
A könyvtárosi tevékenység egyrészt a mun-
katársak igényeinek teljesítésében, az újság-
írói tevékenység háttértámogatásában nyilvá-
nul meg, a klasszikusnak vett dokumentumok
begyûjtésében. Másrészt a közösségépítõ 
tevékenységben, mely túlhaladja a hagyomá-
nyos könyvtári feladatokat. Újvidék tartomá-
nyi székváros, a vajdasági magyarság tekinte-
tében viszont szórvány. Ebbõl a szerepkörbõl
kifolyólag egy ott mûködõ intézmény, mint a
Magyar Szó Lapkiadóház és annak a könyv-
tára, fontos szerepet tölt be.

Magyar SzóPont

Az olvasókkal tartott szorosabb kapcsolat
céljából Magyar SzóPontokat alakítottunk a
vidéki könyvtárakban (36 pont), elõsegítve a
lakosság jobb tájékoztatását, a napilap ol-
vasótalálkozóinak megszervezése révén. 
Korábbi években voltak tematikus estek
sporttal, mûvelõdéssel, rejtvényfejtõ bajnok-
ságokkal kapcsolatban. Az idei évben anya-
giak hiányában csak a Magvetõ mezõgaz-
dasági mellékletünk tájolt. Mintegy húsz
helyszínen találkozott olvasóival, növelve
ezzel az igényt faluhelyen is a lapolvasás
iránt. Olvasótalálkozóinkat több mint ezer
résztvevõ látogatta, két hónapon át tartó in-
tenzív kapcsolatokon alapultak, megerõsítve
a vidéki közösségünket. Rendezvényeinket
tartományi és köztársasági körökben mozgó
képviselõink támogatták, huszonöt gazda-
szervezet tagságának követelésére meghozva

egy olyan záradékot, mely a parasztság kö-
veteléseit közvetíti a minisztériumhoz.

Az Újvidéki Városi Könyvtárral karöltve,
húsz év után elõször, a városban A sokszínû-
ség gazdagsága címmel kisebbségi hetet
szerveztünk, egy teljes napot szentelve a ma-
gyar kultúrának.

Szórványsors

Önként nem adjuk fel, foggal, körömmel ka-
paszkodunk végvárainkba.

Újvidéki szinten a Magyar SzóPont szín-
helye egy olvasótársaságnak, az Emlékezõk
Asztaltársaságának, mely nemrég újjáalakult
Kossa János Magyar Nyelvmûvelõ Egyesü-
let és Olvasóklub néven. Felvéve lapunk elsõ
fõszerkesztõjének, Keck Zsigmondnak (Kos-
sa Jánosnak) a nevét. Szellemiségében pedig
Szeli István akadémikus megfogalmazása
szerint: ,,Kossa János kétségtelenül jelentõ-
sen hozzájárult az olyan klíma, köztudat,
légkör megteremtéséhez, kialakításához,
amelyben megfogan az igény, felébred a
nyelvi lelkiismeret. Kossa könyveinek való-
ságos jelentõségét is abban látjuk, hogy 
a konkrét nyelvhelyességi kérdések tisztázá-
sán kívül hathatósan ösztönözték az igénye-
sebb nyelvhasználatot’’. 

Könyvtárunk biztos pontot jelent a szû-
kebb és tágabb környezetünkben élõ, nyelvi
önazonosságának megõrzésére törekvõ
egyénnek. A közélet résztvevõinek tudatosan
példát mutat a szórványközösség mûködésé-
nek lehetséges modelljére. Kisugárzásával
úgy a Dél-bácskai Körzetben élõket, mint a
szerémségi magyarokat aktívan bekapcsol-
hatja abba a vérkeringésbe, melyhez már az
intézmény alapítója, a Magyar Nemzeti Ta-
nács tevékenységén keresztül kereteket biz-
tosít. 

Lehetséges partnerszervezete pedig a Vaj-
dasági Magyar Mûvelõdési Intézet és az a 
civil szféra, amelynek igénye van tevékeny-
sége kifejtése céljából egy szórványintéz-
ményre Újvidéken.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. június 29

✒✒    Tóth Báthori Erzsébet

Önszervezõdés a délvidéki szórványmagyarságban
A Magyar Szó könyvtára



Olvasókörök Szövetsége

Ezen tevékenységekre felfigyelt az Olvasó-
körök Szövetsége, és tavaszi tisztújításán
megbízott a külhoni szervezetek koordinálá-
sával. Tette mindezt a MÁÉRT értekezleté-
nek a szellemében, mert csak akkor lehetünk
sikeres nemzet tagjai, ha a nemzet minden
egyes alkotóeleme sikeressé válik. Össz-
nemzeti építkezést csakis közösségépítéssel
lehet elérni.

