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A M�SZAKI KÖNYVTÁROS SZEKCIÓ TAGJAINAK 
 
Kedves Tagtársaink! 
 
Megint eltelt egy ciklus szekciónk életében, s a most m�köd� vezet�ségünk az év végén a 
szokásos Luca napi rendezvényünkön beszámol a 2006. év óta végzett tevékenységér�l, az 
elért eredményekr�l és az elérni kívánt célkit�zéseir�l. Ezek után megköszönve az eddigi 
bizalmat lemondanak megbízatásukról és a következ� id�szakra szóló vezet�ség 
megválasztására kerül sor. Ennek el�készítésére és lebonyolítására, tagságunk soraiból egy 3 
f�s jelöl�bizottságot kértünk fel. Ennek tagjai: Maráczi Lászlóné, korábbi vezet�ségünk tagja 
(BME-OMIKK, nyugdíjas), aki mint régi tagtársunk gyakorlati ismeretekkel segíti el� a 
bizottság munkáját s a választás lebonyolítását, egyben a testületi tagokkal tartja a 
kapcsolatot. Fazekas Gáborné (OSZK) a nemzeti könyvtárban dolgozó tagjainkkal és a 
nyugdíjasokkal foglalkozik. Óváry Istvánnéra (Óbudai Egyetem Könyvtára) hárul talán a 
legnagyobb volumenü faladat, miután a legkülönböz�bb könyvtárakban, vállalatoknál, 
információs és fels�oktatási intézményekben dolgozó tagtársaink hozzá fordulhatnak 
elektronikus levelezés útján az ország minden pontjáról. 
Az el�zetes megkérdezések alapján a következ� ciklusra nem kívánja jelöltetni magát az 
elnökségi tagságra Kovács Beatrix, akinek a sok és lelkiismeretes munkáját nagyon fogjuk 
hiányolni, továbbá Fazekas Andrea, aki ugyanakkor a MUSZKON levelez� programunk 
kezelését és m�velését szívesen végzi a továbbiakban is. Koltay Tibor dr, szintén nem tud 
folyamatosan jelen lenni a kaposvári és szombathelyi f�iskolákon való vidéki oktatási 
munkája miatt. Azonban egy-egy feladat elvégzését, el�adás megtartását továbbra is vállalja. 
Az Ellen�rz� Bizottságból, – ezúton is megköszönve hosszú évek óta tarató munkáját, – kivált 
Rettich Béla korábbi elnök tagtársunk, akinek helyére Földi Erikát választottuk meg. 
 
Várjuk tehát, hogy minél több javaslat érkezzen, amelyet legkönnyebben email-ben tudnak 
eljuttatni, de természetesen telefonon és faxon is szívesen fogadunk minden javaslatot, ahogy 
ezt láthatja mindenki a jelöl�bizottsági tájékoztatóból. 
 
Az MKSZ elnöksége nevében megköszönve tagságunk, a vezet�ség munkáját, várom további 
támogatásukat, javaslataikat. A M�szaki Könyvtárosok Szekciójának minden tagját tisztelettel 
köszönti és üdvözli: 
 
Nagy Zoltán 
MKSZ elnök 
email: znagy@oszk.hu 
Telefon: 2243800 
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FELHÍVÁS 

Felhívás az MKE M�szaki Könyvtáros Szekció 2010. évi tisztújítására 

A MKSZ vezet�ségének 4 éves mandátuma 2010. december 31-én lejár. A vezet�ség – az 
alapszabály el�írásainak megfelel�en – jelöl�bizottságot hozott létre.  
 
Tagjai: 
Fazekas Gáborné 224-3700/159  30-460-9380 
Maráczi Lászlóné 06-23-335-192 70-568-6721 
Óváry Istvánné 666-5975  30-910-6091  Fax: 666-5976 
 
2010. december 14-én, kedden, 15 órakor az OSZK VIII. emeleti társalgó termébe beszámoló 
és tisztújító közgy�lést hívunk össze, ahol az új vezet�ség megválasztására kerül sor.  
 
