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Évkönyvbemutató a JAMK Népház 
Úti Fiókkönyvtárában 

Márku Mónika 

Az Ünnepi Könyvhét keretében, 2019. június 12-

én került sor a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár Évkönyve 2018 című kiadvány be-

mutatójára a JAMK Népház Úti Fiókkönyvtárá-

ban.  

 

A rendezvény házigazdái dr. Horváth Géza szer-

ző ─ szerkesztő és Takács Anna olvasószerkesz-

tők voltak. A bemutatón megjelenteket ifj. Gyü-

szi László igazgatóhelyettes köszöntötte, majd 

egy perces néma felállással emlékeztünk meg a 

tavaly tragikus balesetben elhunyt kolléganőnk-

ről, Bartók Gertrúdról és családjáról. A megem-

lékezést követően dr. Horváth Géza rövid felve-

zetője után az évkönyv jelen lévő szerzői ismer-

tették tanulmányaikat, megírásuk motivációját, 

keletkezésük történetét néhány percben.  

Ez az évkönyv – tudtuk meg dr. Horváth Géza 

kollégánktól – az eddig megjelentek sorában a 

tizenkilencedik. 1952 óta adja ki a könyvtár. 

Először ötévente, majd 1990-től (Monostori Imre 

vezetésétől) pedig kétévente jelenik meg.  Mind 

térben, mind időben és témában is igen színesre 

sikerült a mostani kiadvány. Helytörténeti rova-

tában Dorogtól Komáromig (szinte a teljes me-

gyét átszelve); a 16. század közepétől a második 

világháborún át napjainkig; a prostitúciótól, a 

második világháborús bombázásokon, családtör-

téneteken, megyei párttitkárok életrajzán át a 

tatabányai ipartörténet napjainkig megjelent 

szakirodalmairól olvashatunk benne. 

 

Dr. Horváth Géza, Takács Anna, ifj. Gyüszi László.  
A fotókat Török Csaba készítette 

Könyvtári, módszertani rovatában szűkebb 

szakmánkról szóló tanulmányok íródtak Nász 

János, Suller Ildikó, Mikolasek Zsófia és dr. 

Horváth Géza tollából. Nász János az Öko-esték 

2014 és 2017 közötti programjairól, a könyvtár 

fenntarthatóság melletti elkötelezettségéről, tö-

rekvéseiről és a 2018-as évben elnyert nemzet-

közi Zöld Könyvtár díjról írta meg tanulmányát. 
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(A kötet címlapján pedig méltó elismeréséként a 

Zöld Ág Díj szerepel, melyet Nász János kollé-

gánk kapott városi elismerésként.) Suller Ildikó 

írása szintén az elmúlt 5 év gyermekkönyvtári 

programjainak, foglalkozásainak, táborainak 

szinapszisa. dr. Horváth Géza a megyei könyv-

tárnak a megyei értékek összegyűjtésében, nép-

szerűsítésében betöltött szerepét foglalta össze. 

Mikolasek Zsófia igazgató asszony pedig a 

KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) 

kialakulásáról, fontosságáról, munkájáról, szere-

péről számolt be tanulmányában.  

Mikolasek Zsófia tanulmánya egy kicsit szubjek-

tív is, hiszen a komáromi könyvtárból a tatabá-

nyai megyei könyvtárhoz kerülve, 2014 február-

jában hamarosan a Megyei Módszertani Csoport 

vezetője lett. Így közvetlenül, saját bőrén tapasz-

talta meg az akkor még kezdeti stádiumban lévő, 

gyerekcipőben járó KSZR minden velejáróját, 

sokrétű feladatát (a dokumentumok beszerzése, 

feldolgozása, logisztikája, a különféle könyvtári 

programok, továbbképzések, olvasásnépszerűsítő 

foglalkozások, író-olvasó találkozók, nyári tábo-

rok megszervezése, lebonyolítása és nem utolsó 

sorban felújítások kezdeményezése). 

