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Emlékeztető
2008.05.07. OSZK, 516-os tárgyaló
Résztvevők: Nagy Zoltán, Kovács Bea, Dettai Eleonora, Fazekas Andrea, Fenyves Márta, Földi Erika,
Pastyik Endre
Következő vezetőségi ülés: 2008. 06. 04. 17h
Helyszín: OSZK, 516-os tárgyaló
Témák:
„Versenyképes ország - versenyképes könyvtárosokkal” május 5. Gödöllő – a rendezvény beszámolója
Előterjesztő: Nagy Zoltán
A programon Nagy Zoltán, Dettai Eleonóra és Koródy Judit vett részt a vezetőségből. Zoltán az
elhangzott előadások alapján kiemelte a könyvtárak szerepét a digitális írástudás fejlesztésében, és
felhívja a figyelmet a Könyvtári Intézet mentori programjára.
Feladat: Felkérték a szervezetek elnökeit, hogy tegyenek javaslatokat a május 28-án a
Parlamentben sorra kerülő Záró rendezvényen való résztvevők névsorára. Az erre való jelentkezést
a Muszkonon meghirdetve, Nagy Zoltánnak kell beküldeni a hét végéig, aki a határon túlról
meghívott könyvtáros kollégák neveivel együtt ezt eljuttatja az MKE Titkárságának.
Könyvfesztivál
Előterjesztő: Nagy Zoltán, Kovács Bea
Kovács Bea postázta több nyugdíjas tagunknak az ingyenes belépőt, a többiek a helyszínen és az OSZKban vehették át azokat. A Könyvfesztivált meglátogatók véleménye szerint az új helyszínt (Millenáris)
még be kell laknia a rendezvénynek és a látogatóknak is meg kell szoknia.
MKE honlap
Előterjesztő: Kovács Beatrix
Az MKE honlap szerkesztője, Csámpai Zoltán, a Szekció minden elküldött anyagát a kéréseinknek
megfelelően feltette az MKE honlapra. A Hírleveleket folyamatosan feltöltetjük. Nagyobb változásokat
majd az új MKE honlapon tervezünk.
Publika Magyar Könyvtári Kör szervezte erdélyi kirándulás
Előterjesztő: Kovács Bea
A kiránduláson 9 fő vett részt, akik tagjai a Műszaki Szekciónak, az ő támogatásukat, összesen 45.000,forintot átutaltunk. A túráról Benczekovits Beatrix készít beszámolót, melyet a hírlevelünkben
megjelentetünk.
Délvidéki kirándulás május 22-25.
Előterjesztők: Nagy Zoltán, Pastyik Endre
A szervezés befejeződött, kb. 25-30 fő jelentkezett az útra. A résztvevők közül 8 Műszaki Szekció tag,
aki még nem kapott támogatást, tekintettel azonban a Szerbiába való kiutazás nehézségére ez esetben a
szekció az autóbuszköltséghez járul hozzá ötvenezer forinttal.
Kiállítás látogatás nyugdíjas tagjainknak 2008. május 15. 14h
előterjesztő: Nagy Zoltán
A vezetett látogatást és a büfét megszerveztük. A rendezvényen Nagy Zoltán, Fenyves Márta és Kovács
Bea vesz részt.
Feladat: Fenyves Márta a héten körbetelefonálja a nyugdíjasokat, hogy megtudjuk a létszámot a
büfé miatt. Az eredményről tájékoztatja Nagy Zoltánt, hogy a programot és a büfét ennek
megfelelően kösse le.