AZ MKSZ jelenlegi vezet�sége: 

Nagy Zoltán (elnök) 
Kovács Beatrix (titkár) 
Pastyik Endre (szervez� titkár) 
Balogh Margit 
Fazekas Andrea 
Fenyves Márta 
Koltay Tibor 

Póttagok: 
Emmertné Szer�czei Dóra 
Zsigáné Kóródy Judit 

Ellen�rz� bizottság: 
Földi Erika (elnök)  
Tokaji Nagy Erzsébet 
Dettai Eleonóra (póttag) 

Tanácsi képvisel�: Dettai Eleonóra 
 
Az el�zetes megkeresések alapján nem vállal további vezet�ségi tagságot: 

Kovács Beatrix 
Fazekas Andrea 
Koltay Tibor 

A többiek - megköszönve a tagság eddigi bizalmát - szívesen vennének részt a további 
elnökségi munkában. 
 
A megválasztandó vezet�ség tagjaira minden egyéni tag, minden testületi tag tehet javaslatot. 
Az MKSZ elnökségébe a lemondások miatt legalább 3 új tagot kell jelölni, de természetesen 
ennél több új névre is lehet javaslatot tenni. 
Kérjük tagtársainkat, hogy javasoljanak különböz� szakterületekr�l, (m�szaki-, orvosi-, 
fels�oktatási-, vállalati könyvtárak, stb.) általuk ismert, aktív munkatársakat, akik képviselni 
tudják a tagság és a szakma érdekeit. A jelölésnél gondoljanak arra is, hogy minél több fiatal 
kolléga kerülhessen be szakmai szervezetünk képvisel�i közé, hogy nagy múltú egyesületünk 
megfelel� utánpótlását biztosítani tudjuk. 
 
A jelöltek kiválasztásához segítségül csatoltan megküldjük a taglistát, ami az MKSZ 
honlapján, valamint a MUSZKON levelez� listán is megtekinthet�. 
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Kérjük, hogy a jelöléseket az alábbi címre vagy telefonszámra juttassák el: 
ovary.istvanne@lib.uni-obuda.hu  
Tel: 666-5975 
 
A jelölés határideje: 2010. november 25. 
 

Óváry Istvánné 
 
MEGHÍVÓK 
 
Meghívó a vállalati könyvtárosok 10. m�helybeszélgetésére 
 
A vállalati könyvtárosok 2010. december 2-án, csütörtökön délután fél 3-kor tartják 10. 
m�helybeszélgetésüket, amelynek keretében megosztják egymással ötleteiket, trükkjeiket az 
információforrások minél költséghatékonyabb beszerzése terén.  
A vendéglátó az ESKI Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár lesz (V. Budapest, Arany J. 
u. 6-8.).  
Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék Kóródy Juditnak (korody.judit@telekom.hu) 
 

– – – 
 
Meghívó a Magyar Tudomány Napja alkalmából „A Webpolgár” címmel tartandó 
konferenciára.  
A konferencia a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Egyetemi Központi Könyvtárának 
és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, M�szaki Könyvtáros Szekciójának közös 
rendezvénye.  
Id�pont: 2010. november 30. (kedd) 10:30 – 13:00 
Helyszín: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Egyetemi Központi Könyvtár  

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. 
 

Program: 
 
Írástudások az információs társadalomban amat�röknek és szakembereknek. El�adó: dr. 
Koltay Tibor tanszékvezet� (SZIE) 
 
A világháló tudományos használata – Az internethasználat b�vülését motiváló tényez�k. 
El�adó: egyeztetés folyamatban 
 
Tudásmenedzsment a hálón. Szakért�k, bloggerek, twitterek – Hol a könyvtár szerepe? 
El�adó: dr. Sajó Andrea f�igazgató (Országos Széchényi Könyvtár) 
 
Digitális tudáskompetencia fejlesztés – Könyvtárosok mentori szerepben. El�adó: Payer 
Barbara szakért� (Könyvtári Intézet) 
 
Új generációs könyvtári informatika. El�adó: Horváth Zoltánné termékmenedzser (IQSYS 
Zrt.) 
 