Ekkor döntés született arról is, hogy a jö-
võ évi nyári találkozót Vajdaságban szervez-
zük meg, a Magyar SzóPont Olvasóköre
társszervezésében, Vár a Duna, Kárpát-me-
dencei olvasókörök találkozója. Újvidék,
2011. július 29–31. címmel. Fontos találko-
zóhelyet biztosít rendezvényünk anyaországi
és határon túli közéleti személyiségeknek,
kulturális programjaival pedig hozzájárul a
hagyományteremtéshez, melynek összekötõ
elemei a közös kultúra és a nyelv.

A húsz éve alakult Olvasókörök Szövet-
sége és a Magyar SzóPont célkitûzéseivel
összhangban a Dunát mint a helyi értékek
hordozóját és jelképét igyekszünk bemutat-
ni, ily módon is kapcsolódva az Európai
Unió projektjeihez. Az értékként megismert
közös múlt, a turisztikai lehetõségek feltárá-
sa, az itt élõ más népekkel való megismerke-
dés nagyobb turisztikai vonzerõt gyakorolhat
az érdeklõdõkre folyónknak a tartományi
székvárostól az Al-Dunáig terjedõ szaka-
szán. A partnerkörök, a határon túli mûvelõ-
déssel és hagyományápolással foglalkozó
társaskörök, kulturális társulások, olvasó-
egyletek nem titkolt szándéka, hogy az inter-
regionális kulturális együttmûködésbõl ne
csak turisztikai tõkét kovácsoljanak, hanem 

hirdessék a régión belüli összefogás jelentõ-
ségét, a szellemi összefonódást. Üdvözölve
ezzel az egész Kárpát-medencei magyarság
összetartozását, ünnepélyesen is lezárva e
rendezvénnyel Magyarország európai uniós
soros elnökségének idõszakát. 

Az Olvasókörök Szövetsége és a Magyar
SzóPont által megfogalmazott elvek alapján
az olvasás, a hagyományápolás és az anya-
nyelv népszerûsítése céljából szervezzük
nyári rendezvényünket, melynek vezérmotí-
vuma a Duna mint az európai népeket, kultú-
rákat összekötõ folyó, a sokszínûség jelképe.
Esetünkben a délvidéki magyarságot körül-
ölelõ Dunát mint a történelmi múlt tanúját,
mint szimbólumot, kulturális rendezvény ke-
retében igyekszünk bemutatni. Történelmi
feladatunk, hogy sajátos eszközeinkkel len-
dületet adjunk ezzel a „magyar–magyar” ci-
vil kapcsolatok elmélyülésének, lehetõséget
teremtsünk mind a civil szféráért felelõs ma-
gyar, illetve a Délvidék szórvány magyarsá-
gát képviselõ politikai vezetõk, valamint a
kulturális szervezetek küldöttei együttes
megbeszéléséhez, a közös feladatok, teen-
dõk meghatározásához. Rendezvényünk
„alulról jövõ kezdeményezés”, amellyel a
kormány által is meghirdetett, évszázados
vágyat kívánjuk elõsegíteni; nevezetesen 
a békés, Kárpát-medencei nemzetegyesítés
folyamatának tényleges megvalósulását.

A rendezvény részletes leírása:

ELSÕ NAP
12.00–14.00 Vendégek érkezése, fogadá-
sa, a szálláshely elfoglalása
15.00 Pétervárad megtekintése, városné-
zõ program
• Látogatás a történelmi belvárosban és az
intézményekben, ismerkedés a Magyar
Szó lapkiadóház, a Forum Könyvkiadó, a
Szerb Matica könyvtára és a Városi
Könyvtár épületével, majd séta a belváro-
si Duna-parkban
17.00 Újvidék az olyan város... (kulturális
program)
• Vendégek köszöntése a városháza törté-
nelmi épületében (Vendéglátónk Kiss
Gyula városi tanácsnok, Erdély Lenke, a
VMSZ újvidéki szervezetének elnöke,
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Heinermann Péter könyvtáros a Szerb
Matica könyvtárából)
• Ózer Ágnes történész, a Magyar Nem-
zeti Tanács tagja elõadása 
• Mókus Attila és Zorica Belic elõadása
(opera- és operettrészletek)
19.00 Vacsora a Magyar Szó-ház éttermé-
ben, kötetlen beszélgetés