Az MKSZ Elnökségének döntése alapján év közben is meghívjuk nyugdíjas tagjainkat egy-egy
előkészített programra. Ilyen volt a múltheti kiállítás látogatás. Az OSZK-ban a Reneszánsz Év
keretében szakvezetéssel megtekinthették a” Csillag a holló árnyékában” című, Vitéz János
könyvgyűjteményét is bemutató kiállítást. Utána az OSZK VIII. szinten lévő klubhelységében, szerény
vendéglátással egybekötött beszélgetésre került sor.
Pécsi kirándulás, június 12.
Előterjesztő: Pastyik Endre. A fogadó könyvtáraknak a felkérő levelet Nagy Zoltán elküldte. Eddig 12 fő
jelentkezett, az utazási költséget és étkezést mindenki maga állja, a Műszaki Szekció a belépődíjakat
fizeti.
Feladat: Pastyik Endre elküldi a kirándulás részletes programját a Muszkon listára
Határidő: május 27.
Vándorgyűlési programunk kialakítása
Előterjesztő: Nagy Zoltán
Feladat: Az MKE Elnökségének kérése szerint, melyről Biczák Péter küldött írásos tájékoztatást - a mi
szekcióülésünk is kapcsolódni fog a Tanulási képesség jó kialakítása c. programhoz. Ezért Nagy Zoltán
felkéri Gazda Istvánt, a MATI igazgatóját vitaindító előadás tartására. Ennek keretében említést kaphat,
hogy „160 éves a Műegyetem könyvtára - és 125 éves az OMIKK”, amelyek szervezetünk gesztor
intézményét képezik. Nagy Zoltán megbeszéli Légrádi Tamással (Sopron - Zenei könyvtár) az előadását.
Megküldi Biczák Péternek a tervezett programunkat.
Határidő: május 15.
Következő hírlevél(ek)
Feladat: Azon tagjainknak, akiknek nincs internetes hozzáférése Balogh Margit május 19-ig elküldi a
Vándorgyűlés jelentkezési lapját. A megfelelő címlistát Fenyves Mártával egyezteti.
Többi tagunk számára Pastyik Endre teszi fel a jelentkezési lapot a Muszkonra.
Határidő: május. 19.
Felelős: Balogh Margit, Fenyves Márta és Pastyik Endre
Feladat: Tervezünk még egy hírlevelet júniusban, ahol a beszámolókat és a Vándorgyűlési programunkat
jelentetjük meg. Határidő: június vége
Tagnévsor
Fenyves Márta átadta az aktualizált tagnévsort Földi Erikának, aki frissíteni fogja a táblázatot.
Jelenleg 124 első regisztrációs és 4 második regisztrációs tagunk van, akik után a tagdíjat befizettük az
Egyesületnek.
Készítette: Fazekas Andrea Kiegészítette: Kovács Bea és Nagy Zoltán
Kedves Kollégák! Kedves Műszaki Szekciós tagtársak!
Kérjük, hogy ha még nem tették meg, tagdíjukat és regisztrációs díjukat az alábbi táblázatnak
megfelelően lehetőleg mielőbb fizessék be. A tagdíjak mértéke:
Bruttó havi jövedelem
A Műszaki szekcióban fizetendő
díj, mely a regisztrációs díj és az
MKE tagdíj összege
0 - 150.000 Ft
4.000.- Ft
150.000 - 200.000 Ft
6.000.- Ft
200.000 Ft fölött
10.000.- Ft
Nyugdíjas, tanuló, határon túli
2.000.- Ft
könyvtáros díja
Második regisztráció díja
3.000.- Ft
Testületi tagság díja (legalább)
20.000.- Ft

A tagdíjat átutalással az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció folyószámlára 2008. évi tagdíj megjelöléssel
(OTP 11708001-20102568) vagy a Híradóhoz korábban mellékelt csekken fizessék be. A tagdíj
fizetésének ügyében fordulhatnak még Fenyves Mártához a 1149 Budapest, Pillangó park 16/d V.29.
címen, vagy a 364-1059 telefonszámon.

40. MKE vándorgyűlés helyszínei
Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ - regisztráció, kiállítás, plenáris ülések
9700 Szombathely, Pf.59.
Tel.: 94/312-535, Fax: 94/312-743
Berzsenyi Dániel Könyvtár - szekcióülések
H-9700 Szombathely, dr. Antall József tér 1.
Tel.: 94/513-530, Fax.: 94/513-531
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Könyvtár - szekcióülések
9701 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Pf: 170.
Tel.: 94/504-393, Fax: 94/504-487
A VÁNDORGYŰLÉS ÁTTEKINTŐ PROGRAMJA
Kísérje figyelemmel a honlapokon megjelenő információkat, a jelentkezési lap elektronikusan is
letölthető! www.mke.oszk.hu és http://vandorgyules.bdf.hu/
Július 24. Csütörtök
09.00-től Regisztráció a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban
10.00-től A szakmai kiállítás megtekintése, illetve igény szerint csoportos városnézés és
könyvtárbemutatás (a szándékot a jelentkezési lapon kérjük jelezni)
12.30 A szakmai kiállítás ünnepélyes megnyitása
(Dr. Iker János / SEK Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ igazgatója)
13.00-14.00 Sajtótájékoztató a Berzsenyi Dániel Könyvtárban
14.00-17.00 Nyitó plenáris ülés (Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ)
18.00-19.00 Fogadás a MKE meghívott vendégeinek, az előadóknak, a szervezetek vezetőinek. A
fogadást
adja: Kovács Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke (Megyeháza étterme – Berzsenyi tér 2.)
20.00-21.30 „Táncvarázs” gálaműsor (Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ)
Július 25. Péntek
9.30-12.00 A plenáris ülés folytatása (Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ)
13.30-16.30 Szekcióülések (Berzsenyi Dániel Könyvtár, Savaria Egyetemi Könyvtár)
17.00-17.30 Záró plenáris ülés (Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ)
19.00-től Baráti találkozó a General Harmony Singers fellépésével (Tóvendéglő)
Július 26. Szombat
07.00-18.00 Fakultatív kirándulások (igénybejelentést a jelentkezési lapon várunk)
A megrendezendő szakmai kiállítás bemutatkozási lehetőséget ad a könyvtárak partnereinek, a
vándorgyűlés szponzorainak, de igény szerint könyvtáraknak is, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat
bemutassák. A kiállító cégek a programfüzetben reklámfelületet is vásárolhatnak. További információ:
Teveli Judit (teveli@t-online.hu)