Moderátor: Bakos Klára könyvtárigazgató (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) 

– – – 
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Meghívó 
Az MKE M�szaki Könyvtáros Szekciójának vezet�sége 
szeretettel meghívja a tagtársakat Luca napi szakmai rendezvényére 

 
Id�pont: 2010. december 14. (kedd) 
Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, Budavári Palota „F” épület 
 
Program: 
 
14:00 OSZK VI. emeleti Corvina terem 

Nyomtatott magyar föld- és éggömbök a kezdetekt�l napjainkig c. nagyszabású 
kiállítás megtekintése Dr. PLIHÁL Katalin a tárlat kurátorának szakvezetésével 

 
15:00 OSZK VIII. emeleti klubhelyiség 

Beszámolók a 2010. évben végzett munkáról (Nagy Zoltán elnök, Kovács Beatrix 
titkár és Dettai Eleonóra tanácsi képvisel�) 
Nagy Zoltán beszámolója a vezet�ség 4 év alatt végzett munkájáról 
Tisztújító közgy�lés 

 
16:00 Baráti találkozó 

MKSZ új honlapjának demoját bemutatja Tolnai György kollégánk 
Képes beszámolók a Horvátországban a  fiumei és Szlovéniában a  
muravidéki útjainkról 
Fotóverseny: a 2010-es év fotójának kiválasztása 
Büfé, társalgás 19:30-ig 

 
Nagy Zoltán 
MKSZ elnök 
 
BESZÁMOLÓK 

 
Beszámoló a 7. Informatio Medicata konferenciáról 
 
2010. szeptember 22-24. között idén kib�vült tartalommal és névvel került megrendezésre az 
INFORMATIO SCIENTIFICA – INFORMATIO MEDICATA konferencia a Magyar Orvosi 
Könyvtárak Szövetsége (MOKSZ), az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma és a 
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár szervezésében. 
A rendezvény idei témája a gazdaságosság és hatékonyság volt könyvtárosi és egészségügyi 
szempontból. A megnyitó és az egész rendezvény moderátora, motorja Dr. Vasas Lívia, a 
MOKSZ elnöke volt. 
A konferencia 1. napján Dr. Tóth Miklós tudományos rektor-helyettes köszönt� szavai után 
Rónai Iván, a Nemzeti Er�forrás Minisztérium Közgy�jteményi F�osztály Könyvtári Osztály 
vezet�je „Gazdaságosság és hatékonyság a könyvtárban” címmel tartotta meg az el�adását. A 
prezentációjában szó volt az állami szerepvállalásról; hogyan lehet a könyvtári 
szakfeladatokhoz mutatószámokat (kapacitás, feladat, teljesítmény és eredményességi) 
rendelni; a végs� konklúzió, hogy a gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság és ezek 
mérése fontos az intézménynek, a fenntartónak és a felhasználónak is. 
A nap kiemelked� el�adását Dr. Csidei Irén, a Zala Megyei Kórház f�igazgatója tartotta: 
„Gondolatok a hatékony, gazdaságos kórházm�ködtetés lehet�ségeir�l, feltételeir�l” címmel. 
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A Zala Megyei Kórház kiváló példa arra, hogyan tud a kórházvezetés és az orvosi könyvtár 
együttm�ködve dolgozni. 
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárból Dr. Virágos Márta: Min�ség a 
könyvtárban, majd Karácsony Gyöngyi az OpenAIRE: A 7. Keretprogram kutatási 
eredményeinek nyilvánossága címmel tartott el�adást. 
A magyar és angol nyelv� el�adások mellett a részt vev�k workshopokon fejleszthették a 
tudásukat. A rendezvényen rendszeresen megjelen� kiadók, szolgáltatók nem csak a 
standjaikon várták a könyvtárosokat. Lehet�séget kaptak arra, hogy röviden 
bemutatkozhassanak, emellett többen prezentációt is tartottak (például: Coen van der Krogt, 
az Elsevier Kiadótól a Scopus újdonságait, Tóth Kornél (MTA-SZTAKI) A Monguz - MTA 
SZTAKI konzorcium szoftvereit ismertette). 
Nagy népszer�ségnek örvendett a Makara Gábor-Holl András: Magyar Tudományos M�vek 
Táráról (MTMT) szóló el�adása, melyet Holl András tartott, a hozzá kapcsolódó vitába a két 
felkért hozzászóló – Alföldiné Dán Gabriella és Zolnai László - mellett többen 
bekapcsolódtak. A rendezvény ideje alatt Wolf György, az MTA KOKI könyvtárosa 
rendelkezésére állt a kollégáknak, akik az MTMT-vel kapcsolatban érdekl�dtek. 
Az utolsó nap délel�ttjén az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma tartott gy�lést, majd 
délután a MOKSZ közgy�lése volt elnökségválasztással kib�vítve. Dr. Vasas Lívia elnököt 
nagy többséggel újraválasztotta a közgy�lés. 
A rendezvényen nemcsak az orvosi könyvtárosok képviseltették magukat szép számmal, 
hanem a legtöbb nagy- és szakkönyvtár vezet�i, munkatársai, valamint könyvtár szakos 
egyetemi hallgatók is részt vettek. Személy szerint nagy örömmel találkoztam - többek között 
- Szabó Sándor tanár úrral. Mint minden szakmai rendezvény – ez is kiváló alkalom volt – a 
személyes kapcsolatok ápolására. 
A rendezvény megszervezését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 
 
Újdonságnak számít, hogy a jöv� évben az Informatio Medicátára posterrel is lehet 
jelentkezni. 
 
