város történetével ismertetett 
meg minket. Így tudtuk meg, hogy a 
Hatvan főtere alatt török kori emléke-
ket találtak a régészek. Előadásában 
külön foglalkozott a Hatvanról megje-
lent helyismereti kiadványokkal, így a 
Hatvani Kalendáriummal is.

A szakmai nap zárásaként a Bró-
dy Sándor Könyvtár helyismereti 

gyűjteményével és annak aktuális 
munkáival ismerkedhettek meg a 
résztvevők. Beszámoltunk a Gárdo-
nyi 100 programsorozat keretében 
készülő Nagy „Nagy Könyv”-ről, az 
író életét bemutató vándorkiállítás-
ról, a tavaly év végén megvásárolt – 
Molnár István Géza fotóművész által 
jegyzett – fotógyűjteményről. Verle 
Ágnes kolléganőm a digitalizálási 
munkánk révén létrejött Summáját 
írom… (summajatirom.hu) helyisme-
reti portált mutatta be, Turay Zoltán 
kollégám a Városfoglaló játékunkkal 
(egervarosfoglalo.hu) ismertette meg 
és hívta egy kellemes sétára a közön-
séget.

Az országos szakmai napon meg-
ismerkedtünk több könyvtár hely-
ismereti gyűjteményével, új online 
helyismereti szolgáltatásokkal: adat-
bázisokkal, interaktív játékokkal, 
tanulást segítő és a helyismereti do-
kumentumokat kiválóan hasznosító 
alkalmazásokkal.

Az országos szakmai nap szervezé-
séért köszönetemet szeretném kife-
jezni a Bródy Sándor Könyvtár szer-
vezési igazgatóhelyettesének, Farkas 
Mártának. A kiváló és zökkenőmentes 
lebonyolításért Sinkovics Erika igazga-
tónőt és minden kedves kollégáját illeti 
az elismerés.

A szakmai napot a könyvtár és a 
Hatvany Lajos Múzeum megtekintése 
zárta.

Szécsényi Orsolya
Bródy Sándor Könyvtár
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A NAGY „NAGY KÖNYV”
Ötletek és ami mögöttük van…
A 2005-ben meghirdetett A Nagy 
Könyv országos felmérés és prog-
ramsorozat kapcsán Gárdonyi Géza 
Egri csillagok című könyve lett Ma-
gyarország legnépszerűbb regé-
nye, vagyis A Nagy Könyv. Idén, az 
író halálnak 100. évfordulóján, a 
„Gárdonyi 100” programsorozathoz 
kapcsolódva a Dobó István Vármú-
zeum és a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár sikeres közös pályá-
zatának köszönhetően ősszel egy 
különleges Egri csillagok kiadványt 
vehetnek majd kézbe az érdeklő-
dők. Ez lesz a Nagy „Nagy Könyv”, 
ugyanis az író életében megjelent 
négy kiadás – 1901, 1905, 1909, 1913 
– szövegváltozatait egyetlen kötet-
ben lehet majd egyszerre olvas-
ni! Ezen kívül igyekszünk kiépíteni 
Egerben egy egyedülálló, idegeny-
nyelvű könyvekből, kiadványokból 
álló külön Gárdonyi-gyűjteményt. A 
munka nem most kezdődött. Ebbe 
nyújtunk most egy kis bepillantást.

„Ez elment vadászni, ez meglőtte, 
ez hazavitte, ez megsütötte, és ez az 
icike-picike pedig mind megette!” 

A pályázatban résztvevőkről ez a 
közismert gyermekmondóka jutott 
az eszembe, miközben hallgattuk a 
május 3-ai, az egri Gárdonyi Házban 
tartott sajtótájékoztató résztvevőit. 
A vármúzeum, a könyvtár, a Gárdo-
nyi-kutatók külön-külön évek óta 
dolgoznak ugyanannak a témának, a 
Gárdonyi életműnek a különböző fel-
dolgozásán. Most viszont a pályázat-
nak és az egymás munkáját ismerő 
– és elismerő – embereknek köszön-
hetően valami komoly dolgot tudunk 
közösen letenni az asztalra. Az olvasó 
és érdeklődő, vagyis a mondókabeli 
icike-picike a vadász, a puskás, a szál-
lító és a szakács jóvoltából egy fino-
mat ehet, azaz esetünkben olvashat. 

Nagy Ádám János villamosmér-
nök, Gárdonyi-kutató és Keller Pé-
ter, család- és Gárdonyi kutató, Gár-
donyi Géza dédunokája több éve 
dolgozik azon, hogy az író életében 

megjelent Egri csillagok kiadásokat 
(1901, 1905, 1909 és 1913) számító-
gépes háttér használatával könnyen 
és egyszerűen össze lehessen ha-
sonlítani. Az író ugyanis folyamato-
san változtatott, csiszolt az eredeti 
szövegen, így a kezdetek, vagyis az 
1897-es szerződéskötés és az 1913-
as 4. kiadás között jelentős változá-
sokon esett át a regény szövege. A 
most készülő és a tervek szerint limi-
tált kiadásban megjelenő, exkluzív 
megjelenésű A Nagy „Nagy Könyv” 
egyszerre tartalmazza majd az Egri 
csillagok 4 szövegváltozatát, még-
hozzá úgy, hogy laponként és mon-
datonként egymás mellett láthatjuk, 
hogy hogyan nyerte el több mint 15 
év alatt végleges formáját a regény. 

Ehhez viszont digitalizálni kellett 
a fent említett 4 szövegváltozatot. 
Itt jött a képbe a Bródy Sándor Me-
gyei és Városi Könyvtár helyismereti 
gyűjteménye, ahol a négy kiadásból 
három megvan, a hiányzó egy pe-
dig az Országos Széchenyi Könyvtár 
honlapjáról elektronikus formában 
elérhető. A szkennelést követően az 
algoritmusoké volt a főszerep, majd 
egymás mellé kerültek a megfelelő 
szövegrészek. Ezzel egyébként egy 
későbbi szövegkritikai kiadás lehe-
tőségét is megteremtjük. 

A tervek szerint még a nyáron 
nyomdába kerül ez a speciális, több 

mint 700 oldalt tartalmazó, négy az 
egyben Egri csillagok kiadvány, ki-
egészülve egy kis tanulmánnyal. A 
könyv bemutatója 2022. októberé-
ben lesz.

Előtte azonban a vállalkozó ked-
vű irodalombarátok, vagyis diákok, 
egyetemi hallgatók, tanárok, az ol-
vasók segítségét kértük szerte a vi-
lágból. Közösségi lektorok, vagyis 
korrektorok jelentkezését vártuk! 
Miért és hogyan? Úgy gondoltuk, 
hogy a Nagy „Nagy Könyv” létreho-
zása miért ne lehetne egy igazi kö-
zösségi élmény. Olyan, mint amikor 
2005. december 15-én kihirdették 
a TV-ben, hogy az Egri csillagok 
lett Magyarország legnépszerűbb 
regénye. Ehhez viszont minél több 
embert szerettünk volna bevonni. 
Az egyes kiadások feldolgozás előtt 
beszkennelt eredeti szövegét kellett 
összehasonlítani a betördelt verzió-
val és ahol szükséges, ennek alapján 
javítani. Minél többen csatlakoztak, 
annál kevesebb oldal jutott egy em-
berre. A segítők neve is olvasható 
majd a Nagy „Nagy Könyv”-ben.

A Bródy helyismereti gyűjtemé-
nye a könyvtár megalakulása óta, 
vagyis 1952 óta folyamatosan bő-
vül. Magát a különálló helyisme-
reti gyűjteményt 1981-ben hozták 
létre. A mostani revízió rávilágított 
arra, hogy nagyon sok magyar és 
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idegen nyelvű Gárdonyi-kiadvány 
– benne kiemelten az Egri csillagok 
kiadás – hiányzik. A korábban meg-
jelent tanulmányok szerint 17, majd 
21 Egri csillagok fordításról írtak. 
Ebből 12 volt meg a könyvtárnak. 
A katalogizálásból kiderült, hogy 
érdemes lenne a jubileum alkalmá-
ból növelni a gyűjteményt. Végül 
úgy döntöttünk, hogy az összes 
Gárdonyi-fordítást megpróbáljuk 
beszerezni. 2021 szeptemberétől 
módszeresen indult a kutatómun-
ka. Csak olyan fordítást ismerünk 
el hitelesnek, amihez könyvet is 
tudunk kapcsolni. Így derült ki pél-
dául, hogy időközben készült ma-
cedón, francia és görög kiadása is a 
regénynek. Vagyis jelen pillanatban 
a magyaron kívül további 24 nyel-
ven olvasható az Egri csillagok: an-
gol, bolgár, cseh, eszperantó, észt, 
finn, francia, görög, holland, hor-
vát, kínai, lengyel, litván, macedón, 
német, olasz, orosz, örmény, ro-
mán, szlovák, szlovén, török, ukrán, 
vietnámi. Sok helyen szerepel még 
a grúz (georgiai) és a mongol nyelv 
is, de ezekre nem találtunk – egye-
lőre – hiteles megerősítést.