A kiegészítő programokról
Esti lehetőségek
A vándorgyűlésre látogató kollégákat a szakmai tapasztalatgyűjtés mellett a zene és a tánc felüdítő
élményével is szeretnénk megajándékozni. Ezért invitálunk mindenkit az első napon este a „tánc városa”
címre aspiráló Szombathely mozgásművészete egy jelentős szeletének megismerésére, majd a baráti

találkozó alkalmával népszerű együttesünk, a General Harmony Singers közreműködésével különleges
zenei élményben lehet részünk. A programot fogadó Tóvendéglő a város kedvelt zöldövezetében, frissen
felújított és átalakított épületben, hangulatos teraszával és minőségi konyhájával várja a kötetlen
beszélgetésre is vágyó kollégákat.
A baráti találkozóról távol maradó kollégáknak a SEK éttermében kínálunk vacsorát, melyet a
jelentkezési lapon igényelni kell.
Kiállítás
A szakszervezetek könyvtárától a Szombathelyi Siker Könyvtárig. A könyvtár 50 éves története 19582008.
A kiállítás megtekinthető július 24-25-én a Szombathelyi Siker Könyvtárban 9-17 óra között. (Ady tér 40.
A buszpályaudvar épülete mögött.) Egyidejűleg lehetőség van Internet használatra is a könyvtárban.
Aki a szervezett programok helyett inkább egyénileg szeretne elfoglaltságot választani, annak a
http://www.savariaprogram.hu rendezvényportált vagy a http://www.kimozdulo.hu on-line ajánlót
javasoljuk böngészésre.

Étkezés
A programba épített baráti találkozón kívüli étkezést (vacsora, ebéd, szükség esetén reggeli) a NYME
Savaria Egyetemi Központ (Károlyi Gáspár tér 4.) éttermében rendeljük meg a jelentkezési lapon
feltüntetett áraknak és az igényeknek megfelelően.

Jelentkezési, részvételi és lemondási feltételek
Jelentkezni az MKE 40. vándorgyűlésére a http://vandorgyules.bdf.hu címen elérhető honlapról letölthető
és hagyományosan beküldhető, illetve az on-line módon kitöltött jelentkezési lapon lehet. A
jelentkezéseket a szervezők munkáját segítő Via Korzó Tours utazási iroda kezeli. Elérhetősége: 9700
Szombathely, Mártírok tere 6. Tel. 94/319-825, Fax: 94/313-298, Mail: viakorzo@enternet.hu, Honlap:
www.viakorzo.hu
A jelentkezési lap beküldése kötelezettségvállalásnak minősül, megosztott költségviselő esetén a
kollégának rendelkeznie kell a kiküldő szervezet/ek engedélyét igazoló hivatalos aláírással.
Városi séták Szombathelyen a Vándorgyűlés idején

Megfelelő számú érdeklődő esetén, két útvonalon is bemutatjuk Szombathelyt. Az egyik lehetőség a Fő
tér irodalmi vonatkozásait és a Szent Márton Látogatóközpontot ajánlja, a másik pedig a „Nyugat
Királynője”-ként jegyzett barokk városra és az egyházi gyűjteményekre koncentrálva mutatja meg
történelmi és kulturális emlékeinket.
Útvonalak:
1.) MMIK - Fő téren keresztül a Szent Márton Látogatóközpontig.
2.) Barokk tér és az egyházi gyűjtemények (Egyházmegyei Könyvtár, Salla Terena, Herzan
gyűjtemény)