Dr. Palotai Mária 
 

– – – 
 
Láthatatlan határok 
Az MKE M�szaki Könyvtáros Szekció 2010 évi �szi szakmai útja 
 
A vágy, hogy utazzon és világot lásson az ember, szinte mindenkiben ott buzog; megismerni 
mások kultúráját, szokásait, környezetét – ott él bennünk, s ha tehetjük, máris útra kelünk, 
hogy beteljesítsük vágyainkat. A mai negyven év alatti korosztály számára csak 
hitetlenkedésre okot adó mese, hogy mennyit vártunk egy-egy útlevélre, lehet�ségre, s mit 
izgultunk a határokon, hogy mindent rendben találjanak, hogy végre megláthassuk azt, ami a 
határainkon túl van. Mert hogy nem volt mindig olyan könny� elképzelni és megvalósítani 
egy-egy utazást, mint manapság, amikor szinte bármikor megtehetjük ezt. (Ld. 1. A magyar 
határvédelem története) 
A szakmai szervezetek sorában, akiknek módjuk volt csoportos utakon látogatásokat tenni 
más országokban, kiemelked�en sok programot szerveztek a könyvtárosok. A Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete M�szaki Könyvtáros Szekciója is, fennállásának 40 esztendeje alatt 
szakmai kirándulásai során bejárta egész Európát. Az els� id�szakban a szocialista országok 
felé irányulhatott érdekl�désünk, majd kés�bb, az enyhülés folyamatában, amikor „kinyíltak a 
határok”, inkább „a Nyugat” volt a cél, onnan vártuk-lestük az újdonságokat, szakmai 
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tapasztalatokat. Kés�bb, Európa egységesülése közben, amikor körülöttünk is mindenki 
európaivá kívánt válni, beláttuk, hogy a Kárpát medencében, ahol élünk, mennyire fontos 
egymás megismerése, hogy nemcsak a fizikai határok feloldása, megszüntetése lényeges, 
hanem az emberi lelkekben lév�ké is. Ezért elhatároztuk, hogy körbelátogatjuk a hazánkkal 
szomszédos országokat, hogy közelr�l megismerhessük a politikai, gazdasági, társadalmi 
változásokat a közvetlen emberi kapcsolatokban is. Így a közelmúlt éveiben látogatást tettünk 
Szlovákiában a Felvidéken, Ukrajnában a Kárpátalján, Romániában Erdélyben,  majd a Szerb 
Köztársaságban a Vajdaságban, Horvátországban  és Szlovéniában, els�sorban a magyarlakta 
területeken, valamint Ausztriában. A szakmai programokat az utóbbi id�ben nem kötöttük 
össze konferenciákkal, hanem igyekeztünk minél több helyet fölkeresve tájékozódni, baráti 
beszélgetéseket folytatni, egyéni és hivatalos kapcsolatokat felvenni, együttm�ködést 
kialakítani, s ahol tudtunk – támogatást nyújtani (pl. Munkács – Városi Magyar Könyvtár).  
Utolsó kirándulásunkon az ún. „hármashatár” volt a cél – Szlovénia-Magyarország-Ausztria 
határához közeli területeit jártuk be – szakmai, kulturális és kulináris helyeket felkeresve. 
Utunkat Lendván kezdtük, ahová a Sárrét fölötti vastag ködtakaró után, kellemes �szi 
napfényben érkeztünk meg. Jól esett a testmozgató séta a városban, majd fel - a hegyoldalon 
büszkén álló, messzir�l is jól látszó várba, ahol már Gerics Ferenc, a Galéria-Múzeum 
igazgatója várt minket pohárköszönt�vel, a tanácskozó teremben.  
A vár története a Bánffy családhoz kapcsolódik. A város jöv�jére és fejl�désére hátrányosan 
hatott ki a Bánffy család kihalása, amely férfi ágon következett be 1645-ben. A lendvai 
birtokot n�ági leszármazás révén a Nádasdyak örökölték. Mivel azonban Nádasdy Ferencet a 
Wesselényi-féle összeesküvésben való részvételért 1671-ben kivégeztek, a lendvai uradalom a 
koronára szállt. Kés�bb Esterházy Pál nádor szerezte meg a volt Bánffy uradalmat. Az 
Esterházyak az adományként kapott várakat I. Lipót király iránti hálából "L" alakba kívánták 
átépíteni, ami a XVIII. század elején a lendvai vár esetében - a bástyarendszer felújításával 
együtt - be is következett. A várfalat a hatalmi szervek, a jugoszláv kommunista rendszer 
id�szakában 1947-ben bontatták le. Az épület volt börtön, laktanya, voltak itt lakások, 
m�ködött itt iskola, de 1973 óta  galériaként, múzeumként szolgálja a szlovéniai kulturális 
életet. Több állandó és id�szaki kiállításnak ad helyet – pl. állandó kiállítás Lendva 
szülöttének, Zala György szobrásznak az emlékszobája (A budapesti H�sök tere szobrai, az 
aradi vértanúk emlékm�ve stb.). Idén áprilisban Oscar Kokoschka m�veit, látogatásunkkor 
Francoise Gilot-nak, Picassso feleségének alkotásait lehetett megtekinteni. Tevékenységüket 
többféle módon tartják fenn – rendszeresen szerveznek alkotótáborokat, szponzoraikat 
m�vészeti alkotásokkal honorálják, id�szaki kiállításaikkal különlegességre törekszenek. 
Jelenleg az utolsó öt év bronzönt�inek legszebb darabjait mutatják be. M�helyükben évente 1-
1 darabot újraöntenek, amit eladnak, vagy elajándékoznak. 
A találkozás alkalmával sor került Nagy Zoltán, a szekció elnöke részér�l a Múzeum és az 
OSzK közötti együttm�ködés bemutatására, melyben többek között reprint kiadásra kerültek 
Kulcsár Györgynek Alsólendván 1573-ban kiadott m�vei. 
A város Polgári Múzeumában, amely a templom el�tt elvezet� úton található – a 
polgárosodásnak állítanak emléket. Így láthatjuk egy polgári lakás berendezését, egy patikát, 
valamint az eserny�gyártást bemutató gépeket, eszközöket. A gyárnak meghatározó szerepe 
volt a város életében. Lendvai Kepe Zoltán, a gy�jtemény gondozója elmondta, hogy 
kiállításukon helyt adnak a nyomdászat történetét bemutató résznek is, melynek érdekes 
darabja a gépek mellett, Magyarország nyomdatörténeti térképe. Plakátok, fotók mutatják be a 
polgárosodás kulturális életét, a színházi és egyéb bemutatókat.  
A magyarságnak, mint kisebbségnek parlamenti képvisel�je van, tv, rádió, sajtó, az oktatás és 
a kultúra területén is komoly lehet�séget kapnak a fennmaradáshoz, a két, vagy 
többnyelv�ség természetes. Pl. szlovén, illetve magyar nyelv� a Lindua cím� kulturális 