Ezen kívül létezik még rovásírással 
és magyar braille írással írt változat 
is, ami a magyar nyelvű kiadások 
egy-egy verzióját jelenti, hiszen eze-
ket magyarul olvassuk. Vagyis az 
Egri csillagoknak 3 különböző ma-
gyar ábécés (latin, rovásírás, magyar 
braille írás) változata lett kiadva.

A Bródy közösségi oldalán Az 
egri csillagok (eredetileg ez volt a 
cím, később lett Egri csillagok) első 
könyves megjelenéséhez igazodva 
(1901. január 31.) sorozatot indítot-
tunk a Nagy Könyvhöz kapcsolódva, 
így az olyan apró kulisszatitkokba is 
betekintést nyerhettek az érdeklő-
dők, mint például mi köze a Kéksze-
mű Dávidkáné (később: Dávidkáné) 
című műnek az Egri csillagokhoz; 
miért, mikor és melyik napilapban 
jelent meg újságos változatban a 
regény; hogyan nézett ki az első 
kiadás; ki készítette az első illusztrá-
ciót a könyvhöz; milyen példányszá-
mokban jelent meg a regény az első 
években és milyen címváltozatok-
ban gondolkodott menet közben 
Gárdonyi?

Másik izgalmas vállalásunk a kül-
földi kiadások felkutatása és meg-

szerzése. Ez jelen pillanatban is tart. 
Érdekességként annyit, hogy nem 
csak Sanghajban, vagyis a „Népi” Kí-
nában jelent meg az Egri csillagok, 
hanem Tajvanban is kiadták az angol 
változatból fordítva. Sőt, A láthatat-
lan ember-t is megjelentették Tajpej-
ben. Ez a két könyv már a birtokunk-
ban van, mint ahogy A lámpás koreai 
fordítása is. Mint kiderült, Zéta és 
Priszkosz rétor története 1988 óta 
héber nyelven is olvasható, de erről 
itthon senki sem tudott, mint ahogy 
a Japánban megjelent novellaválo-
gatásban napvilágot látott Gárdo-
nyi-írásról (Állat az emberben) sem. 

Vannak olyan nyelvek, amelyekre 
több könyvét, meséjét, novelláját is 
lefordítottak. Ilyen például a portugál 
(brazíliai magyar emigrációnak kö-
szönhetően), a török, az olasz, az esz-
perantó, a német, a flamand (holland), 
a francia, a lengyel, a finn és az észt, 
de szinte minden nyelvnél érdekes 
életutakról lehet beszámolókat olvas-
ni az egyes fordítókkal kapcsolatban. 

A gyűjtőkörből nem maradhat ki 
a képregények, diafilmek sora sem. 
Ezekről jelenleg csak azt lehet mon-
dani, hogy folyamatosan érkeznek az 
egyes kiadványok. Ezek beszerzésé-
ben magánszemélyek, külföldi ma-
gyar nagykövetségek és kulturális in-
tézmények vannak a segítségünkre. 

A „Gárdonyi 100” a pályázati kiírás 
szerint 2023-ban ér véget. A gyűjte-
mény további gyarapításáról és az 
ehhez kapcsolódó kutatásokról ezt 
követően tudunk részletesen beszá-
molni, de érdemes közben a Bródy 
közösségi oldalait is figyelni, hiszen 
az újdonságokból mindig bemuta-
tunk egy-egy érdekes darabot.

Turay Zoltán
Bródy Sándor Könyvtár
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A játékot 2015-ben indítottuk útjára, 
azóta sikeresen túl vagyunk öt for-
dulón és számtalan élményen . 2021 
októberében indult el a hatodik 
évad, amely 2022 április közepén 
ért véget. Első és eddigi talán legiz-
galmasabb akciónk egy promóciós 
film leforgatása volt, ami hatalmas 
kaland volt nekünk szervezőknek, 
hiszen egy hivatásos operatőrrel, 
Vozáry Róberttel dolgozhattunk 
együtt. Késő este zajlott a forgatás, 
ahol mi lehettünk a szereplők, kellé-
kesek, világosítók. A csapó 243-nál 
azért már kicsit elfáradtunk, de a 
végeredmény mindenért kárpótolt, 
hiszen egy igazán ütős és a játék 
színvonalához méltó film készült el. 
A játékot igyekeztünk szinte minden 
social média felületen hirdetni, hogy 
valóban eljusson a játék híre az érin-
tett korosztályhoz, vagyis elsősor-
ban a 14–18 közötti korosztályhoz.

A megszokottól eltérően ebben a 
fordulóban jelentkeztek a fiatalabb 
és idősebb korosztályt képviselő 

VÉGET ÉRT A NAGY KÖNYVES 
BEAVATÁS 6. ÉVADA

csapatok is. Nem volt szívünk sen-
kit kizárni a játékból, így a regiszt-
ráció végére nagyon színes lett a 
mezőny. Természetesen az értéke-
lésnél figyelembe vettük az eltérő 
életkorokat és a tapasztalatunk az 
volt, hogy inkább erősítette a ver-
sengést a vegyes korosztály.

A regisztráció után a játékosok au-
tomatikusan bekerültek hat csoport 
valamelyikébe, amely csoport elne-
vezéseket Veronika Roth: A beava-
tott című könyvéből kölcsönöztük. A 
játékosok így kerültek a Barátságo-
sak, Bátrak, Csoportnélküliek, Elfaj-
zottak, Műveltek, Őszinték csoport-
ba, így a küzdelem 66 csapattal és 
200 játékossal vette kezdetét .

A csoportokhoz összesen 180 
könyvet válogattunk, amely a 
Könyvválasztó elnevezést kapta, 
ahonnan hat hónapon keresztül 
választottak könyvet a csapatok, 
amelyhez fordulóként kellett elké-
szíteni egy kreatív feladatot és egy 
könyvajánlót.

Az első forduló a montázskészítés 
volt, amely az „Emlékek őre” elne-
vezést kapta. A fiatalok szabadkéz-
zel vagy épp digitálisan állítottak 
össze olyan montázsokat, melyek-
nek az elolvasott könyvek hangula-
tát kellett megidéznie. Mondanom 
se kell, hogy lélegzetelállító munká-
kat kaptunk. 

A második fordulót egyszerűen 
„Rö vidre vágtuk” vagyis filmes könyv-
ajánlókat forgattak a játékban részt-
vevők. Megrendítő, vicces, elgondol-
kodtató művek érkeztek, nem győztük 
némelyiket újra és újra megnézni.

A harmadik fordulóban „Redizáj-
nolták”, vagyis újratervezték a csa-
patok választott könyvük borítóját. 
Annyira jól sikerült némelyik pá-
lyamű, hogy rögtön lecseréltük vol-
na az eredetivel. Gyönyörködjetek!

Az idő rohant és máris elérkezett 
az utolsó előtti forduló ideje, ahol 
könyves térkép készítése volt a fel-
adat, vagyis az „Elveszett olvasmá-
nyok nyomába” eredtünk. A rejtőz-
ködő könyvek megnyíltak és egy 
térképen keresztül azonnal számta-
lan történetbe csöppentünk.

Szerinted az olvasás magányos dolog? Csak akkor, ha egyedül teszed!
Néhányan talán meghökkenek a fenti mondaton, de akik már hallottak A Nagy Könyves Beavatásról, netán 
részt vettek benne, azok tudják, hogy miről beszélünk. Ez a kihívás nem más, mint csapatmunka, fantasztikus 
őrület, amely hónapokon keresztül fogva tart, ott van állandóan a gondolatainkban. Amikor pedig véget ér 
egyszerre érzünk hatalmas megkönnyebbülést és fájdalmas veszteséget.
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Az ötödik és egyben utolsó forduló-
nál már nem kértünk kreatív feladatot, 
hanem csupán annyit, hogy az általuk 
kiválasztott könyvek sztorijába írják 
bele saját magukat is, így a mottónk 
életre kelt: A Történet Ti vagytok!