1. Kirándulás: „Irodalmi út Ausztria/Magyarország határán”
Időpont: 2008. július 26. 07 órától 18 óráig
Útvonal: Szombathely – Szentpéterfa – Güssing (Németújvár) – Mariasdorf (Máriafalva – Lockenhaus
(Léka)– Raiding (Doborján) – Kőszeg – Szombathely
Tervezett útszakasz: kb. 230 km
Idegenvezető: Dr. Bokányi Péter irodalomtörténész, Könyvtáros kísérő: Dr. Köbölkuti Katalin
Az egykori Nyugat-Magyarország irodalmi és történelmi emlékhelyeit látogatjuk meg Ausztria és
Magyarország ma már szabadon átjárható határvidékén.
Güssing ma Burgenland tartomány déli részének gazdasági és kulturális központja. A középkori alapokra
épült vár, amely ma is Batthyány hitbizomány, hatalmas bástyáival és tornyaival büszkén emelkedik a táj
fölé. A vármúzeum legértékesebb gyűjteménye a Batthyány család képtára. A város központjában álló
Ferences templomban látogatható a Batthyány család sírboltja, s itt nyugszik a „szegények orvosa”,
Boldog Batthyány-Strattmann László. A város könyvészeti vonatkozásban is gazdag múltról mesél,
tekintettel Manlius János nyomdászati tevékenységére. (Németújvári Glosszák-kódex, Clusius, Beythe
stb.) Németújváron született a 18. századi magyar irodalom jelentős alakja, Faludi Ferenc.
Mariasdorf a térség legszebb késő gótikus templomával büszkélkedhet. A belső kerámia díszítés: a
főoltár, a szószék és a keresztelőkút a pécsi Zsolnay-gyár munkája.
Lockenhaus romantikus hangulatú lovagvára különös szépségű. A főként Kanizsai és Nádasdybirtokként ismert vár egyik legtitokzatosabb helyisége a kultikus terem, amelyet a hagyomány szerint a
templomos lovagok építettek. A település meghatározó épülete a barokk stílusú római katolikus templom,
a Nádasdyak kriptájával. Legrégibb szarkofágja Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya síremléke 1562-ből.
Lékán készült a Keszthelyi kódex néven ismert, apácák számára írt zsoltároskönyv.
Raidingban Liszt Ferenc szülőházát látogatjuk meg, amely ma emlékmúzeum.
Kőszeg Vas megye egyik legnevezetesebb városa, több irodalmi, művelődéstörténeti értékkel
rendelkezik. A mai, Jurisics Miklós 1532-es hőstettének helyszíneként ismert várat birtokosai
Alsóvárként emlegették, a Felsővár romjaira épült az Óház- kilátó. A 15. században a kőszegi kapitány
Batthyány Boldizsár számára készítette Fáncsi Antal deák a Batthyány-misekönyvet és Magyar Naptárat.
Kőszeg legrégibb templomában, a Szent Jakab templomban nyugszik Wesselényiné Széchy Mária, „a
murányi Vénusz”. A Rájnis utcában, az egykori bencés rendház falán márványtábla emlékeztet Faludi
Ferenc író, költő Kőszegen töltött diákéveire, és arra, hogy később tanárként visszatért iskolájába. Az
épület, abban az utcában áll, amely éppen Faludi leghíresebb kőszegi tanítványáról, a Vergiliust fordító
Rájnis Józsefről van elnevezve. Ugyancsak kőszegi diák volt a nyelvész, nyelvújító Fábchich József
(1753-1809), a város szülötte, később tudós paptanár. „Sem azé, aki akarja, sem azé, aki fut, hanem a
könyörülő Istené” – áll Kőszegen, a Jurisics tér 7. számú ház, a Sgrafittos-ház homlokzatán a latin nyelvű
mondat, a mondat, ami Ottlik Géza Iskola a határon című regényének fejezetcímeit adja. 1923-tól 1926-ig
Ottlik Géza is kőszegi diák volt.
Az irodalmi vándorutat alkalmas időben (Mariasdorf és Lockenhaus között) megszakítjuk, hogy
megebédelhessünk a bozsoki szőlőhegy Határmenti Vigadójában. Terítéken: bozsoki bőségtál, rétessel.
Továbbutazási lehetőség Szombathelyről vonattal:
18 óra 15 perckor Budapest, Déli Pályaudvar (gyors)
18 óra 53 perckor Budapest, Keleti pályaudvar (IC)

2. Kirándulás: „Őrség”

Időpont: 2008. július 26. 07 órától 18 óráig.
Útvonal: Szombathely – Ják – Őriszentpéter – Szalafő – Bajánsenye – Magyarszombatfa – Velemér –
Pankasz - Szombathely.
Összes kilométer: kb. 200.
Részvételi díj: 5.700.-Ft (mely tartalmazza az utazási költséget, a belépődíjak és az ebéd árát).
Az Őrség az a tájegység, mely nevében őrzi történelmét. Ez az „Őrállók földje”.
2007-ben az Európai Bizottság a tíz legdinamikusabban fejlődő desztináció egyikének nyilvánította Európában. E
kitüntető címre a természeti szépségek mellett néprajzi hagyományaiért és helyi iparművészeti különlegességeiért
is választották.Utunk során először a jáki templomot tekintjük meg, mely nem tartozik az Őrséghez. Az apátsági
templom a magyarországi román stílusú építészet kiemelkedő alkotása.Hazánk legnyugatibb csücskében fogunk
járni a határvidéken, amelynek őrzéséről az őrök gondoskodtak. A tájegység történelme, kultúrája, építészeti
emlékei mind-mind kapcsolatban állnak ezzel a feladattal. Megtekintjük a jellegzetes szeres településszerkezetet, a
kerített házat, a templom erődítményeket, ahol a hit gyakorlása mellett a védelem is fontos feladat volt.
Találkozunk ránk maradt egyszerű használati tárgyakkal, ezek készítőivel, az őrségi erdők szépségével és
„lakóival”. Ebédre tájjellegű ételt fogyasztunk. (vargánya leves, vadpörkölt dödöllével, rétes) Ez a táj, „ahol a
csend még hallható”, őrzi a máshol már letűnt emberi léptékű világot, a mesteremberek kezének munkáját, a föld és
az erdő által nyújtott terményeket, a természet harmóniáját.
Továbbutazási lehetőség Szombathelyről:
Vonattal:
indulás 18 óra 15 perc, Budapest Déli Pályaudvar
18 óra 53 perc, IC, Budapest, Keleti Pályaudvar