 7 

folyóirat is, ahol a cikkek egyike magyar, a másika szlovén nyelven íródik. Magyar nyelv� a 
Muratáj, a Népújság (a szlovéniai magyarok hetilapja).  
A szlovéniai magyarok vagy muravidéki magyarok kisebbsége a trianoni békeszerz�dés 
következtében alakult ki. Korábban Jugoszláviához, 1991 óta Szlovénia államhoz tartoznak, 
de rokoni kapcsolataik, kulturális-nyelvi köt�désük és etnikai identitásuk miatt szoros a 
köt�dés Magyarországhoz, illetve más magyar nyelv� határon túli területekhez. 
Zömükben, mintegy 6200-an Muravidék (Prekmurje) történelmi régióban élnek. 
Közigazgatásilag ez jelenleg a kissé nagyobb Pomurska szlovéniai régió része. A muravidéki 
magyarok két csoportra oszthatóak, az egyik az �rségi, a másik a Lendva-vidéki magyar 
tömb. Az el�bbiek az I. világháború el�tt Vas vármegyéhez, az utóbbiak Zala vármegyéhez 
tartoztak. (Ld. tovább Wikipédia) 
Néhány szóban Lendváról 
A városnak az ipari, mez�gazdasági és az idegenforgalmi területen gazdag hagyománya van. 
A gazdaságfejlesztésben jelent�s szereppel bír a térség - Szlovénia, Magyarország, 
Horvátország hármas határ - földrajzi fekvése is, mely kedvez� hatással van a nemzetközi 
együttm�ködésre. 
Bár Lendva tágabb térsége most komoly gazdasági és szociális gondokkal küszködik, a 
fejl�dés, 2003 óta, amikor el�ször járt a szekció itt, mind a városban, mind a környékén 
szemmel látható. 
Lendva kedvez� természeti adottságokkal rendelkezik a turizmus tekintetében. A természeti 
értékek - a termálvíz, a vadakkal gazdag erd�k, a halakkal teli tavak és folyók - számos 
turistát vonzanak. Lendván társaságunk egy része felkereste a korszer� Lipa szállodában 
üzemel� gyógyfürd�t, ahol teljes gyógyászati szolgáltatással - szakorvossal, kezel�orvossal, 
az egészségügyi szolgáltatások széles palettájával várják a vendégeket.  
Társaságunk másik része ezalatt a várossal ismerkedett, els�sorban a Makovecz Imre által 
tervezett színház épületét, és környezetét jártuk be. 
A városban és környékén egyre nagyobb hangsúlyt kap a római korban gyökerez� nagy 
hagyományú sz�l�termesztés és a borkultúra. Felkerestük a Cuk család által üzemeltetett 
Borházat a Lendvahegyen, ahonnan gyönyör� kilátás nyílik a vidékre, különösen a szép �szi 
napfényben. 
Muraszombat nincs messze Lendvától, ahol a város központjában volt a szállásunk (ide 
tértünk vissza mindennap október 7. és 9. között). Itt már a kés� délután és este folyamán is 
sétákat tettünk, láttuk a választási el�készületeket, s Papp József kollégától, a muraszombati 
könyvtár munkatársától, utunk „házigazdájától” azt i is megtudtuk, hogy Szlovéniában a 
közalkalmazottak pedig éppen sztrájkolnak.  
Muraszombat (szlovénul Murska Sobota, németül Olsnitz, vendül Mürska Sobota vagy 
Mörska Sobota) város és községközpont Szlovéniában, Muravidék régióban, a lenti 
határátkel�t�l 32 km-re északnyugatra, a Lendva jobb partján. Nevét szombati napokon tartott 
hetivásárairól kapta, el�tagja arra utal, hogy a Lendva folyó, amely mellett épült, a Mura 
vízrendszeréhez tartozik. A településról és Szent Miklós plébániatemplomáról már 1071-b�l 