A beérkezett kreatív munka értéke-
léséhez külső segítséget kértünk, ez-
úttal fiatal írókat környékeztünk meg, 
hogy legyenek segítségünkre. Senki 
nem mondott nemet, így minden for-
duló kreatív játékát más és más zsűri 
értékelt. Ezúton is nagyon köszönjük 
Darvas Petra, Kollár Betti, Borza V. 
Eszter és Somoskői Viktor munkáját. 
A könyvajánlók pontozását pedig 
Szécsényi Orsolya, Burai Bernadett 
és Lovas-Szabó Kitti kollégáink vé-

gezték hónapról-hónapra, akikkel 
nem győztük ajánlgatni egymásnak 
a fantasztikus alkotásokat. Ennek az 
lett az eredménye, hogy a játék vé-
gére mindenkinek 10-15 könyvvel 
nőtt a könyves bakancslistája, annyi 
remek könyvajánlót olvastunk.

A játékosoknak az öt forduló játéka-
in túl, önkéntesen grátiszfeladatokat 
is lehetett teljesíteni, természetesen 
plusz pontokért. Olvasóklubok ala-
kultak, felolvasó délutánokon, író-ol-
vasó találkozókon vettek részt a fiata-
lok, vagy csak egy jó meseolvasást 
tartottak a kistesónak. Elképesztő 
programokat hívtak életre a semmi-
ből a fiatalok, nem gondoltuk volna 
mi sem, hogy ennyire megmozgatja 
őket ez a felhívás, hiszen rengeteg 
energia és idő ezeket megvalósítani. Az utolsó forduló lezárását köve-

tően azonnal elkezdődött a lázas 
pontszámlálás, majd az eredmény-
hirdetés előkészítése és lebonyolí-
tása. Április 23-án az ország minden 
részéből, valamint a határon túlról is 
megérkeztek a csapatok, hogy végre 
élőben is találkozhassunk, és együtt 
ünnepelhessünk Egerben, a Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
csodásan felújított falai közt. Termé-
szetesen senki sem távozott üres 
kézzel, minden résztvevő csapatnak 
kisebb-nagyobb könyvkupac volt a 
jutalma helyezéstől függően. Nagy 
meglepetésre az első helyen két csa-
pat holtversenyben végzett. A sorok 
között olvasók a felvidéki Hidaskürt-
ről, a Veni, vidi, legi csapat pedig Bu-
dapestről érkezett. Jutalmuk a könyv-
csomagon kívül e-book olvasó volt.

Az izgalmas eredményhirdetést kö-
vetően a Mezaliansz formációé volt 
a főszerep, vagyis Kemény Zsófit és 
Agócs Mártont láthattuk és hallhattuk 
verselni, dalolni, muzsikálni. A napot 
ínycsiklandó állófogadás zárta, és a 
nap megkoronázásaként begördült 
az a hatalmas csokitorta is, amelyet a 
gyerekek kreatív munkái díszítettek.

Hat hónap, számtalan elolvasott 
könyv, millió élmény és csodás zá-
rás. Reméljük, hogy a 7. évadban 
csatlakoznak hozzánk az ideihez 
hasonló lelkes, szorgalmas és elké-
pesztően kreatív csapatok, akikkel 
ismét magasabb szintre emelhetjük 
az olvasás élményét .

Szabó Eszter
Bródy Sándor Könyvtár
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„A csapattagjaim osztálytársaim, bará-
taim és rokonlelkeim is egyszerre. Én 
nem vagyok egy nagy csapatjátékos, de 
megtanultam milyen is mással együtt 
dolgozni és valójában mekkora élmény 
is ez… Nem is beszélve arról, hogy mi-
lyen közel kerültünk egymáshoz a csa-
pattagokkal. Szomorúak vagyunk, hogy 
vége, de örömmel tekintünk ezekre az 
emlékekre vissza, mik hosszú ideig ve-
lünk maradnak! Nagyon szépen köszö-
nöm, hogy részt vehettem!”

Őze Rebeka
Tündérnyomozó Könyvzsizsik

Nekem a Nagy Könyves Beavatás rengeteg élményt adott. 
Először is nagyon élveztem az összejöveteleket, a könyvtárban 
megrendezett programokat, igyekeztem minél többön részt 
venni, mindent kipróbálni. A legjobban azokat a feladatokat 
élveztem, amikor dokumentálnunk is kellett a munkák elkészí-
tését. Például most a legutolsó feladatban eljátszhattunk egy-
egy jelenetet. Ezért is volt a fordulók közül a kedvenc részem 
a Rövidre Vágva, amikor saját magunk forgattuk le a könyv 
alapján készült filmet. Azt is pozitívumként éltem meg, hogy 
határidőre kellett egy-egy könyvet elolvasni, mert egyébként 
sose jutok egynek a végére. Az egyetlen negatívum, amit fel 
tudok sorolni, az az, hogy az „ezt el kell olvasni” könyves listám 
drasztikusan megnőtt. De azt hiszem, ezt túl fogom élni.”

Égitestek csapata

„Csodálatos érzéssel töltött el bennünket, hogy van 
olyan verseny, amely kikapcsol, jó időtöltést ad, és 
mindemellett fejlődünk is, egy picit más világba jutunk 
át a könyveknek köszönhetően. Volt köztünk olyan, 
aki eddig rosszul volt, ha egy könyvet ki kellett nyitni 
és most hatalmas könyvszeretővé vált a programok-
nak köszönhetően. Ami nekünk különleges volt, az a 
csapatmunka. Nagyon jól kijöttünk, pedig azt hittük, 
nehezünkre fog esni. Jó volt néha összeülni a könyv-
tárban csendben, mert nyugalommal töltött el minket. 
Tudtuk, van elég idő a feladatok megoldására, köny-
vek beszerzésére. Ami meghatározó élmény volt, a sok 
tanulás. Könnyedén fejleszthettük a fogalmazásunkat, 
a stressz oldásában is segített, sok minden iránt adott 
át érdeklődést ez a verseny, és megtanultuk, hogy 
együtt könnyebb, illetve nem kell félnünk segítséget 
kérni. Nagyon szuperek voltak a feladatok, és talán 
amit kiemelnénk, az, hogy bennünket nem a pontok 
érdekeltek igazán, hanem az 5 hónap alatt kialakult 
kapcsolatok mind egymás, mind a könyvek iránt. Hálá-
sak vagyunk ezért a versenyért!”

Keris könyvmolyok csapata

„A játék rávett minket arra, hogy egy hónap 
alatt minimum egy könyvet elolvassunk, szí-
nesítette a kreativitásunkat, rábeszélt a raj-
zolásra – amit az egyikünk imád, a másikunk 
utál –, élménybeszámolókra ösztönzött és le-
hetővé tette, hogy végre beszélgethessünk 
a közösen elolvasott művekről, mert hiába 
hasonló az ízlésünk, ha az egyikünk már elol-
vasott egy könyvet, azt a másikunk csak azért 
sem akarja .

Civakodtunk egy keveset, nevettünk a kö-
zös fotó készítése közben, amit egyszerűen 
lehetetlennek tűnt ellőni, mert nem bírtunk 
komoly ábrázatot ölteni arcunkra.

Többet járunk már könyvtárba is, aminek 
köszönhetően a pénztárcánk megkönnyeb-
bülten sóhajt fel, mikor belépünk az épületbe, 
és nem vásárolunk, hanem kölcsönzünk. Kö-
szönjük szépen a lehetőséget, azt, hogy részt 
vehettünk, és reménykedünk a folytatásban.”

Vengert Laura
Frigidik
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Ragyogó szemekkel, lelkes szava-
latokkal, József Attila versekkel, 
kedvenc versekről készült illuszt-
rációkkal, saját kis költeményekkel 
indult könyvtárunk idei költészet 
napi programsorozata 2022. április 
7-én, csütörtökön. A tavaszi szüne-
tet megelőző napokban a Pásztor-
völgyi Általános Iskola teljes alsó 
tagozatának kisiskolásai látogattak 
el hozzánk, a Felnémeti fiókkönyv-
tárba, hogy együtt ünnepelhessük 
a magyar vers napját. A könyvtár 
kis alapterülete miatt osztályon-
ként érkeztek a tanulók a helyszín-
re. Az iskola pedagógusai érdekes 
prezentációkkal emlékeztek meg 
József Attiláról, akinek születésnap-
ján, 1964-től minden évben április 
11-én, ugyanezen a napon ünne-
peljük a költészet napját. Egy-egy 
kisdiák elszavalta az osztálya által 
kiválasztott verset, majd a tanulók 
a paravánokra elhelyezett, saját 
készítésű rajzaikkal rögtönöztek 
mindannyiunk örömére és a könyv-
tárlátogatók számára kiállítást. A 
fiókkönyvtári kétórás kis program 
méltó beharangozója volt az április 
11-ei szabadtéri programjainknak, 
csakúgy, mint az Eszterházy Károly 
Katolikus Gyakorlóiskolának vil-
lámcsődülete a plázakönyvtárban. 
Április 8-án, pénteken – mintegy a 
költészet napi fellépésük próbája-
ként – 70 eszterházys diák énekétől 
zengett a plázakönyvtár előterében 

az Agria Park földszintje, klasszikus 
és modern költők megzenésített 
verseiből összeállított kis perfor-
manszukkal kápráztatták el a hely-
színen tartózkodó vásárlókat, az 
éttermek előterében étkezőket és a 
plázakönyvtár olvasóit.

