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HÍRT ZENGÜNK!
Kedves Könyvtáros Kollégák!
 
Új számunkban felidézzük az elmúlt nyarat a 
könyvtári táborok által, sőt, messzebbre is visz-
szatekintünk, megtudjuk milyen volt a könyvári 
ellátás az 1960-70-es években. Egy sokak által 
kedvelt, gyakran kért, gyermekműsorokra spe-
cializálódott előadóművésszel, Szilas Miklóssal is 
beszélgetünk. Megismerkedünk a Helytörténeti 
Osztály munkatársai által fejlesztett Neves sze-
mélyek – Baranya megyei életrajzi adatbázisával. 
Illetve egy másik fontos webes felületet is nagyí-
tó alá veszünk: a BKSZR új weboldalát és annak 
funkcióit, lehetőségeit. A Bemutatkoznak könyv-
táraink rovatunkban Bár település szolgáltatóhe-
lyét ismerhetjük meg.
Ha ősz, akkor OKN! Szeretnénk felhívni a figyel-
metek és megkérni titeket, hogy minél többen 
csatlakozzatok programokkal az októberben in-
duló Országos Könyvtári Napokhoz, amelynek 
részleteiről itt az újságban és az http://osszefo-
gas.kjmk.hu/ oldalon olvashattok.
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TUDÓSÍTÁS

Visszatekintés a múltba –
Milyen volt a könyvtári ellátás régen? 
Interjú Kolics Pállal

Napjainkban a könyvtárellátási szolgáltató rendszert a kistelepüléseken 
élők ismerik, és rendszeresen használják. De kevesen tudják, hogy a 
rendszerváltás előtt is működött könyvtári szolgáltatás a legapróbb 

falvakban is. Arról pedig, hogy miként működtek ezek a kiskönyvtárak, még 
kevesebben rendelkeznek ismeretekkel. Kolics Pál nyugalmazott iskolaigaz-
gató a 60-as években Riticspusztán, Gyűrűfűn és Patapoklosiban volt veze-
tője a helyi letéti és községi könyvtáraknak. A 70-es 80-as, 90-es években 
szerepe volt a rózsafai könyvtár megújításában, a nagydobszai ÁMK létreho-
zásában és Szigetváron az 1. számú Általános Iskola (ma Tinódi Lantos Se-
bestyén Általános Iskola) könyvtárának komplex megreformálásában. Kolics 
Pál arról mesélt nekünk, hogy mit jelentett könyvtárosnak lenni a 60-as évek-
ben, illetve hogy milyenek voltak a 70-es, 80-as évek kistelepülési könyvtárai.

Kolics Pál 4 diplomás iskolaigazgató, pedagógus, könyv-
táros, köznevelési szakember, helytörténész és író, a sziget-
vári Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola nyugalmazott 
igazgatója. Gyűrűfűn és Riticspusztán kezdte pedagógusi 
pályáját, majd Patapoklosiban iskolavezető tanítóként dol-
gozott. 1969-től 1977-ig Rózsafán, 1977-1991 Nagydob-
szán volt iskolavezető. 1991-től nyugdíjazásáig, 15 éven át 
vezette Szigetváron a 1. számú Általános Iskolát. Nevéhez 
fűződik az iskola könyvtári és informatikai komplexumának 
kiépítése. Nyugdíjazása után is aktív szerepet vállal Szi-
getvár közösségi életében, helytörténeti szempontból is 
rendkívül értékes könyvei jelennek meg, mint például a já-
rásban egykoron tanító pedagógus életpályákat bemutató 
Lámpások sorozat, vagy az Elfelejtett iskolák.

Kolics Pál neve ismerős lehet pedagógusként, illetve isko-
laigazgatóként, azt viszont kevesen tudják, hogy könyvtáros-
ként is tevékenykedett. Pontosan hol, hogyan és mikor került 
erre a pályára?