van közvetett adat, teljes bizonyossággal azonban csak a 13. század közepén létezett. Írott 
forrásban 1348-ban "Muraszombata" néven említik el�ször.  
A városnak 2010-ben, mintegy 20000 lakosa van, jelent�s központja a Muravidéknek, s 
egyben jelent�s városa Szlovéniának. A Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár, 
ahol látogatást tettünk 2004. február 9-én, a Szlovén Kultúra napján nyílt meg, s azóta mind 
szélesebb körben, s gyarapodó szolgáltatásokkal látja el a könyvtári és kulturális feladatokat. 
Jozef Ugrinec igazgató úr, valamint dr. Papp József el�adásában részletes tájékoztatást 
kaptunk az intézményr�l és feladatairól, kollégáink pedig kérdésekkel ostromolták �ket, 
különös tekintettel a m�ködési és fenntartási költségekre. Mintegy 26 önkormányzat 
finanszírozásában m�ködik a könyvtár, az alapítói szerz�dés értelmében, bár nem minden 
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részvev� tudja teljesíteni vállalt kötelezettségeit.  A részhozzájárulás a társalapítóktól 12 
Euro/f�, a lakosság számaránya alapján, de külön pénz van a helyismereti gy�jteményre, a 
számítógépes fejlesztésre és a 70 megállóval rendelkez� bibliobusz m�ködtetésére. A szlovén 
közkönyvtárak sorában 60 könyvtár között, a 9-10. helyet foglalják el. Mintegy 330 ezer 
dokumentummal rendelkeznek, 28-30 f� látja el a szolgálatot, 3700 négyzetméteren. 
Gyarapodásuk évi 16 ezer, évente kb. 1,5 millió dokumentum „forog”, kerül kézbe. A 
bibliobusz, az utazó könyvtár hetente kétszer Szentgotthárdon és környékén, hetente kétszer 
pedig a Muravidéken kölcsönöz, a határmenti külügyminiszteri egyezmény értelmében.  
Szoros együttm�ködést alakítottak ki a Zala és Vas megyei könyvtárakkal. 
Nagyobb sétát tettünk még a Szapáry kastélyban, saz el�tte lév� parkban megcsodálhattuk a 
közel 300 éves, hatalmas tölgyfákat. A kastélyban lév� helytörténeti kiállítás jó képet ad a 
város és környéke fejl�désér�l. 
Bár Radencibe– id� híján nem jutottunk el, de a három szívvel jelzett gyógyvizet 
megkóstoltuk -, viszont nagy sétát tettünk Németújváron (Güssing), Szentgotthárdon, Bad 
Rakersburgban és a hármas határnál.  
Németújvár, azaz Güssing Fels��rt�l 38 km-re délre, Körmendt�l 24 km-re nyugatra, 
Szombathelyt�l 46 km-re délnyugatra fekszik, Dél-Burgenland legjelent�sebb települése.  
Itt felkerestük a ferences templomot, ahol bejutottunk abba az altemplomi részbe is, ahol egy 
kisebb kápolna, illetve a Batthyány család koporsói találhatók. Megtekintettük a Batthyány.-
Strattmann László boldoggá avatásának emlékére emelt mellékoltárt.  
A várban tett látogatásunkon is gyarapodtak család- és kultúrtörténeti ismereteink. A 
toronyból több országra tekinthettünk, és igazán csak azt láttuk, hogy gyönyör� helyen 
vagyunk, valahol Európában.   
Innen mentünk a hármashatárhoz, azaz Fels�szölnök – Magasfok (Szlovénia) – 
Rábaszentmárton (Ausztria) találkozási ponthoz. (Ld. 13-14-15. hivatozások) 
Felfelé men� sétánk során igen sok és sokféle gombát láttunk, szelídgesztenyét és a szép �szi 
erd�ben osztottuk meg egymással gondolatainkat – a láthatatlan határokról. 