A pandémia elzártsága után vég-
re lehetőségünk volt folytatni köl-
tészet napi Posztolj verset a térre! 
hagyományainkat, így április 11-én 
nem is egy, hanem rögtön két hely-
színen „vertünk sátrat”: a Gárdonyi 
téren és a Nemzedékek terén . A 
két helyszín kiválasztása nagyon is 
tudatos volt, hiszen az ilyenkor szo-
kásos verskavalkád mellett – a váro-
si Gárdonyi 100 programsorozatra 
is ráhangolódva – az „egri remete” 
szobra mellett szerettük volna fel-

idézni ez alkalommal talán kevésbé 
ismert verseit, írásait. A Nemze-
dékek terét pedig új helyszínként 
kapcsoltuk rendezvényünkhöz, hi-
szen – ahogyan a résztvevők száma 
igazolta is ezt –, az északi városrész 
számtalan óvodája, iskolája civil 
szerveződése csatlakozott hozzánk. 
A Gárdonyi téri programunkat 
megtisztelte a Füzesabonyi Teleki 
Blanka Általános Iskola kis tanuló-
közössége is, akik vonattal utaztak 
be hozzánk, Egerbe a közös ünnep-
lésre, posztolásra.

Március elején, több héttel a 
program előtt felhívást indítottunk 
a város lakossága felé – megszó-
lítva külön-külön óvodás, iskolás 
csoportokat, könyvtárlátogatókat, 
nyugdíjas klubokat és minden vers-
kedvelőt –, hogy csatlakozzon kez-
deményezésünkhöz.

Költők, versek, költészet… Ha 
akarjuk, ha nem, mindig jelen van-
nak életünkben. Sokszor nem is 
úgy, hogy kezünkbe fogunk és fel-
lapozunk egy verseskötetet, hanem 
meghallgatunk egy megzenésített 
verset… Elég csak Weöres Sán-
dor gyermekverseire gondolnunk, 
amelyeket előbb tudtunk énekelni, 
minthogy elolvastuk volna őket, de 
szívesen és sokszor hallgatjuk eze-
ket neves előadóművészek, mint 

„… a szép szavak gazdagítsanak téged!”

A BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR  
KÖLTÉSZET NAPI RENDEZVÉNYSOROZATA
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Halász Judit vagy a Kaláka együt-
tes előadásában is. A mesés- vagy 
versesköteteket lapozgatva pedig 
számtalan szebbnél szebb illuszt-
ráció mozgatja meg fantáziánkat, 
hogy elképzelhessük a sorok mö-
gött rejlő tartalmat. Arra kértük az 
óvodapedagógusokat, hogy kis 
óvodásaikkal legyenek élő verses-
könyvek, ismertessék meg kedvenc 
költeményeiket másokkal is! 

A legkisebbek ki is választottak 
egy vagy több verset, mondókát, 
amelyeket elő is adtak csoportosan, 
némelyik tartalmát le is rajzolták . 
Ezt a rajzot elhelyezték a költészet 
napi versfüggőn. Néhányan pedig 
egyénileg is szívesen elszavalták 
vagy elénekelték kedvenc versüket.

Az iskolásokat, gimnazistákat, fel-
nőtt verskedvelőket Böjte Csaba 
atya szavaival invitáltuk:

„…Vegyél a kezedbe egy szép 
verset, olvasd el többször is, a szép 
szavak gazdagítsanak téged! A leg-
több ember – azt mondják – 2-300 
szót használ. Arany János közel 
60  000 szót használt fel a művei-
ben, hatvanezret! Hát akkor érde-
mes Arany Jánost olvasni? József 
Attilát? Ady Endrét? Persze hogy 
érdemes, mert akkor tanulsz, gaz-
dagodsz!”

Sokan el is hozták kedvenc vagy 
saját verseiket programunk vala-
melyik helyszínére, előadták egyé-
nileg vagy csoportosan, elénekel-
ték, eljátszották. Az ügyeskezűek 
illusztrálták is a szívükhöz közel álló 

költeményeket, amelyeket szöveg-
gel együtt elhelyeztek a helyszínen 
kifeszített versfüggőn, vagy a Gár-
donyi téren, a Vershídon.

Felhívásunkra 400-450 fő érke-
zett április 11-én: délelőtt 10 órá-
tól este 6-ig a Gárdonyi téren 19, 
a Nemzedékek terén 25 óvodai, 
iskolai csoport, civil szerveződés 
és számtalan érdeklődő egyéni 
fellépésének, versmondásának le-
hettünk szemtanúi, élvezői. A nap 
folyamán akadtak olyanok is, akik 
véletlenül cseppentek bele progra-
munkba, és helyben kaptak kedvet 
kedvenc versük elszavalására.

Ezen a napon mindkét helyszí-
nen megnézhették az érdeklődők 
a vidéki szolgáltatást ellátó Könyv-
tárbuszunkat is több csoportban: 
beiratkozásra, kölcsönzésre, inter-

nethasználatra is lehetőség nyílt 
egyénileg, csoportosan, családok-
nak egyaránt. A Gárdonyi téren 
parkkönyvtári triciklinket is kipró-
bálhatták az érdeklődők, a terek 
asztalainál ügyes kezű könyvtáro-
sok segítségével zajlottak a kézmű-
ves foglalkozások.

Nem volt egyszerű feladat a fel-
lépőket megszólítani, fellépésük 
sorrendjét úgy meghatározni, hogy 
mindenki kapjon lehetőséget a 
szereplésre az általa megjelölt idő-
pontban. A zökkenőmentes lebo-
nyolítás olvasószolgálati kollégáim 
kitartó, lelkiismeretes munkájának 
köszönhető, rugalmas szervező-
készségüket dicséri.

Külön köszönetet szeretnék mon-
dani a pedagógus kollégáknak és 
az iskolai könyvtárosoknak azért, 

– mert fontosnak tartották, hogy 
közösen ünnepeljünk (volt, aki tava-
szi szünetben szervezte meg diákjai 
szereplését),

– hogy biztatták, felkészítették 
tanítványaikat, 

– hogy koordinálták programun-
kat .

A két téren zajló megmozdulás, 
az együttes versmondás, éneklés 
igazi közösségi élményt jelentett 
mindannyiunk számára a Nemze-
dékek terén, a Gárdonyi téren és a 
könyvtárbuszon, melyet a jövőben 
is folytassunk, éljünk át könyvtá-
runk tereiben, programjain!

Kelemenné  
Csuhay Zsuzsanna

Bródy Sándor Könyvtár
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KISNÁNA
Posztolj! POSZTOLJ VERSET!
Ne a cyber térbe,
de az utcára, a kapura, a térre!
Könyvtárunk hívó szava 
nem szállt el a szélben,
jöttek is a versek sorban, szépen.
„Kerekecske gombocska,
kisütött a napocska”
Óvodások víg dalától 
volt hangos az utca.
„Ó, béke! béke! legyen béke már”
ezt kürtölte világgá minden kisdiák.
Altató, Mama, Tiszta szívvel
… tiszta szívvel, szeretettel
csak OLVASD, OLVASD!
Üzent anya, apa, mama, papa
Megtelt az utca, megtelt a tér
a vár, a kút, a kerítés!

„Nem tudhatom, hogy másnak e 
tájék mit jelent . . .”
Értelmet nyernek a sorok...
Köszönöm Kisnána a napot!

Krizsóné Kakuk Éva
Kisnána

Versfüggő a 
magyar költészet 
napján Ostoroson
Évek óta versfüggővel is megünnepeljük a magyar 
költészet napját Ostoroson. Az ötlet nem saját: a 
„Posztolj verset az utcára” országos rendezvényhez 
csatlakoztunk először, majd a Bródy Sándor Könyvtár-
nak az egri Dobó téren kialakított versfüggője adta 
azt az ötletet, hogy versfüggőt készítsünk könyvtá-
runk ablakai alá.

Mindenféleképpen fontosnak éreztük azt, hogy a po-
ézis a falakon kívülre költözzön néhány napra.

A versfüggőre minden korosztály helyezett el költe-
ményeket, egyénileg és csoportosan egyaránt. Voltak, 
akik nem posztoltak, de szívesen elolvasnak egy-egy al-
kotást. Az ovisok lerajzolták a nekik kedves művet, majd 
a függőn való elhelyezés előtt, közösen elő is adták.