1952-ben alakult a szigetvári járási könyvtár, amelynek feladata 
a kistelepüléseken létrejövő letéti és községi könyvtárak módszer-
tani irányítása is volt. Az 50-es, 60-as években nagy volt az igény 
arra, hogy a legapróbb településeken is legyen könyvtári ellátás. 
1963-ban kezdtem tanítani Riticspusztán, amely akkor 150-200 fős 
település volt, ma Szentlászlóhoz tartozik. Akkoriban itt még nem 
volt könyvtár, de fontosnak tartottam, hogy a riticspusztai diákok 
és az ott élő felnőttek könyvhöz juthassanak. Azzal a kéréssel ke-
restem meg az akkori szigetvári járási könyvtár vezetőjét, hogy 
létesítsenek letéti könyvtárat a pusztában. Ennek eredményeként 
kaptam egy kölcsönzési füzetet, és egy csomag könyvet, így egy 
tanteremben elindult a könyvtári ellátás, kb. 50 kötettel. Ennek a 
letéti könyvtárnak lettem a könyvtárosa. 

Mindig is szívén viselte a könyvtárak, kistelepülési könyv-
tárak sorsát. A következő években miként alakult ezekkel az 
intézményekkel a kapcsolata?

Amikor Rózsafára kerültem, egy olyan könyvtárra mutatkozott 
igény, amely kiszolgálja az iskolát és lakosságot. A felszabadulás 
30. évfordulójára a megyei tanács segítségével, a 30 év - 30 könyv-
tár elnevezésű pályázaton keresztül ez meg is valósult. Egy ön-
álló helyiséggel rendelkező könyvtár létesült itt. Ezután 1976-ben 
Nagydobszán lettem iskolaigazgató, ahol 1970-es évek második 
felében elkezdődött az Általános Művelődési Központ létrehozá-
sának folyamata. Nagydobsza bekerült az ország 20 kísérleti isko-
lája közé, így a településen Általános Művelődési Központ létesült: 
egy integrált intézmény, amely iskolát, óvodát, művelődési házat és 
könyvtárat is magában foglalt. Az integrálódásnak köszönhetően a Amikor még az iskolában volt a könyvtár Gyűrűfűn
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községi könyvtár beleolvadt az iskolai könyvtárba, amely az isko-
lában egy tágas, több helyiségből álló térben kapott helyett. Az 
intézményben széles dokumentumállomány jött létre, hírlapolva-
só létesült, az integrálódásnak köszönhetően megnőtt a beszer-
zési keret, ráadásul szakképzett főállású könyvtárost foglalkoztat-
hattunk. A dokumentumállomány tovább bővült hanglemezekkel 
és diafilmekkel, több író-olvasó találkozó és egyéb rendezvény 
valósulhatott meg. Később aztán az ÁMK könyvtára 8 környező 
település, mint például Kistamási, Merenye vagy Ceglédpuszta 
könyvtári ellátását is végezte. Az 1-2 éves kísérleti szakasz után 
Somogyapátiban és Mozsgón is létesültek ilyen intézmények. 

Mesélte, hogy akármelyik kistelepülésre került pedagó-
gusként, szinte mindenhol megkapta a könyvtár vezetését. 
Jellemzően mindegyik kistelepülés könyvtárát pedagógu-
sok vezették? 

Ahol erre lehetőség volt, ott igen, de sok helyen ezt a munkát, 
könyvet szerető emberek végezték, némi tiszteletdíjért. Mere-
nyében például a könyvtáros a falu borbélya volt, de volt olyan 
község, ahol a boltos látta el ezt a feladatot.

Melyik intézmény képezte ki a kiskönyvtárakban a dol-
gozókat? A mindenkori ellátó könyvtár milyen mértékben 
nyújtott módszertani segítséget a helyi könyvtárosoknak? 

Az ellátó könyvtárral szoros volt a kapcsolat, az egy-egy te-
rületért felelős könyvtáros módszertani segítséget nyújtott, de 
olykor a könyvtár vezetői is kilátogattak a településekre. Alkal-
manként értekezletek is voltak. A rendezvények szervezésében 
is segítséget nyújtottak, az író-olvasó találkozókra autókkal szál-
lították a településekre az írókat. 