 
A hármas és a kettes határ, egyik lábam (Szabó Juli) Ausztriában, a másik Magyarországon 
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Csoportkép Lendván 

 
Bad Rakersburg 
Bad Rakersburg (ld. 12. hivatkozás) egy csendes fürd�város Ausztriában, a Mura mellett. Ezt 
a címet 1975-ben nyerte el, azóta viselheti a „Bad” el�nevet, amely tulajdonképp a 
gyógyhelyet, gyógyfürd�helyet jelenti. A városka komoly er�dítményel rendelkezik, mely 
egykor jelent�s katonai szerepet vállalt az ország védelmében, ma már mint építészeti emlék 
vonzza a látogatókat. Hatalmas szállodák sorában gyógyulnak, s kellemes környezetben 
pihennek itt a betegek. A Murán átível� híd vezet át Szlovéniába, a sebes sodrású folyó fölött, 
a f�téren, amely nagyon hasonlít más osztrák városok f�teréhez, kávéznak, gesztenyét 
eszegetnek az emberek – és minden szombat délben 12 órakor megszólalnak a szirénák, hogy 
éberségünket és a szirénák állapotát ellen�rizzék. 
Szentgotthárd 
A szlovén kisebbség kultúrájának és nyelvének fennmaradásáért dolgozik évtizedek óta a 
Szombathelyen él� Mukics házaspár, akik néhány éve átvehették a Parlamentben a 
miniszterelnökt�l a Kisebbségekért Díjat. A magyarországi szlovének Szentgotthárd 
környékén él� közössége évszázadok óta anyanemzetét�l elszigetelten él. Nyelvük archaikus, 
hagyományaik is csak erre a vidékre jellemz�ek. E néhány ezres kisebbség kultúrájának és 
nyelvének megmaradásáért sokat tett az elmúlt évtizedekben a Mukics házaspár. Mindketten a 
ljubljanai egyetemen végeztek, azóta a Rábavidéken élnek. Mukics Mária a szombathelyi 
Savaria Múzeum néprajzkutatója. Évtizedek óta gy�jti az itt él�k körében még fellelhet� 
szokásokat, hagyományokat és népdalokat. Mukics Ferenc rádiót m�ködtet, újságot ad ki, 
szótárat szerkeszt, népzenét gy�jt és játszik. A szentgotthárdi Lipa ház a környéken él� 
magyarországi szlovének kultúrközpontja. 
A hármas – láthatatlan határoknál tett kirándulásunk során, els�sorban a Szlovéniában él� 
magyarok, illetve a Magyarországon él� szlovének, mint kisebbség helyzetével foglalkoztunk, 
bepillantást nyertünk – a kulturális tevékenységeken keresztül életükbe, képet kaptunk az 
1989 óta eltelt id�szak változásairól. Jó volt nap mint nap könnyedén átlépni, átutazni egyik 
országból a másikba, s közelr�l megtapasztalni milyen természetes közvetlenséggel 
közeledtünk-közeledünk-közelítünk egymáshoz, mind emberi, mind társadalmi, gazdasági, 
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politikai téren. Ugyanakkor láthattuk azt, hogy a kisebbségek megmaradása, fennmaradása 
minden pozitív változás ellenére, minden jogszabályi elismerés, erkölcsi és anyagi támogatás 
dacára – feladat és küzdelem, melyhez némi er�t, bátorítást adhattunk remélhet�leg 
érdekl�désünkkel, látogatásunkkal. 
Balogh Margit 
 