3. A római provinciától a vasfüggönyig
Indulás: az MMIK mellett található Ady térről 8,30 órakor
Részvételi díj: 5.200Ft., amely tartalmazza az útiköltséget, a belépő díjakat, az utas- biztosítást és az
étkezést.
Útvonal: Szombathely – Felsőcsatár – Bozsok – Szombathely
Könyvtáros kísérők: Mészáros Béláné, Tilcsikné Pásztor Ágnes
Kellemes időutazásra hívjuk Önöket. Első állomásunk a Szombathelyen létesített Történelmi Témapark,
ahol az antik természettudományokat bemutató egyedülálló interaktív kiállítást tekinthetnek meg. A park
építményei és eszközei a tudomány és technika csodáit, az ókorban felismert és hasznosított tanokat
hozzák megfogható közelségbe. Működő, a látogatók által is kipróbálható csigák, az antik kor emelőgépei
anyagukban és gyártási technológiájukban is megegyeznek az ókor eszközeivel. A témapark berendezett
műhelysorán megismerkedhetnek a fémöntés technikájával, valamint a faművesség korabeli eszközeivel.
Az ókort idéző Témaparkot szakavatott vezető mutatja be.
Ezután továbbutazunk a többségében horvátok lakta településen, Nardán keresztül Felsőcsatárra, ahová
régen csak engedéllyel lehetett bemenni. A kisközség Magyarország nyugati határán helyezkedik a Vas
hegy északkeleti lábánál, romantikus, katlanszerű elhelyezkedését a Pinka patak Ausztriából jövő
szurdokvölgye emeli ki.
Következő állomásunk Felsőcsatár történelmi szőlőhegyén, a Kápolna domb alatt található Vasfüggöny
Múzeum. Az eredeti szögesdrótokból, oszlopokból megépített emlékhely bemutatja Magyarország
határvédelmi történetének 1948-tól 1989-ig terjedő időszakát, a vasfüggöny korszakát. Lézeres imitált
aknamezőn próbálhatnak szerencsét a „szökni” vágyók, katonai magasfigyelőre mászhatnak a
„határfigyelők”. Az építő tulajdonos személyes ismertetőjén, valamint a kiállított emléktárgyakon
keresztül bepillantást nyerhetünk a határmenti települések polgári és katonai mindennapjaiba.
A múzeumot elhagyva a Kápolna-domb tetején álló a Mária kápolnát (1703-1721) látogatjuk meg,
amelyet a közelmúltban boldoggá avatott Batthyány Strattman László családja építetett. Miután
megcsodáltuk a hegytetőről elénk táruló festői szépségű tájat, rövid pihenőre helyet foglalunk a
Vasfüggöny Múzeum tulajdonosának vedéglőjében, egy kis frissítőre és néhány házias falatra.
Ahol a sok méh bozsog,
Hol eső csepeg.
Hol felhő lebeg.
Hol napfény pörög.
Hol az ég dörögOlykor fényes, máskor háborog.
A hegyek tövében Bozsok.

(Weöres Sándor: Bozsoki emlék)