Mennyire volt egységes a könyvtárak nyitva tartása?
Ha jól emlékszem Gyűrűfűn heti 4 órás volt a nyitvatartási idő, 

Patapoklosiban a községi könyvtár nagyobb óraszámban volt 
nyitva. A különböző községi könyvtárak differenciáltan tartottak 
nyitva, ami függött a lakosságszámtól. Az AMK-nál más volt a 
helyzet, ott heti 40 órát is nyitva tartottunk. Viszont, ha volt rá 
mód, az idős vagy beteg embereknek nyitvatartási időn túl is 
rendelkezésére álltunk.

Hogyan zajlott az állománybeszerzés és az állomány cse-
réje?

A letéti könyvtárakban kezdetben postai úton történt a cse-
re, később mikrobusszal szállították ki a könyveket. A községi 
könyvtárak saját költségvetésből gazdálkodtak. De az általunk 
összeállított megrendelést nem közvetlenül kellett leadnunk, ha-
nem be kellett küldenünk a járási könyvtárba. 

Milyen volt egy-egy ilyen könyvtár bútorzata? 
A letéti könyvtár nagyon sok esetben az egy tanteremből álló 

iskolában volt elhelyezve, vagy a kultúrházban kapott helyet, an-
nak is a legkisebb szegletében, általában az öltözőben. Volt két 
szék meg egy polc, ezen a polcon sorakoztak a letéti könyvek. A 
községi könyvtár már más volt, a könyvtár a kultúrházban volt, 
de nagyobb, tágasabb térben. A berendezésről a falu gondos-
kodott, mivel a községi könyvtárak saját költségvetéssel rendel-
keztek. A Merenyéhez tartozó Ceglédpusztán például a könyv-
tárat a Kossuth-díjas Nagy Ervin építész tervei alapján készült 
épület galériáján helyezték el. 

Mennyire volt fontos a statisztika vezetése abban az idő-
ben? Milyen formában zajlott az adatszolgáltatás? 

A statisztikát évente kellett leadni. A munkanaplót vezetni kel-
lett, majd év végén leadni a járási könyvtárban. Ugyanakkor ne-
gyedévente készültek értékelések az olvasottságról, látogatott-
ságról, amit a Baranyai könyvtáros című folyóiratban publikáltak 
is. 

A szigetvári Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskolában 
az Ön igazgatósága alatt könyvtári és informatikai komp-
lexum létesült.

Amikor az intézményhez kerültem, azt láttam, hogy a magyar 
szaktanteremben volt az iskolai könyvtár, a nevelő könyvtár pe-
dig egy kisteremben, ahol rengeteg értékes könyv volt elzárva 
egy szekrényben. Úgy gondoltam, hogy egy ekkora intézmény-
nek kell egy önálló, csak könyvtári célokra használt helyiséggel és 
egy főfoglalkozású könyvtárossal rendelkeznie. Mindez 2 év alatt 
valósult meg. Ennek kialakításában a Baranya Megyei Pedagó-
giai Intézet könyvtáros felügyelői segítettek. Abban az időszak-
ban szabadult fel egy lakás az intézményen belül, így ebből lett 
a könyvtár. Főállású könyvtárost tudtunk foglalkoztatni, heti 24 
órás nyitvatartási idővel dolgoztunk, valamint könyvtárhasználati 
órákat is tudtunk tartani. Később létrejött a könyvtáron belül a 
hírlapolvasó, és az informatika is egyre hangsúlyosabb szerepet 
kapott, bevezették a Szirén integrált könyvtári rendszert. Egy pá-
lyázatnak köszönhetően létrejött egy tankönyv- és taneszköztár, 
ahol az országban 2001-ig megjelent összes tankönyvet kézbe 
lehet venni. Ezenkívül értékes az iskola oktatástörténeti gyűjte-
ménye is, ahol többek között a polgári iskola évkönyvei is meg-
találhatóak. 

Végezetül arra lennék kíváncsi, hogy van-e tervben új 
kiadvány megjelenése, min dolgozik mostanában? 

Két könyv is van készülőben. Az egyik az elfelejtett iskolák 
második része, amiben helyet kap Almáskeresztúr, Antalszál-
lás, Molvány, Betlehempuszta iskolája és a szigetvári zsidó is-
kola is. A másik kiadvány Gyűrűfű történetét dolgozza fel. Re-
mélhetőleg ennek az évnek a végén mindkettő megjelenhet..