– – – 
 
Beszámoló az MKE MSZ pécsi kirándulásáról (2010. október 28.) 
 
Az MKE MSZ egynapos kirándulást szervezett Pécsre abból az apropóból, hogy Pécs a 2010-
es év kulturális f�városa. (EKF) 
15 f�s csoportunk a reggeli vonattal utazott el déli városunkba, és déli 12-t�l megtekinthette a 
frissen átadott Dél-dunántúli Regionális Könyvtárat és Tudásközpontot. Háziasszonyunk 
Rózsáné Szarka Veronika volt, akinek kiváló szakmai vezetésével ismerhettük meg a ház 
minden zugát. Az épületben még mindig látszódtak a költözködés nyomai, de a megszokott 
könyvtárosi munka is javában folyt már. Az állomány 60%-át �rzik tömör raktárban, míg a 
fennmaradó 40% szabadpolcos rendszerben hozzáférhet� a látogatók számára.  
 

 
A Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont bejáratánál 

 
A kit�n�en felszerelt intézményben jól megférnek a különgy�jtemények a tudományos 
gy�jteményekkel és a különféle kutatóközpontokkal. Gyors számítógépeikkel könnyen lehet 
keresni a könyvtár szolgáltatásaiban. Az impozáns 4 emeletes könyvtár úgy t�nik, hogy 
minden igényt kielégít, méltán lehet rá büszke a város és az ország is. 
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Látogatás a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban Rózsáné Szarka Veronika 

vezetésével 
 

Egyórás látogatásunk után, gyalogosan közelítettük meg a város központját, ahol az egyéb 
látnivalók mellett (sétalóutca, Széchényi-tér, székesegyház stb.), a Klimó könyvtárat is 
megnéztük. Itt Pohánka Éva kalauzolt el bennünket, és a modern könyvtár után egy igazi szép 
ódon könyvtárat nézhettünk meg. A ritka kódexek, könyvek, színes metszetek és atlaszok 
között érdekes volt látnia a természettudományi múzeum preparált állatait, amivel arra 
próbáltak rámutatni, hogy a korábbi korok emberei mit ismertek a természetb�l és ezt hogyan 
tudták láttatni. 
 

 
A Klimó könyvtár 
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Az elfogyasztott ebéd után, 16 órától pedig a világhír� Zsolnay gyár remekeit tekintettük meg, 
amit Gyugyi László gy�jtött össze hosszú és kitartó munkával. A páratlanul gazdag és értékes 
gy�jteményt szavakkal nehéz leírni. Aki Pécsett jár semmiképpen se hagyja ki e múzeum 
megtekintését. 
A délutáni vonattal tértünk vissza és egymásnak megígértük, hogy a következ�kben is fogunk 
szervezni 1 napos kirándulásokat. 
Pastyik Endre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MKE MKSZ Híradó Megjelenik 100 példányban – felel�s kiadó Nagy Zoltán, MKE MKSZ elnök 