Ez községünkben már hagyománnyá vált, elképzel-
hetetlen a magyar költészet napja versfüggő nélkül. 

Jó szívvel ajánlom minden kollégának, aki még nem 
próbálta ki!

Suba Hajnal
Ostoros
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Április első napjaiban azon törtem a fejem, 
hogyan ünnepelhetnénk meg a magyar köl-
tészet napját. Több dolog is eszembe jutott, 
aztán jött az ötlet: olyan formában tegyük 
ezt, hogy minél többen részesei lehessenek, 
és együtt ünnepelhessenek velünk. Vagyis 
ki kell vinni az eseményt a szabadba!

Így esett a választás a helyi könyvtár előtti 
parkra. Segítőim is akadtak. Volt, aki a versek 
válogatásában, volt, aki a nyomtatásában se-
gített, és olyan is, aki a „késztermékek” kihe-
lyezésében. Lelkes kis csapatunk munkája és 
a végeredmény nagy tetszést aratott az arra 
járók körében. Érdeklődve meg-megálltak az 
emberek, olvasgatták a kifüggesztett verse-
ket, ki-ki megkeresve kedvenc magyar költő-
je művét.

Egy kissé szeles volt az idő ezen a kora 
tavaszi napon, de gyönyörű látványt nyúj-
tott a park zöld bokrai, fái között lobogó 
versfüggő. Mint megannyi kis fehér zászló 
a szélben…

Szilvási Lászlóné
Szilvásvárad

Szavalóverseny 

2022. április 12-én, a magyar köl-
tészet napja alkalmából könyvtá-
runkban újra szavalóversenyt ren-
deztünk. 22 alsó tagozatos tanuló 
versmondását hallgatta meg a zsűri. 
A gyerekek nagy örömmel és izga-
lommal várták a megmérettetést, 
különösen azért, mert az elmúlt két 
évben a koronavírus-járvány miatt 
nem vehettek részt ilyen esemé-
nyen. A közönség soraiban helyet 
kaptak a szülők, pedagógusok és 
a könyvtár dolgozói is. A rendez-
vény megmutatta, hogy a versek 
manapság is örömet szerezhetnek. 
A sok szép vers elhangzása után a 
zsűri visszavonult döntéshozatalra. 
A helyezettek könyvjutalomban ré-
szesültek .

Versposztolás
… Kérem, tartson velem, utazzunk 
együtt a költészet hajóján oda, ahol 
part nincsen, csak a végtelen világ 
vár! (Érchegyi Csaba Rudolf)

2022. április 11-én Tarnalelesz telepü-
lés könyvtára is csatlakozott a Posztolj 

verset az utcára! közösségi akcióhoz. 
A könyvtár előtti buszmegállóban a 
járókelők figyelmét József Attila ál-
talam készített arcképével és a költő 
kifüggesztett verseivel igyekeztünk 
felkelteni. A versek ilyen formában 

VERSEK A PARKBAN

történő népszerűsítése nemcsak az 
utcán sétáló embereknek, hanem a 
bentlakásos idősotthon lakóinak is 
nagy örömet okozott. 

Kovácsné Zay Beáta
Tarnalelesz
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MAJDNEM MINDEN
— Vas Gáborról —

Sorozatunkban majdnem mindent megkérdezünk általunk kedvelt, tisztelt, szeretett emberektől. Olyan emberek-
től, akiktől mindezt nem kérdeztük volna meg, ha nem születik meg ez a rovat. Érdekel bennünket, hogy a kollé-
gák mire nem sajnálják az időt, min és mikor nevettek utoljára, a tavaszt vagy a telet kedvelik inkább, illetve azt 
is szeretnénk megtudni, hogy milyen egy tökéletes napjuk. Ezúttal Vas Gábort, a Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár igazgatási igazgatóhelyettesét kérdeztük meg. Majdnem mindenről.

– Mi volt az első könyvvel kapcsolatos élményed?
– A kis Mukk (Wilhelm Hauff) az első, amire emlék-

szem, illetve nagyon szerettem az esti meséket, amit 
édesanyám olvasott nekem és nővéremnek a lefekvés 
előtt. De legnagyobb hatással rám a meselemezek vol-
tak, a Grimm Mesék, A kis Mukk és a persze a Vuk ;)

– Milyen (lenne) egy tökéletes napod?
– Szerencsés vagyok, általában jó napjaim vannak, 

de ha minden zavaró tényező kizárható lenne egy 
idealizált világban, mint a közlekedés, az idő és a „va-
lamivel megint baj van”, akkor: Reggel 6-ra elmennék 
úszni, kerékpárral (ami jelenleg kizárt Szarvaskőből). 
Ezután 8-ra bemennék a könyvtárba dolgozni (ez 
nem vicc, ilyen vagyok), de mivel egy kivételes nap, 
így 11-re hazamennék és főznék egy jó ebédet. Ezt 
a családommal elfogyasztanám a teraszon és ebéd 
után egy jót beszélgetnék Zitával (a feleségem), a 
háttérben valami klassz zene szólna (Future Islands 
vagy R.E.M). S egy jó nagyot pihennék, mert este 
valamilyen koncertre mennék ;) De hol van ebben a 
könyv? Az a b.) terves tökéletes nap, de akkor nem 
lenne ilyen jó idő!

– A papíralapú vagy az e-könyveket olvasod szíve-
sebben?

– Na most lebukok, mivel papír (kikapcsolódás)! 
De természetesen az e-book is bejön, de azt inkább 
a szakmai dolgoknál részesítem előnybe (tudáskvan-
tum = kereshetőség). Általában a könyv megvásárlása 
is egy rituálé, és a kiteljesedés amikor otthon kézbe 
veszem az újabb szerzeményt és a könyv illatával meg-
kezdődik az utazás.

– Mire NEM sajnálod az időt?
– A családomra. Nagyon családcentrikus vagyok. 

Bár állításuk szerint kicsit helikopterként (kontrollmáni-
ás) funkcionálok. Illetve nagyon szeretek tanulni, kuta-
kodni, de nem csak informatikai területen belül – ami 
igen tág, hanem bárminek képes vagyok utána nézni, 
erre nem sajnálom az időt. Így nálam nincsenek extrém 
esetek, most a finnugor nyelvcsaláddal kapcsolatban 
olvastam, de pár hónapja a panellakásokkal foglalkoz-
tam. :)

– És mire igen?
– Tudom, hogy időből soha nincs elég, de szerintem 

mindenre kell időt szánni, így erre a kérdésre is.

– Milyen könyv volt nagy hatással rád?
– Nehezen kezdődött a barátságom a könyvekkel, 

de édesapám javaslatára belekezdtem Piszkos Fred 
és Fülig Jimmy kalandjaiba, ami meghozta az áttörést 
és megértettem, hogy mi a jó az olvasásban. Először is 
nem volt „kötelező irodalom”, így még az uszodába is 
képes voltam elvinni a könyveket. 

Exodus (Leon Uris) volt nagy hatással rám, fiatalon 
olvastam és teljesen elképedtem, illetve, ha lehet még 
egyet kiemelnem, a Zabhegyező volt, amivel tinédzser-
ként együtt tudtam élni.

– Mit olvasol éppen?
– Jelenleg az 5G LTE Narrowband Internet of Things 

(NB-IoT) – Hassam Fattah, ez nem annyira szórakoztató, 
de izgalmas. Az egyetem miatt csak szakmai könyvre 
van időm, de Zitától „rendeltem” könyveket karácsony-
ra, amit a nyáron nagyon-nagyon szeretnék olvasni. 
Ebben vannak skandináv krimik, kortárs irodalom, 
pszichológia, verseskötet és egy mesekönyv (Jo Nes-
bo, Krusovszky Dénes, Barabási Albert-László, Szend-
rői Csaba, Joanne Kathleen Rowling). Illetve szomorú-
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an néztem rá a polcomra, de Alvin Toffler: A harmadik 
hullámának a felénél tartok még mindig és ez biztos 
felszólítós.

– Spontán vagy megszervezett?
Is-is, hiszen hiába a megszervezett munka, ha közbe-

jön egy eszközhiba, betegség stb. Jó lenne, ha előre 
mindent meg lehetne tervezni, de kellenek a kihívások 
egy-egy váratlan helyzetben. Élsportoló voltam, folya-
matosan versenyre készültem, így lehet ebből maradt 
meg a terv utáni vágy.

– Telefon vagy laptop?
– Mit, mire… Laptop munka és szórakozás. Telefon 

szórakozás és munka. A lényeg, hogy erős legyen, 
mert bármi közbejöhet!