Vasvári Gergely |Szigetvári Városi Könyvtár

Ceglédpusztai faluház, ahol a letéti könyvtár volt
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INTERJÚ

„Szabadon engedve” – Könyvtári tábor Siklóson 

A Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont idén nyáron im-
máron negyedik alkalommal rendezte meg a nagy népsze-
rűségnek örvendő napközis könyvtári tábort. A szervezők 

sokféle programmal, foglalkozással várták a gyerekeket, ahol já-
tékos formában ismertették, és szerettették meg velük magát a 
könyvtárat és az olvasás élményét. A részletekről a könyvtár igaz-
gatóját, Vincze Bernadettet kérdeztük. 

Hogyan jött az ötlet, hogy a könyvtár tábort szervez-
zen? Mióta szervezitek a tábort? 

A dolgozó szülőknek mindig gondot jelent a gyerekek nyári 
szünet alatti felügyelete. Nyilván igyekeznek lehetőségeikhez 
mérten értelmes időtöltést találni a gyerkőcnek, amíg ők dol-
goznak. Az idei év a negyedik alkalom volt, vagyis 2013 óta 
szervezzük a tábort. A városban egyre több napközis rend-
szerű tábor jelent meg a kínálatban. Szerettünk volna mi is 
részt kapni ebből a tortából, és persze másfajta módon becsa-

logatni a gyerekeket a könyvtárba. Nem titok, hogy a csökke-
nő bevételi forrásokat is szerettük volna kipótolni.

Milyen korosztálynak szántátok a tábort? Beiratko-
zott olvasónak kellett lenni, aki a táborban részt vett?

Eleinte nem szabtunk korhatárt, de a tapasztalatok azt mu-
tatták, hogy az alsósok a megfelelő célcsoport. Az óvódások 
közül is sokan jelentkeztek, volt ilyen próbálkozásunk is, de 
igazából az tudja élvezni, aki már tud olvasni, és persze egy év 
iskola után sokkal jobban veszik fel a tábor ritmusát. Nem ra-

6



www.csgyk.hu

INTERJÚ

gaszkodtunk a könyvtári tagsághoz, de a tapasztalat az, hogy 
ha valaki a jelentkezéskor még nem beiratkozott olvasónk, 
már a tábor első napján az lesz.

Milyen céllal rendeztétek meg a tábort?
Célunk az olvasásnépszerűsítés, és alapvető könyvtári isme-

retek átadása, de a legfőbb motiváció az, hogy mindenki jól 
érezze magát: a gyerekek kedveljék meg magát a könyvtárat, 
a programokat, a könyveket, a könyvtárosokat, és nyissanak 
minél több dolog felé. Mi pedig mutatjuk az utat.

Milyen eszközökkel/programokkal népszerűsítitek a 
könyvtárat a táborban?

A tábori hét öt napjából hármat a könyvtárban töltöttünk. 
„Szabadon engedés” láthatatlan korlátok között – ez a mi mód-
szerünk. Amikor nem muszáj valamit csinálni, de szabad, vagy 
amikor a másik gyerek olvas, és a legjobb őt utánozni, akkor ne-
künk már nem kell nevesített eszközökkel dolgozni. Hagyni kell, 
hadd menjen… Reagálni arra, amit a kíváncsi 8 éves kérdez. Nem 
baj, ha nem tudjuk a választ, hiszen könyvtárban vagyunk, ke-
resünk egy könyvet, amiben megtaláljuk. Van otthon kiskutyád? 
Nem tudod milyen fajta, de meg akarod mutatni a többieknek? 
Megkeressük képen… Ebéd után kicsit pihennél a melegben? 
Olvasunk egy mesét, te csak henteregj addig, és hallgasd. Ha 
ez a mese neked nem tetszik, keress egy másikat, és nyugodtan 
bújj el a házban abba a sarokba, ami neked a legjobban tetszik, 
olvashatsz egyedül is. Szerintem ez a jó módszer.

Milyen programokkal vártátok a gyerekeket?
Igyekeztünk sokféle programot belesűríteni az öt napba. 