Bozsok, ez az Alpok alján évtizedekig elzártan tartott festői falu az Aranypatak két partján, különleges és
nagy múltú település. A község múltját két család határozta meg, a Batthány és a Sibrik család.
Kastélyaik a falu két végén állnak. A Batthány kastélyt sorsára hagyták a „rajta ülő átok” miatt, kolera
pusztított falai között, villámcsapástól kigyulladt. Ma már csak romjai láthatók. Látogatható és látogatásra
érdemes viszont a Sibrik kastély. A Sibrikek évszázadokon át voltak a terület urai, jelentős szerepet
töltöttek be a vármegye közéletében. Hírhedt volt a család az örökös belviszályokról, pereskedésekről.
Amikor 1520-ban pallosjogot kaptak kíméletlenül éltek is vele. Birtokaikon kihasznált eszközök voltak a
bitófák, kerekek, nyársak és más kínzóeszközök.
A Sibrik család kapcsolata Bozsokkal 1906. aug. 6-i dátummal szűnt meg, amikor megvásárolta a kastélyt
Dr. Végh Gyula művészeti író és felesége Wimpfenn Mária grófnő.
Verebi Végh Gyula a világlátott, művelt humanista a könyvművészet szerelmese, avatott műgyűjtő, az
Országos Iparművészeti Múzeum igazgatója, a Magyar Bibliophil Társaság első elnöke – családja
számára keresett meghitt otthont, amikor a bozsoki kastélyra rátalált. A kalandosan indult kapcsolat után
(megismerkedésükkor Wimpfenn Mária férjezett volt), itt boldog, békés otthonra leltek gyermekeikkel a
feleség haláláig és a történelem otromba beavatkozásáig. 1951. – államosítás – kitelepítés- Végh gyula
öngyilkos lett. Vagy nem épp így történt? Borsa Gedeon az OSZK nyugalmazott kutatója érdekes és
megdöbbentő adalékkal szolgált nemrégiben az eseményekkel kapcsolatban. A helyszín – Bozsok SibrikVégh Kastély – ma is nagyon beszédes.
A kirándulást az osztrák határtól 300 méterre, a bozsoki szőlőhegyen a Határmenti Vigadóban fejezzük
be, egy kellemes, tájjellegű ebéddel zárva, egy kis sétával fűszerezve, a határon innen és túl.
Érkezés Szombathelyre: 16 és 17 óra között
Továbbutazási lehetőség Szombathelyről:
Vonattal:
17:28 Budapest, Keleti Pályaudvar (21:18)
18:15 Budapes, Déli Pályaudvar (22:08)
18:53 IC Budapest, Keleti Pályaudvar (22:53)

4. Kirándulás: Lendava (Lendva) – Turnisčě (Bántornya)
Ideje: 2008. július 26. 08 órától 17,30 óráig
Tervezett útvonal: 200 km
Könyvtáros kísérő: Nagy Éva

Az 1991-ben függetlenné vált Szlovénia példás kisebbségi politikát megvalósító Dél-nyugati
szomszédunk. Változatos táji adottságai, prosperáló gazdasága, fejlett turisztikai szolgáltatásai mellett a
látogatók számára izgalmas találkozásokat rejt magyar vonatkozású történelme és jól szervezett
könyvtárügye is. Kirándulásunk célállomása a szlovéniai magyarság központja Lendva, a kisváros
lakosságának mintegy harmada magyar anyanyelvű.
A honfoglaló magyarok által gyepüként használt vidék legszebb nevezetessége a vár. A Bánffyak
idejében megfordult ebben az épületben Szilágyi Erzsébet, Beatrix királyné és maga Mátyás király is.
Később a Nádasdyak, majd 1945-ig az Esterházyak birtokolták. Az erődítmény kastélyszerű átépíttetése
(1711) Esterházy Pál nevéhez fűződik. A várban több kiállítás is megtekinthető, továbbá emlékszoba őrzi
a város leghíresebb szülöttjének, Zala (Mayer) Györgynek az emlékét, aki a millenniumi idők
legtermékenyebb szobrászaként ismert.
Látogatásunk során megismerkedünk továbbá a kétnyelvű városi könyvtárral, a Bánffy-központtal, a
Makovecz Imre tervezte kultúrházzal, a város és környéke történelmével és egyéb nevezetességeivel. A
Lendva- környéki hegyek szőlő- és borkultúrájába egy szőlőhegyi vendéglőben elfogyasztott tájjellegű
ebéd (ára 5-6 Euró) közben nyerhetünk bepillantást, miután megtekintettük a Csonka-dombra épített
Szentháromság- kápolnát és a 15. századi temetőt.
A Lendva közelében fekvő Bántornya 13.századi templomának az 1383-93 között készült freskója miatt
keressük fel, amely Szent László-legendáját mutatja be. Utazásunk közben felidézhetjük a történeti Hetés
tájegység néprajzát, egyedülállóan gazdag hímzéses motívumkincsét.
Továbbutazási lehetőség Szombathelyről vonattal:
18 óra 15 perckor Budapest, Déli Pályaudvar (gyors)
18 óra 53 perckor Budapest, Keleti pályaudvar (IC)