– Microsoft vagy Apple?
– Microsoft kiváló termékeket gyárt, nem hiába szin-

te mindenki MS Windows-t és MS Office-t használ. Én 
nem nagyon használom a termékeit, ezt sem Wordben 
írtam. Az Apple nálam a favorit, első iPhone-om 2009-
ben volt, az első MacBook Pro-m 2008-ban.

– Kakaós csiga vagy sós kifli?
– Régen csiga, most már kifli. Ennek oka a folyama-

tos változás, az ízlésem is nagyot változott 12 éve. Na-
gyon édesszájú voltam, de a „reboot” valamit átállított 
rajtam .

– Mikor nevettél utoljára és miért?
– Aki közelebbről ismer, tudja, hogy nem vagyok egy 

szigorú ember, sokat nevetek és szeretem is a viccet. 
Sőt saját magamon is tudok nevetni! Nagyon díjazom 
a fiam és a közvetlen kollégák humorát, olyan kicsit 
fanyar és szarkasztikus, mint a valóság. De a kérdésre 
a válasz, reggel a kislányom a kocsiban elmagyarázta, 
hogy ő is biztos allergiás, mint én és ne veszélyeztes-
sük az életét, hanem vigyük orvoshoz.

– Mivel lehet lekenyerezni téged?
– Nem igazán kell lekenyerezni, mivel szívesen se-

gítek mindenkinek. Legyen az nyugdíjas kolléga vagy 
egy diák, de sokan még az internet tanfolyamokon 
ismertek meg (pedig 12 éve nem tartok foglalkozást 
a könyvtárban) és mai napig hozzám fordulnak ezek 
a kisnyugdíjasok, akiknek természetesen nem számo-
lok fel mérnöki óradíjat sem, bőven elég a pár kedves 
szavuk. De a legkedvesebb „ajándékomat”, egy olva-
sótól kaptam: 3 darab almát (Herczeg József mester-
szakács). Ő történetesen az egyik mentorom volt, és 
szerette volna, hogy mesterszakács legyek és tanuljak 
tovább a vendéglátásban, felajánlotta a segítségét. A 
könyvtárban futottunk össze jó pár évvel ezután, ahol 
már informatikai segítséget kért tőlem.

– Mire vagy a legbüszkébb?
– Elsősorban a családomra. Nagyon fontosak a 

számomra, nagy biztonságot jelent, hogy párommal 

mindent meg tudok beszélni és mindig támogat. Az a 
rengeteg plusz pedig, amit a gyerekeimtől kapok, fel-
becsülhetetlen. 

Másodsorban arra, hogy 13 éves korom óta van jö-
vedelmem, és meg tudom becsülni a munkámat. Dol-
goztam kőműves mellett, szakácsként, ösztöndíjas 
úszó voltam, újságot hordtam, gravíroztam és sorol-
hatnám. Ezekre a megszerzett tapasztalatokra vagyok 
még büszke.
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Klubjaink célja a magabiz-
tos megszólalás kialakulásá-
nak segítése, a beszédkész-
ség és a kiejtés fejlesztése, 
nyelvgyakorlási lehetőség 
nyújtása.

Sokak számára nincs mód 
a tanult idegen nyelv rend-
szeres használatára, ezért 
nem érzik magukat bizton-
ságban, esetleg szorongást 
vagy félelmet éreznek, ha 
mások előtt kell idegen 
nyelven megnyilvánulni. A 
könyvtár társalgási klubja-
iban a résztvevők egymás-
sal beszélgetnek nyelvtanár 
vagy anyanyelvű beszélő 
vezetésével. Nincs tét, nem 
kell izgulni, mindenki annyit 
tesz hozzá a társalgáshoz 
amennyire képes, közben 
figyelheti a többieket, az 
oktatókat és nagyon sokat 
tanulhat tőlük. Nagyon fon-
tos annak begyakorlása, ho-
gyan reagálunk egy elhang-
zott mondatra, hogyan vitatkozunk, 
hogyan jelezzük, hogy megértettük, 
de szeretnénk kiegészíteni a ma-
gunk gondolataival, egyszóval ho-
gyan tesszük gördülékennyé a be-
szélgetést. A klub vezetői hozzák a 
témákat, „felügyelik” a beszélgetés 
indítását és fenntartását, inspirálják 
a jelenlévőket, ha nagyon szükséges 
korrigálnak, valamint a gyakorlás, az 
ismétlés és elmélyítés mellett a szó-
kincset is gyarapítják. Ha a csoport 
igényli, egy-egy nyelvtani problé-
mára is kitérnek. Témát persze min-
denki felvethet, így nem lehet előre 
tudni, hová fejlődik majd a társalgás.

Bátorítás, türelem és segítőkész-
ség szükséges ehhez a légkörhöz, 
amiben egy félénkebb ember is 
meg mer szólalni. De a vidám han-
gulat, a nevetés könnyen oldja a fe-
szültséget.

Ahhoz, hogy beszélgetni tudjunk, 
elvárás a valamilyen szintű nyelvtu-
dás, de nem kell nyelvvizsga bizo-

nyítvány, nincs szintfelmérés sem, 
nem osztjuk fel a társaságot nyelv-
tudás szerint. Ez lehetne akár hát-
rány is, ha például nyelvvizsgára, 
érettségire vagy felvételire készül-
nénk, de mi inkább az előnyeit lát-
juk. Eltérő szintű beszélők kerülnek 
össze, így a gyengébb tanulhat a 
gyakorlottabbtól, és ő is elmond-
hatja azokat a mondatokat, amelye-
ket épp aktuális tudása birtokában 
össze tud rakni. Az a cél, hogy min-
denki a saját szintjén tudjon bekap-
csolódni a társalgásba.

Jó pár éve lehetőségem volt a 
Goethe Intézet támogatásával egy 
hónapos nyelvi képzésen részt venni 
Németországban Schwäbish Hall-
ban az intézet nyelviskolájában. Soha 
nem felejtem el, amit a tanárunk Frau 
Janko mondott: ahhoz, hogy megra-
gadjon egy szó, nyolcszor kell külön-
böző beszédhelyzetekben hangosan 
kiejtenünk. Hát ebben is segítenek a 
társalgási klubok.

Jelenleg két angol és egy 
német nyelvi klub működik 
a könyvtárban. A Tea&Talk 
klubot Cutland-Molnár Erika 
vezeti, aki humorával, anya-
nyelvi szintű nyelvtudásával 
és több évtizedes pedagó-
giai gyakorlatával mindig el-
bűvöli a résztvevőket. Erika a 
beszélgetést mindig úgy irá-
nyítja, hogy ne csak gyakorol-
janak, ismételjenek, hanem 
újat is tanuljanak. A német 
és a másik angol társalgási 
klubot Herbert Wolff és fe-
lesége Wolff Sarolta vezetik, 
itt a hangsúly a folyamatos 
beszéden, a csevegésen van, 
ha valakinek nem jut eszébe 
egy szó vagy kifejezés, kise-
gítik a többiek. A társalgási 
klub vezetői önkéntesek, akik 
tiszteletdíj és fizetés nélkül 
végzik a feladatot, szívügyük, 
hogy visszaadjanak valamit 
annak a közösségnek, ahová 
tartoznak .

Bárki jöhet, már minimális (A2 
szintű) tudással lehet csatlakozni, a 
részvétel ingyenes. 

A klubjaink nemcsak a nyelvtanu-
lást, a tudás szinten tartását támo-
gatják, hanem közösségi élményt 
is nyújtanak. Kellemes együttlétet 
kínálnak, lehetőséget arra, hogy 
azonos érdeklődésű emberek meg-
ismerkedhessenek egymással, és 
csevegéssel tölthessenek el együtt 
egy-egy órát.

És ne becsüljük le azt a sikerél-
ményt és örömet sem, amit egy-egy 
jól megszerkesztett mondat, egy jól 
eltalált kifejezés vagy elfelejtettnek 
hitt szó újra felidézése jelenthet. 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk klubjainkban, nemcsak a 
bátrakat, hanem a kishitűeket, az 
egyedül lévőket, a szorongóbba-
kat, a félénkebbeket is!

Fekete Ildikó
Bródy Sándor Könyvtár

IDEGEN NYELVI KLUBOK 
könyvtári környezetben
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2022. április 21-én két jeles prog-
ramot is tartottunk a besenyőte-
leki könyvtárban. Megünnepeltük 
Petrik István, helybéli költő-tanár, 
„Bölcsőm, sírom, otthonom” című 
legújabb verseskötetének meg-
születését, illetve Bíróné Úri Márta 
besenyőteleki gyökerekkel rendel-
kező, jelenleg Egerszalókon élő 
pedagógus gyönyörű, foltvarrásos 
és gépitűzéses kézműves techni-
kával készített alkotásait. Mindkét 
bemutató nagyon sok érdeklődőt 
vonzott, s nagy örömünkre nem-
csak helyből, hanem távolabbi te-
lepülésekről is érkeztek hozzánk 
vendégek.