Ismerkedtünk a könyvtárral, az itteni renddel, de előtte per-
sze egymással. Kirándultunk környékbeli településekre, vagy 
éppen Pécsre. Strandolás, bábszínház, filmvetítés, kreatív fog-
lalkozás, drámajáték, játszóterezés, kisvonatozás, társasjáték, 
vetélkedő, fagyizás, várlátogatás, múzeum, vagy épp a Tudás-
központ meglátogatása - minden belefért.

Mennyire volt népszerű a program? Hány turnusban 
indult, hány résztvevője volt?

A tábor két turnusban indult, egy júliusban és egy augusz-
tusban. A résztvevők száma az évek során átlagosan 9-15 fő 
között mozgott. Az idei júliusi turnusunk már nyár elején meg-
telt, az augusztusi kicsit lassabban, mert a gyerekek több kü-
lönböző tábor közül választhattak ebben az időszakban.

A tábor résztvevői visszajárnak később olvasóként a 
könyvtárba?

Igen. De van, aki csak táborlakóként jár vissza, mert nem itt 
lakik, hanem Budapesten, Pécsen, vagy Nagyharsányban, csak 
itt nyaral.

Ha az idei tábori tapasztalatokat kellene összegez-
ned, mit mondanál?

Néha elfásul az ember a mindennapi küzdelmekben. Van 
azonban valami, ami mindennél többet ér, amikor egy időszakot 
próbálunk értékelni: ez pedig azoknak a gyerekeknek az arca, 
akik velünk töltik a nyári szünetük egy hetét. Bevallom, én is na-
gyon jól érzem magam, amikor a napi rutin helyett egy ilyen 
„feladat” teljesítésében veszek részt. A gyerekek visszaadják az 
ember hitét abban, amit csinál. Minden évben más csapat gyűlik 
össze, bár vannak visszatérő vendégeink a nyári táborokban is, 
de épp ezért olyan érdekesek ezek a hetek. Soha nem lehet 

mindent előre eltervezni, mert akár a gyerekcsapat összetétele, 
akár az időjárás alakíthatja úgy a hetet, hogy hirtelen kell át-
szerveznünk a programot. Szerencsére a táborainkban közre-
működő külsős segítőink is rugalmasan állnak hozzá ezekhez 
a kérésekhez. Persze az sem mellékes, hogy mennyi kis csodát 
fedezünk fel ezekben a hetekben. Te tudtad például, hogy Drá-
vaszabolcson egyedülálló rovarkiállítás látogatható? Hogy Bere-
menden igazi kincseket rejt a Kovácsműhely, vagy épp azt, hogy 
mi rejtőzik a Megbékélés kápolna pincéjében? És azt tudtad, 
hogy ha Picivonaton utazol Harkány, Siklós utcáin, akkor egy óra 
alatt akár 200 ember is visszainteget, és mosolyog, ha egy kupac 
gyerek kéri erre vidáman sikongatva? És tudtad, hogy pár szívó-
szálból csodás ékszer készíthető, vagy hogy kavicsokat virággá, 
gyümölccsé, állatkává festhetsz? És azt tudtad, hogy mennyire 
jó érzés, ha gyerekek versengenek azért, hogy az ember mellé 
ülhessenek ebédnél, vagy foghassák a kezét, ha el kell sétálni az 
ebédig délben a 34 fokban, és ez akkor sem baj, ha összeizzad 
a tenyerünk? Tudtad, hogy a húsleves úgy a legjobb, ha a tésztát 
hagyjuk a végére? És hogy békát fogni egy kis tóból legköny-
nyebben ketten lehet? Én ezt mind idén nyáron tudtam meg. 
Más könyvtárak bezárnak nyáron, akár egy egész hónapra is. 
Mi inkább így töltjük a nyarat, és mindemellett igyekszünk ma-
ximálisan kiszolgálni a hozzánk érkező olvasókat. Van, aki kilenc 
évesen elkezdi olvasni a Harry Pottert egy ilyen tábor után, van 
aki önállóan vissza tudja rakni a könyveket a helyükre, és van aki 
új barátot szerez. Erről szól a nyári tábor a siklósi könyvtárban. 
Köszönöm mindenkinek, aki ránk bízta a gyermekét, és minden-
kinek, aki segített abban, hogy remek nyarunk legyen

Mizerák Andrea l Csorba Győző Könyvtár
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Van egy meséje! 