 

Számadó Emese 

A könytárellátási rendszer kezdeti nehézségei 

után mára elmondhatjuk, hogy sikeresen, haté-

konyan működik a megyében. Mi sem bizonyítja 

ezt jobban, mint a rendszer részeként működő 60 

kistelepülési könyvtár, és az évről-évre növekvő 

olvasói létszám. 

A Helytörténeti rovatból két tanulmányt, a 

könyvbemutatóról két előadást emelnék ki. Az 

egyik Számadó Emeséé, aki a prostitúció történe-

tét, a bordélyházak magyarországi megjelenését, 

komáromi vonatkozásait és helyi történeteket 

mesélt el. A másik pedig Rabi Lenkéé, aki – 

„Miután a pokol minden ördöge elszabadult vol-

na…” Komárom bombázása 1944-ben – című 

munkájában a tőle megszokott precizitással írta 

le a város második világháborús bombázásait 

szemtanúk, túlélők visszaemlékezései alapján. 

Előadása alatt és tanulmányát olvasva, mintha 

közvetlen közelről élnénk át az eseményeket, a 

megtörtént szörnyűségeket. 

 

György Károlyné Rabi Lenke 

Az Évkönyv a szokásos módon az Adattárral 

fejeződik be, mely Komárom-Esztergom Megye 

könyvtárainak kiadványait és könyvtáraira vo-

natkozó újság- és folyóiratcikkek repertóriumát 

tartalmazza 2014-2017 között, az évkönyv szer-

zőinek, munkatársainak felsorolásával. 

Famatuzsálemek a Vértes északi elő-
terében – könyvbemutató  

Márku Mónika 

A JAMK Népház Úti Fiókkönyvtárában az Ün-

nepi Könyvhét keretében június 14-én délután 

Riezing Norbert: Famatuzsálemek a Vértes 

északi előterében című könyvbemutatóját hall-

gattuk meg. A csekély létszám ellenére egy na-

gyon érdekes előadásnak lehettünk szem- és fül-

tanúi. Nász János kollégánk felvezetését követő-

en a szerző művének keletkezéséről mesélt. 

Megtudtuk, hogy Norbert várgesztesi révén már 



gyermekkorától a természet közelségében él(t), 

már kisgyermekként elvarázsolták a hatalmas 

fák, az erdő miliője. Innen eredeztethető, hogy 

felnőve erdőmérnöknek tanult, s gyermeki rajon-

gása az erdők, fák iránt továbbra is megmaradt, 

csak tudományosabb szintre lépett. Bemutatott 

könyvét közel kilenc évig írta, GPS pontossággal 

meghatározva a benne szereplő fák lelőhelyét. 

Számos érdekes dolgot tudtunk meg előadásából. 

Ilyen volt például, hogy a Gerecse valójában a 

Vértes, hogy nem a legnagyobb fák a legrégeb-

biek, hogy mennyire bonyolult meghatározni egy 

fa életkorát, hogy hogyan változott az erdőgaz-

dálkodás az elmúlt közel hetven évben, és hogy 

NÁLUNK van a Kárpát-medence egyik fafajá-

nak a legmagasabb példánya.  

Bevallom, én kicsit tartottam attól, hogy egy 

számomra érthetetlen, tudományos előadást fo-

gok majd hallani. Várakozásomat azonban telje-

sen felülmúlta, félelmemet eloszlatta a péntek 

délutáni könyv-bemutató. Az előadás annyira 

élvezetes volt, hogy végeztével kedvem lett vol-

na kifutni a szomszédos Ligetbe, hogy megölel-

jek egy-két fát!  

 

Riezing Norbert ezen kötetével egy hiánypótló munkát 
alkotott, amit mindenkinek ajánlok szíves figyelmébe! 

 

 

Riezing Norbertről ifj. Gyüszi László készítette a fotót 