Petrik István Besenyőteleken 
született és töltötte gyermekkorát. 
Érettségi után az Egri Tanárképző 
Főiskolán végzett földrajz–biológia 
szakos tanárként. Nagyszénáson ta-
nított hosszú évtizedekig. Jelenleg 
Besenyőtelken él és rendszeresen ír 
verseket, mellyel megörvendezteti 
a költészetet kedvelő embereket. 
Nagyon termékeny költő. A napok-
ban jelent meg negyedik verseskö-
tete: ,,Bölcsőm, sírom, otthonom” 
címmel. E kötet bemutatójának 
adott helyet a könyvtár.

Bíróné Úri Márta is helyi születésű, 
itt töltötte gyermekkorát. Az Egri 

Könyvbemutató és kiállítás a 
besenyőteleki könyvtárban

Tanárképző Főiskolán orosz-testne-
velés, majd német szakon szerzett 
tanári diplomát. Jelenleg az Esz-
terházy Károly Egyetem Gyakorló 
Gimnáziumában tanít német nyel-
vet és hódol kedvenc időtöltésé-
nek a foltvarrásnak, valamint gépi 
tűzéses technikával készít szebbnél 
szebb párnákat, takarókat, táskákat 
és egyéb használati tárgyakat. 

Igyekszünk a település életét kü-
lönböző hasznos és érdekes kul-
turális programokkal színesíteni, 
ezért rendszeresen tartunk a könyv-
tárban nagy érdeklődésre számot 

tartó előadásokat különböző, első-
sorban vallási, történelmi, irodalmi 
és természettudományi témában. 
Kiállításoknak is helyet adunk. Volt 
már babakiállításunk és népművé-
szeti tárlatunk is, melyekkel szintén 
be tudjuk csalogatni az olvasókat a 
könyvtárba. 

Rendezvényeink után a résztve-
vőket frissítőkkel, süteménnyel, 
gyümölccsel látjuk vendégül, mely-
hez a Besenyőteleki Önkormányzat 
ad rendszeres támogatást. Az előa-
dások után mindig van lehetőség 
kötetlen beszélgetésekre, ekkor 
kérdéseikkel is megkereshetik az 
olvasók a meghívott előadóinkat. 
Ezek az alkalmak mindig nagyon jó 
hangulatúak, közösség- és kapcso-
latépítő jellegűek. Vendégeink sze-
retnek hozzánk jönni, rendszeresen 
érdeklődnek a várható programok 
iránt és már van kialakult törzskö-
zönségünk is. Ennek is köszönhe-
tően még többen kedvet kaptak 
az olvasáshoz, nőtt a könyveket és 
folyóiratokat kölcsönzők köre. Azon 
dolgozom, hogy ez a tendencia to-
vábbra is folytatódjon, és a könyv-
tárunkat egyre többen, örömmel 
használják . 

Kristonné Kovács Rita
Besenyőtelek
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Megújult, megszépült a 
könyvtár Gyöngyöstarjánban

Ez az év meghatározó a településünk 
életében. Hatvan évvel ezelőtt, 1962-
ben adták át először a Gyöngyöstar-
jáni Művelődési Házat, most 2022-
ben pedig – szépen felújítva – újra. A 
kistelepülések életében általában a 
könyvtár és a művelődési ház, azaz 
a „kultúr” egy olyan ikonikus épület, 
amihez emlékek, élmények fűződ-
nek, ahol barátságok, kapcsolatok 
születnek. Így van ez nálunk is. Az 
épület a kezdetektől teljes mérték-
ben kiszolgálta a helyi igényeket, de 
sajnos az elmúlt 10 évben már olyan 

állapotban volt, hogy a művelődési 
ház nagytermén kívül más helységet 
nem lehetett használni . 

Több pályázat eredményeként 
újult meg maga az épület, így új 
nyílászárókat, új tetőt, korszerű vilá-
gítást és energiahatékony fűtésrend-
szert kapott, amit napelempanelek 
segítenek. Az épületben a nagyter-
men kívül a belső terek is megújul-
tak. Új a padlózat, a termek ki lettek 
festve és kialakításra került egy új 
vizesblokk és egy mozgáskorlátozott 
mosdó is .

A könyvtár felújítására a Nemzeti 
Kulturális Alapnál nyertünk 3,6 millió 
forint vissza nem térítendő támoga-
tást, amit az önkormányzat egészített 
ki. Az eredményes pályázathoz sok 
segítséget kaptam a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár munkatár-
saitól, de legfőképpen Komló-Szabó 
Ágnes volt, aki végig „fogta a kezem” 
és segített. Végre a könyvtár teljes 
egészében megújulhatott, új bú-
torokkal, eszközökkel és – szintén a 
megyei könyvtárnak köszönhetően 
– szinte teljesen új könyv állománnyal. 

Az év elején került sor az épület át-
adására, mely egyben névadó is volt. 
A megnyitóra a településről nagyon 
sokan eljöttek, ami újfent bizonyítja, 
hogy milyen fontos és mekkora je-

lentősége van egy kistelepülés életé-
ben egy ilyen intézménynek. 

Szerettük volna még emlékeze-
tesebbé tenni a megnyitót, így erre 
a napra tűztük ki a könyvtár – meg-
újulását követő – első könyvbemu-
tatóját. Dr. Menus Borbála nyelvész, 
Gyöngyöstarján hagyományairól, a 
helyi nyelv(járás) szó- és kifejezés-
készletéről írt átfogó, Nyelvében (is) 
él(t) a köz(ös)ség című könyvének 
bemutatójára került sor, ahová any-
nyian érkeztek, hogy már az új tágas 
könyvtár sem biztosított elég teret, 
így végül a nagyteremben foglalt he-
lyet az érdeklődő közönség.

Nagy örömmel tapasztalom, hogy 
egyre többen látogatják meg a 
könyvtárat és iratkoznak be, fiatalok 
és idősebbek egyaránt. Most már 
nem csendes az épület, mert nem 
csak könyvekkel, de naponta élet-
tel töltjük meg. A klubok, csoportok 
rendszeresen tartják nálunk a fog-
lalkozásaikat. Szívesen jönnek, mert 
most már van egy tiszta, szép új he-
lyük, amit a magukénak érezhetnek. 
Egy olyan új könyvtárat kaptunk, 
ahová élmény bemenni, még dol-
gozni is! 

Farkas Melinda
Gyöngyöstarján
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ÚJ HELYEN NYITOTTA 
MEG KAPUIT A LUDASI 
KÖNYVTÁR
A Ludasi Könyvtár Információs és Közösségi Hely megnyitotta kapuit, szép 
modern külső és belsővel várja az oda érkezőket. A barátságos környe-
zetben könyvtári órákkal, ismeretterjesztő és szórakoztató programokkal 
várjuk a könyvtárba látogatókat.

Ebben a színes, hangulatos, kényelmes és modern bútorokkal beren-
dezett birodalomban kialakítottunk egy gyermekkuckót, ahol a diákok és 
a legkisebbek találkozhatnak az életkoruknak megfelelő irodalommal és 
ismeretterjesztő könyvekkel. A nagyobb diákok és a felnőttek részére egy 
internetes sarok áll rendelkezésre, ahol mindenki kedvére szörfölhet a vi-
lághálón, informálódhat, csetelhet, vagy intézheti hivatalos ügyeit.

A könyvtárunk megnyitóján örömmel köszönthettük vendégeinket, Tő-
zsér Istvánné Géczi Andreát, a Bródy Sándor Könyvtár igazgatóját, Farkas 
Márta igazgatóhelyettest, Komló-Szabó Ágnest és Bodó Boglárkát, vala-
mint a település polgármesterét, Vargáné Csengeri Mónikát.

Vár mindenkit sok szeretettel a megújult, megszépült Ludasi Könyvtár 
Információs és Közösségi Hely! Racskó Andrea

Ludas
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Tavaszi szakmai napunkat Hatvan-
ban tartottuk 2022. május 2-án, az 
Ady Endre Könyvtár felújított épü-
letében.