Szilas Miklós zenés gyermekműsorai megmozgatják és dalra 
fakasztják a legkisebbeket, sokszor még a szüleiket is. A ze-
nésszel az egyszemélyes zenekarról, a közönség bizalmáról, 

a közös élmények fontosságáról és persze az elmaradhatatlan Mi-
kulás műsoráról is beszélgettünk. 

Hogyan találkoztál a zenével, 
honnan az indíttatás?

Sváb felmenőimet leszámítva – akik 
tisztességesen énekeltek, hegedültek, 
játszottak a „gombos muzsikán” odaha-
za, meg mindenféle alkalmakkor – én va-
gyok az első, hivatásos zenész a család-
ban. Gyerekkoromban rajzlapra magnót, 
walkmant rajzoltam, azon hallgattam, 
belső hallással, az aktuális slágereket. Jól 
szólt! Barkácshangszert is készítettem, 
fenyőléc, damil kartondobozon. Penget-
ni is lehetett, csak néha összecsuklott a 
dobozgitár nyaka. A bütykölés mellett 
az iskolai kórusban énekeltem, és igazi 
hangszeren is tanultam, előbb hegedül-
ni, később gitározni, majd magánénekre 
jártam. Később zenei és színházi tanul-
mányokat folytattam.

Miként készülnek, hogyan rakod 
össze a műsoraidat?

Ahogy anno a hangszereknél, a da-
lokkal kapcsolatban is az érdekelt el-
sősorban, hogyan állnak össze, miből 
készülnek. Ezért kezdtem dalokat, zené-

ket írni, és így lettem dalszerző-előadó. 
Műsoraim gerincét a saját dalok, vagy 
vers-megzenésítések adják. Ezek elsősor-
ban gyerekdalok, vagy saját szöveggel, 
vagy általam nagyra tartott költők (Weö-
res Sándor, Tarbay Ede, Takáts Gyula stb.) 
versei. Az önálló műsoraim elsősorban 
szórakoztató jellegűek, és kifejezetten a 
gyerekközönséghez szólnak. Épp ezért 
elsősorban azt tartom szem előtt, hogy 
igényes és kidolgozott legyen a zenei 
és szövegi tartalom, ami a gyerekek elé 
kerül. Sokat rögtönözök ugyan, de ez a 
biztos alap a rendelkezésemre áll. 

Nagyon fontosak számodra a gye-
rekműsorok. Miként szólítod meg a 
fiatal közönséged?

A zenés gyerekműsoraimnál számom-
ra a legfontosabb a közönséggel való 
kapcsolat. Ez általában már az első pilla-
natban kialakul, és ha jól csinálom, kitart 
az előadás végéig. A bizalom azonnali, 
de meg is kell szolgálnom. Szerencsére 
ez rendszerint sikerül, jó játszópajtása 
vagyok a gyerekeknek. Saját gyerekeim-

nek is igyekszem az lenni! Együtt-játszás, 
együtt-éneklés, közös élmény, nekem 
ezt jelentik a gyerekműsoraim. Érdekes, 
hogy milyen sokat kapok a gyerekektől, 
miközben nekem épp az a dolgom, hogy 
nekik adjak. Élmény, szeretet, öröm, bi-
zalom, ezek mennek oda-vissza.

Melyik műsoraid a legnépszerűb-
bek?

Márton nap, Mikulás, Advent, Farsang, 
Falunapi vigasságok. Ezek a műsoraim 
a legnépszerűbbek a Baranya megyei 
kistelepülések körében. Egyszemélyes 
zenekarként járom a vidéket, „Van egy 
mesém!” című zenés, interaktív gyerek-
műsorommal. A gyerekeket (esetenként a 
felnőtteket is) minden esetben bevonom 
az előadásba. Így nem csak befogadói, 
hanem részesei is lesznek a „bulinak”. 
Zenés gyerekműsoraim mellett több me-
seelőadásom is van. Ezek nagyjából 45 
perces, egyszemélyes gyerekelőadások. A 
Levendula királylány, és a Balatoni legen-
dák az aktuálisan futó és újabb gyerek-
színházi előadásaim. Ezeket a 3–12 éves 
korosztálynak – illetve szüleiknek ajánlom. 