5. Kirándulás a Muravidék tájain (Muraszombat és környéke)
Időpont: 2008. július 26., 7.30 órától 17 óráig
Útvonal: Szombathely – Körmend – Őriszentpéter – Hodos – Muraszombat – Mártonhely – Alsómarác –
Hodos – Őriszentpéter – Körmend – Szombathely
Étkezés költsége: kb. 6 Euro
Utunk kezdetén az „Őrség fővárosa”-ként emlegetett Őriszentpéteren keresztül jutunk el Szlovéniába,
ahol megcsodálhatjuk a határon túli Őrség, illetve a Muravidék hegyes-völgyes tájait. A Muravidék
(szlovénul Prekmurje, azaz „Murántúl”) Szlovénia legészakibb történelmi régiója, amely 1920 előtt a
történelmi Magyar Királyság részét képezte. A magyarok mellett vendek laktak itt, akiket – bár nyelvük a
szlovénnel rokon –, mégis külön kisebbségként tartottak számon. A régiónak a magyar határral
szomszédos településein – elsősorban Lendván és környékén – ma is jelentős magyar kisebbség él, akiket
muravidéki magyaroknak neveznek. A magyarok aránya ma a Muravidék lakosságának 7-8 %-a. Néprajzi
szempontból a muravidéki magyarság kisebb része az Őrséghez, nagyobb részük pedig Hetéshez, illetve a
Lendvavidék önálló népi tájegységéhez tartozik. Az őrségi magyarok települései északról délre:
Őrihodos, Kapornak, Domonkosfa, Szerdahely, Pártosfalva, Kisfalu, Csekefa és Szentlászló.
Első megállónk Muraszombat (szlovénul Murska Sobota) városa, mely a Muravidék székhelye. Nevét
szombati napokon tartott hetivásárairól kapta. A település egykor nem a mai helyén, hanem Battyánfalva
és a mai muraszombati temető között elterülő dombon állt. 1605-ben, mivel a lakosság ellenállt Bocskai
István seregének, az a települést porig égette. Ezután a jelenlegi helyén, a Szapáry-kastély körül épült fel
az új város. A barokk kastély ma a település egyik kulturális központja, otthont ad a Helytörténeti
Múzeumnak. Figyelemre méltó a múzeum néprajzi anyaga: ősi eszközöket, edényeket, és római kori
leleteket őriz.
A könyvtárlátogatás után Muraszombati körsétánk során megtekintjük a város főterét, evangélikus
templomát, a Szent Miklós katolikus templomot, illetve a már említett várat és vármúzeumot.
Rövid szabadprogram és a jól megérdemelt, kellemes kis szlovén vendéglőben elfogyasztott ebéd után
ellátogatunk Mártonhelyre (szlovénul Martjanci). A Muraszombattól északra 6 km-re található kicsiny
falucska Szent Márton temploma 1392-ben, gótikus stílusban épült. A szentély épen maradt részén a híres
középkori magyar festő, Aquila János gyönyörű freskóit láthatjuk, melyeket a művész a templom
építésekor készített. A trianoni békeszerződésig Vas vármegye Muraszombati járásához tartozott.
Igény szerint, és ha időnkbe belefér, ellátogatunk a Mártonhely mellett található Alsómarácra (szlovénül
Moravci, vagy Moravske Toplice), mely szépen kiépített gyógyfürdővel, mintegy 20 melegvizű
medencével várja a gyógyulni és pihenni vágyókat.
A kora délutáni órákban, fél 5-5 óra tájban érkezünk vissza Szombathelyre.
Továbbutazási lehetőség Szombathelyről:
Vonattal:
17.28 Budapest Keleti Pályaudvar
18.15 Budapest Déli Pályaudvar
18.53 IC, Budapest Keleti Pályaudvar,

Postázási cím:
(jelentkezés, szállás, számlázás)
Via Korzó Tours Kft.
9700 Szombathely, Mártírok tere 6.
Tel./fax: 06 94/313-298
e-mail: viakorzo@enternet.hu

Információ a szakmai programokról:
Németh Brigitta
Savaria Egyetemi Könyvtár
Tel.: 06 94/519-602
e-mail: mano@sek.nyme.hu

(21.18)
(22.08)
(22.53)

Rendszerazonosító:
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 40. Vándorgyűlése
Szombathely, 2008. július 24-26.

JELENTKEZÉSI LAP
Részt kívánok venni a rendezvényen.
Név (ahogy a névkitűzőn szerepeljen):………………………………………………………..........
Területi szervezet/ szekció neve: (lenyíló ablakban) …………………………………………….
MKE tagsági kártya száma:

□□□□

2008-ra a tagdíjamat befizettem: igen

□

nem

□

Munkahely neve, címe:………………………………………………………………………………
Értesítési cím (amennyiben az előzőtől különbözik):………………………………………………..
Telefon:……………………. Fax:………………………e-mail:…………………………….............
Részvételi díj (Ft):
(a megfelelőt kérjük egyértelműen bejelölni)
május 30-ig
MKE tagoknak

5.000

Nem MKE tagoknak

7.000

Nappali könyvtár szakos hallgatóknak és
nyugdíjból élő MKE tagoknak

2.200

Napijegy

3.500

május 30. után

□
□
□

6.000

□

3.500

□
□
□

8.000
3.300

□

A hozzátartozóknak 1.000,- Ft szervezési díjat számolunk fel.
A jelentkezés 5 napon belül visszaigazolásra kerül, a részvételi díjak és szolgáltatások számlázására a május 30-i
határidő lejárta után kerül sor.
2008. május 30. után történő visszalépés esetén a lemondási díj: 800,- Ft.