Kezdésként Luzsi Margó és Kom-
ló-Szabó Ágnes Élménykönyvtár 
című könyvével ismerkedtünk meg 
játékos formában. A kötet 2022-ben 
a Bródy Sándor Könyvtár kiadásá-
ban jelent meg és az élményalapú 
könyvtári foglalkozásokhoz nyújt 
módszertani segítséget magas 
szakmai hitelességgel, de emellett 
közérthetően és élvezetesen. Mi is 
ebből kaptunk ízelítőt, játékos mó-
don ismerhettük meg a kötetet, a 
módszertanát, valamint Margó és 
Ági a könyv megalkotásába fekte-
tett munkáját . A játékok és a felada-
tok mind szerepelnek a könyvben 
és miközben játszottunk mi is új 
gondolatokat, inspirációkat gyűjt-
hettünk a saját könyvtári foglalko-
zásainkhoz. A résztvevők nagyon 
hamar feloldódtak, láthattuk, mi-
lyen „Párban”, amikor Margó és Ági 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Heves Megyei Szervezetének 
programjai 2022 első félévében

egy kortárs szöveget és egy nép-
mesét olvasnak fel, hasonló témá-
ban vagy azonos mondanivalóval. 
Ez sok-sok érdekes és mély gondo-
latot ébresztett a hallgatóságban, 
akik mind nagyon élvezték a rend-
hagyó kötetbemutatót.

Az Élménykönyvtárt követően 
újabb könyvtári élményeket sze-
reztünk, megnéztük a felújított Ady 
Endre Könyvtár épületét, az olvasói 
tereket, a dolgozói munkaszobá-
kat, a tömörraktárat is. A könyvtá-
ri terek modernek, letisztultak, de 
nem barátságtalanok. Otthonos 
és rendezett képet mutatnak, ahol 
öröm lehet lenni mind a könyvtá-
rosoknak, mind az  olvasóknak. A 
tervezéskor gondot fordítottak az 
akadálymentesítésre is, hiszen a 
könyvtár 3 szinten helyezkedik el. 
A berendezés egységesen elegáns 
és barátságos. A szépirodalmi és a 
szakirodalmi részlegeken íves pol-
cok teszik izgalmassá a tereket, a 
színes gyerekkönyvtári részlegben 

pedig minden sarokban valami új 
érdekességet, sárkányokat, arany-
hajú tündéreket, nagyszakállú öreg 
királyokat és sok más kincset fedez-
hetünk fel. A földszinten 70-80 fős 
rendezvényterem is helyet kapott, 
mi is itt tartottuk szakmai napunkat. 
A legfelső emeleten 3 klubhelyiség 
van, ahol szakköröket tartanak, civil 
egyesületek használhatják prog-
ramjaikhoz: sakk-klub, kézimun-
ka-kör, de Baba-mama Kör, Nyug-
díjas Klub is a könyvtár falai közt 
tartja találkozóit. És ezek mellett 
még számtalan könyvtári rendez-
vény, program valósul meg a hatva-
ni könyvtárosoknak köszönhetően. 
Hamarosan helyismereti konferen-
ciának is helyet ad a könyvtár. A 
hatvani kulturális élet aktív alakítója 
az Ady Endre Könyvtár, ahova min-
den korosztály szívesen látogat el, 
a helyi emberek szeretett közösségi 
helye és a Heves Megyei Szervezet 
tagjai számára is sok szép új élmény 
helyszíne lett. 



Felhívás!
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Heves Megyei Szervezete sze-
retettel várja a megyei kollégák csatlakozását is. A Heves Megyei Szer-
vezet 1975-óta látja el feladatait, az ország második legnagyobb terüle-
ti szervezeteként képviseli a megye könyvtárosokat, szervezi a szakmai 
életét, szorosabb munkakapcsolatot alakít ki az intézmények között és 
lehetőséget biztosít a tagoknak szakmai programokon való részvételre. 
Amellett, hogy egy országos, sokrétű szakmai egyesület 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 használatára, mely az éves matricával együtt érvényes. A tag-
kártyával bizonyos üzletekben kedvezményt is kapunk, illetve minden államilag fenntartott közgyűjtemény 
állandó kiállítását ingyenesen látogathatjuk vele. Részletes tájékoztató: http://mke.info.hu/blog/2011/10/
ujabb-tajekoztato-a-muzealis-intezmenyek-latogatoit-megilleto-kedvezmenyrol/
A csatlakozni bármikor lehet, ebben a helyi szervezet nyújt segítséget, a Heves Megyei Szervezet honlapján.
A csatlakozással kapcsolatban Bodor Katalin egyesületi elnök és Verle Ágnes titkár nyújt bővebb tájékozta-
tást az mkeheves@gmail.com email címen, vagy a 06-36/516-632 telefonszámon .

Szeretettel várjuk Egyesületünkbe!
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A könyvtár megtekintése után a 
Hatvany Lajos Múzeumba látogat-
tunk el, ahol Kökény Ferenc intéz-
ményvezető fogadott minket. Az 
állandó régészeti kiállítást, majd a 
„Premontrétől a Zagyva völgyéig – 
A Premontrei Rend megtelepedé-
se Hatvan környékén” c. időszaki 
kiállítást néztük meg, a múzeum 
felkészült régész-múzeológusa, Gál 
Andrea vezetésével. Végül Gódor 
Kálmán, hatvani festőművész élet-
műkiállítását láthattuk. A Hatvany 
Lajos Múzeumban még helyet ka-
pott a „Hatvan város története” 
című helytörténeti kiállítás, a Lesz-
nay Anna Életműkiállítás. A Múze-
um épületében működik egy való-
di Serfőzde is, amit mi sajnos most 
nem tudtunk megnézni.  

Május 20-án Budapestre kirán-
dultunk, és egy igen tartalmas na-
pot töltöttünk el együtt. Először a 
Magyar Zene Házát néztük meg, 
itt fiatal, de nagyon rátermett veze-
tőnk mesélt nekünk erről a rendkí-
vül különleges épületről. Ezután a 
Városligeten átsétáltunk a Szépmű-
vészeti Múzeumhoz, ahol a „Menny 
és pokol között. Hieronymus Bosch 
rejtélyes világa” című kiállítást lát-
tuk. A könyvtáros kollégák az MKE 
tagkártyájukkal ingyenesen tekint-
hetik meg ezt az értékes és érdekes 

kiállítást. Harmadik és egyben utol-
só programpontunkban az Opera-
ház nemrég felújított épületét jár-
tuk be. 5 év alatt a teljes enteriőrt 
helyreállították, minden berende-
zést, bútort, díszítéseket rekonst-
ruálták és az eredeti állapotoknak 
megfelelően restauráltak. Ez az 
egyébként is gyönyörű épület még 
lenyűgözőbb látványt nyújt.

Az év további részére a következő 
programokat tervezzük: júniusban 

kerékpártúrát szervezünk tagjaink-
nak a Tisza-tónál. Július elején el-
kirándulunk a Bükki Csillagdához, 
Répáshutára. Július 14-16 MKE Ván-
dorgyűlés. A nyár folyamán szeret-
nénk egy csapatépítő gyalogtúrát 
is szervezni. Ősszel szakmai kirán-
dulást tervezünk Észak-Magyaror-
szágra, a boldogkői várhoz és Re-
gécre.

Verle Ágnes
Bródy Sándor Könyvtár
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KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ 
TÁMOGATÁS 2022

Heves megye 

Település Támogatás (Ft)
Detk Községi Önkormányzat 221 000
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 6 265 000
Erdőtelek Községi Önkormányzat 1 818 000
Gyöngyös Városi Önkormányzat 559 000
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 678 000
Hatvan Városi Önkormányzat 782 000
Heves Városi Önkormányzat 199 000
Kápolna Községi Önkormányzat 255 000
Kompolt Községi Önkormányzat 457 000
Lőrinci Városi Önkormányzat 177 000
Pétervására Városi Önkormányzat 264 000
Szihalom Községi Önkormányzat 578 000
Tarnaörs Községi Önkormányzat 608 000
Tiszanána Községi Önkormányzat 213 000
Verpelét Városi Önkormányzat 253 000
Visonta Községi Önkormányzat 289 000
Összesen 11 798 000

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 
KÖNYVTÁRAK ÉS LEVÉLTÁRAK 

KOLLÉGIUMA 
Pályázati eredmények, Heves megye

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Kalandok 
irodalomföldön – olvasásnépszerűsítő tábor megva-
lósítására 399 650 Ft 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár: Esély – 
egyenlőség – könyvtár címmel 17. Országos Könyv-
tári Napok program megvalósítására Heves megye 
könyvtáraiban 1 552 517 Ft

Sirok Községi Önkormányzat: Sirok Könyvtár, Informá-
ciós és Közösségi Hely szakmai eszközfejlesztésére, 
korszerűsítésére 3 566 274 Ft

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár: Legyél 
te is csillag! elnevezéssel helyismereti ifjúsági tá-
bor megvalósítására a Bródy Sándor Könyvtárban 
 399 912 Ft