Nyilván nem véletlen, hogy Mi-
kulás környékén nagyon elfoglalt 
vagy.

Miklós = Mikulás! Úgy érzem, jogo-
san népszerű a Muzsikáló Mikulás című 
műsorom, rendre visszahívnak minket 
a falvak, neveletlen és csintalan kram-
puszommal egyetemben. Zenélünk, 
ajándékot osztunk, nevettetünk. „Én 
tudom, hogy te vagy az igazi Mikulás.” 
– ezt egy kislánytól hallottam, nagy sze-
mekkel mondta nekem, teljes meggyő-
ződéssel. És el is hittem neki. Tudtam 
adni neki valamit, és én is kaptam tőle. 
Mindkettőnknek örök emlék lesz. Remé-
lem, hogy még sok ilyen örök élményt 
adhatok és kaphatok a gyerekműsorai-
mon keresztül.

Szeifer Csaba | Csorba Győző Könyvtár
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Országos Könyvtári Napok 
2017. október 2–8.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szerve-
zésében 2017-ben ismét megrendezésre kerül 
a hazai könyvtári rendszer legátfogóbb, több 

mint egy évtizedes múltra visszatekintő programso-
rozata, az Országos Könyvtári Napok. 

Az eseménysorozat idén a CSAK TISZTA FORRÁSBÓL ösz-
szefoglaló címet kapta. Ez a néhány szó Bartók Béla Cantata 
Profana művének befejező gondolata. A „tiszta forrás” kör-
nyezetünk szépségeinek védelmére és megbecsülésére is utal. 
Minél többen, minél több oldalról erősítjük a gyerekekben és 
felnőttekben a környezet iránti szeretet igényét, talán annál 
jobban odafigyelnek arra. Jó lenne, ha sokan hinnének abban, 
hogy amennyiben közösen megtaláljuk azokat a lehetősége-
ket, amelyekkel naponta tehetünk is közvetlen környezetün-
kért, az életünk szebb, tartalmasabb és egészségesebb lesz.

 Arra törekszünk, hogy a hét során kerüljenek középpontba 
azok a mindenki számára hozzáférhető lehetőségek, amelyek 
a tájékozódáshoz, ismeretszerzéshez, kulturált közösségi 
együttléthez nyújtanak segítséget. Örülnénk, ha a könyv- 
és könyvtárbarátok közreműködésével minél több olyan 
személyt is elérnénk, akik számára még nem rendszeres 
a könyvtárlátogatás. Ebben segítenek a változatos téma-
körök is: 

• Információforrások, tudásforrások
• A boldogság forrásai
• Az élet forrása, a víz
• Népi hagyományok – múltunk forrásai
• A természet forrásai – Mozdulj ki!

Október 8-án ismét 
Könyves Vasárnap!

A könyvtárak rendhagyó programokkal, rendkívüli könyv-
tárnyitással, érdekes találkozásokkal, sokféle meglepetéssel 
várnak mindenkit. A délelőtt elsősorban a családoknak szól: 
meséket, gyerekdalokat, játékokat kínálva a kicsiknek. A dél-
utáni és esti órák a felnőtteknek ígérnek kikapcsolódást, szó-
rakozást, zenés együttlétet.

Az egyes napok hívószavaiba bármilyen programot, ötletet 
bele lehet álmodni. Az összefogás lényege, hogy ezen az ok-
tóberi héten minél több könyvtár csatlakozzon országszerte a 
programokhoz. 

 A települési programokat a http://osszefogas.kjmk.hu/ ol-
dalon lehet regisztrálni szeptember 11-től. A program meg-
valósulása után egy-egy fotót fel kell tölteni a honlapra. 