□

Kiállítóként szeretnénk jelentkezni, kérünk részletes tájékoztatást
Poszter előadást szeretnék tartani, címe:…..…………………………………………………………
Érkezés:
Autó

□

□

Busz

Szállást kérek: július 23.

□

24.

Vonat

□

Egyéb

□ 25. □ 26. □ nap(ok)ra

Szállás kategóriák/fő:
Hotel ****(reggelivel)
2 ágyas szobában
1 fő esetén

□
14.500,- Ft/fő □
8.800,- Ft/fő

Panzió (reggelivel) – Férőhelyek korlátozott számban!
2-3 ágyas szobában

5.800,- Ft/fő

□

□

1 fő esetén

7.800,- Ft/fő

□

Vendégudvar – Férőhelyek korlátozott számban!
2-3 ágyas szobában
1 fő esetén

□
4.700,- Ft/fő □
3.500,- Ft/fő

Kollégium
3 ágyas szobában
1 fő esetén

□
2.700,- Ft/fő □
2.000,- Ft/fő

Komfortos faház (kemping) 2+2
2.000,- Ft/fő

□

Szálláshely: 1.)………………………. 2.)……………………. 3.)………………………
4.)……………………… 5.)………………………
(a prioritás sorrendjében)
Szoba: 1 ágyas

□ 2 ágyas □ 3 ágyas □ 2+2 ágyas □

Szobatárs(ak) neve:………………………………………………………………………….
Étkezés:
24-e

25-e

□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Reggeli 400,- Ft
Vegetáriánus reggeli 400,- Ft
Ebéd 1000,- Ft
Vegetáriánus ebéd 1000,- Ft
Vacsora 700,- Ft
Vegetáriánus vacsora 700,- Ft

26-e

□
□

Részvétel a programokon:
Július 24. 20 óra

Táncvarázs MMIK

ingyenes

Július 25. 19 óra

Baráti találkozó Tó-vendéglő

4.000,- Ft
menü

□

□
igen □

□
nem □
vegetáriánus menü □

igen

nem

Kiegészítő programok:
Könyvtárlátogatás

□
□

Berzsenyi Dániel Könyvtár bemutatása július 24. 10, 11 óra
NymE Savaria Egyetemi Könyvtárának bemutatása július 24. 10, 11 óra
Városi séták Szombathelyen
Szombathely egyházi gyűjteményei július 24. 11 óra

□

□

Séta Szombathely történelmi és kulturális emlékei nyomán július 24. 10 óra
Kirándulások: július 26-án
Szombathely, Felsőcsatár, Bozsok

(ebéddel, belépőkkel 5.200,- Ft)

Őrség

(ebéddel, belépőkkel 6.900,- Ft)

Irodalmi kirándulás Ausztriába

(ebéddel 5.700,- Ft) + 16 euró belépő

Muraszombat

(ebéddel 4.900,- Ft)

Lendva

(ebéddel 5.000,- Ft)

□
□
□
□
□

A fizetendő tételekről a számlát a következő költségviselőnek kérem küldeni:
1. Munkahely

Részvételi díj
Szállás
Baráti találkozó
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Kirándulás

2. Magam fizetem (átutalom)

□
□
□
□
□
□
□

3. Más költségviselő

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

SZÁMLÁZÁSI CÍM:
Maximum 3 költségviselő (név, cím)
1. Munkahely……………………………………………………………………….…………
2. Saját befizetés ……………………………………………………………………..…………..
3. Más költségviselő…………………………………………………………………..……….
Egyéb közlendő:……………………………………………………………………….……….
Kötelezettséget vállalok a megrendelt szolgáltatások költségeinek megtérítésére.
Az alábbi személyes adatokat az utasbiztosítás kötéséhez és statisztikák készítéséhez használjuk fel. Az adatokat
bizalmasan kezeljük betartva az 1992. évi LXIII. törvény előírásait.
Leánykori név:………………………………………………………………………………..
Születési hely, idő:……………………………………………………………………………
Lakcím:……………………………………………………………………………………….

Dátum:
Jelentkező aláírása

Költségviselő munkahely cégszerű aláírása

………………………….

…………………………………………