MÁSODIK NAP
8.00 Reggeli
10.00–13.00 Egy város, egy régió ezer
éven át tartó és megtartó közösségi léte –
avagy megmaradásunk alapja: megtanul-
ni élni az adott körülmények között 
• Egeresi Sándor házelnök alkalmi kö-
szöntõje (szakmai nap, tanácskozás, kul-
turális program magyarországi és vajda-
sági politikai vezetõk meghívásával: Né-
meth Zsolt, a magyar kormány külügyi
államtitkára, L. Simon László, a Magyar
Országgyûlés Kulturális és sajtóbizottsá-
gának elnöke, Balla Mihály, a Magyar
Országgyûlés Külügyi és határon túli ma-
gyarok bizottságának elnöke, Egeresi
Sándor, a Vajdasági Tartományi Képvise-
lõház házelnöke, Korhecz Tamás, a Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke és Pásztor
István, a Vajdasági Magyar Szövetség el-
nöke)
• Az Olvasókörök Szövetsége vándorbot-
jának ünnepélyes átadása a Tartományi
Képviselõházban, Egeresi Sándor házel-
nöknél.
• A kultúra megtartó ereje – közösségi élet
a szórványban címmel Csáky S. Piroska
nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar
Kultúra Lovagja alkalmi üdvözlõbeszéde 
• Simon Imréné és Deák György, az Olva-
sókörök Szövetsége társelnökeinek be-
széde
13.00–14.00 Ebéd a Magyar Szó-házban
15.00–17.00 Pihenés, séta a városban,
szabadidõs program
18.00 (Magyar) Szóból ért az ember (kul-
turális gálamûsor a Petõfi Sándor Magyar
Mûvelõdési Központban, az Olvasókörök
Szövetsége anyaországi és kárpátaljai,
felvidéki, erdélyi, szlovéniai, horvátor-
szági, délvidéki szervezeteinek bemutat-
kozása, közös baráti vacsora)

Vár a Duna – Hódmezõvásárhely, Oros-
háza, Budapest, Mohács… Kísérõrendez-
vény: tájképtárlat a vendégek szülõföld-
jét, valamint a vajdasági, Újvidék környé-
ki tájakat ábrázoló festményekbõl (az új-
vidéki PEART képzõmûvészeti csoport
közremûködésével)

HARMADIK NAP 
7.00–8.00  Reggeli
8.00 Utazás autóbusszal Titelig, majd ha-
jókirándulás a várhoz és a Duna-Tisza
torkolatához (Szakmai kirándulás, törté-
nelmi nevezetességeink megtekintése,
melyek évszázadokon át összekötöttek
bennünket. Vendéglátónk Szabó József, a
Tartományi Mezõgazdaság-fejlesztési
Alap igazgatója, titeli lakos, aki bemutat-
ja a kis várost.)
• A kõvé vált könyvtár újraolvasása
(Buzás Mihály elõadása)
• Virtuális utazás Titelrõl, célállomás az
Al-Duna. Hajókirándulás a Duna és a Ti-
sza torkolatához, közben ismerkedés
Péterváraddal, Karlócával, Zimonnyal,
Szabáccsal, a Bácsi várral, Nándorfehér-
várral stb. 
13.00 Ebéd: dunai halászlé Titelen
Hazautazás

Azok is jelentkezhetnek, akik ezidáig
még nem léptek be az Olvasókörök Szövet-
ségébe. A határon túli szervezeteket külön
felkérjük, mert a MÁÉRT értelmében „akkor
lesz sikeres egy nemzet, amikor minden
nemzetrész sikeressé válik”. ■
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Az érdekelt körök jelentkezhetnek
Simon Imréné, társelnök
6800 Hódmezõvásárhely, Pipacs u. 10. 
E-mail: olvasokorok@gmail.com 
Mobil, sms: +36 30 397-0355
Határidõ: 2011. június 30.