Várjuk a jelentkezéseket és a regisztrációkat az októberi 
hétre, hogy Baranya minél több rendezvénnyel képviseltesse 
magát. További kérdésekkel állunk rendelkezésetekre!

FELHÍVÁSOK

Országos Könyvtári Napok
2017. OKTÓBER 2–10.
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HELYI ÉRTÉK

Neves személyek – 
Baranya megyei életrajzi adatbázis

Olvasóink gyakran fordulnak hozzánk olyan kérdéssel, amely egy adott 
személy életrajzi adatait, munkásságát érinti. Sok esetben nem is a 
leghíresebb baranyaiak iránt érdeklődnek, hanem a helyi jelentőségű 

neves személyeket kutatják. A Helytörténeti Osztály munkatársai ezt az igényt 
felismerve több mint húsz évvel ezelőtt életrajzi adatbázist kezdtek építeni 
a baranyai személyiségekről. Az adatbázis elsősorban az állományunkban 
található könyvtári forrásokra: a könyvek, kiállítási katalógusok stb. mellett 
a megyei könyvtárba járó periodikákra, 2010 októbere óta pedig a Csorba 
Győző Könyvtár és a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont elérhető több 
száz folyóiratra épül. A kurrens dokumentumok szemlézésén túl a retrospek-
tív kutatások során meglelt életrajzi témájú írások feldolgozásával is bővítjük 
a Neves személyek adatbázist, amely 2012 óta érhető el honlapunkról.

Ki kerül az adatbázisba?
A Baranya megyéhez kötődő személyek, akikről publikáltak 

életrajzi jellegű írást. Baranyai kötődésűnek számít, aki a me-
gyében született; akkor is helyi személynek tartjuk, ha már 
gyermekkorában elköltözött más megyébe. Baranyainak te-
kintjük, aki nem itt született, de itt élt, és tevékenykedett. Ha 
nem Baranyában született, és életének egy szakaszát töltötte 
a megyében, akkor elsősorban az ezzel az 
időszakkal foglalkozó tevékenységet és iro-
dalmat tüntetjük fel.

Hol található a Neves személyek adat-
bázis, és hogyan lehet keresni benne?

Könyvtárunk honlapján (csgyk.hu), a Ba-
ranyai DigiTár menüpontban, a Baranyai 
adattárak között érhető el. A weboldalon, 
jobbra választhatjuk ki, hogy böngész-
ni szeretnénk-e vagy célzottan keresni. A 
Böngésző betűrendben listázza az elérhető 
személyek neveit. A listában a név mellett 
a születési év látható, amely segítség lehet 
több azonos név esetén.

A Kereső a név szerinti keresést ajánlja 
fel. A Részletesre kattintva lehetőség nyílik a 
több szempontú keresésre. A Névváltozat-
hoz írhatjuk be a keresett nevet, ha a név szerinti keresés nem 
hozott eredményt. Lehetőség van kigyűjteni egy adott Foglal-
kozáshoz tartozókat. Ha arra vagyunk kíváncsiak, kiknek van 
évfordulójuk, lehetséges a Születési évre és a Halálozási évre 
keresni. Megtudhatjuk, hogy egy adott baranyai településnek 
kik a neves személyei a Születési hely vagy a Tevékenységi hely 
segítségével. Azt is kideríthető, hogy a hírességek közül ki járt 
egy adott Iskolába.

A rendszer automatikusan csonkol, tehát ha csak a név egy 
részét írjuk be, akkor is eredményez találatot (célszerű elhagy-
ni például a szó végét, ha nem tudjuk, hogy a név y-ra vagy 
i-re végződik).

Mit tartalmaznak az adatlapok?
A Neves személyek a legfontosabb életrajzi adatok mellett 

az életrajzi forrás(oka)t is tartalmazza, tehát ötvözete a faktog-
rafikus (tényadatokat tartalmazó) és bibliográfiai (hivatkozási) 
adatbázisoknak. A személyek lapjain az életrajz leglényege-
sebb adatai (foglalkozás, születés, halálozás, iskola, tevékeny-
ségi hely, díjak, életpálya tömör, adatszerű megfogalmazása 

stb.) mellett a látókörünkbe kerülő, az ada-
tok forrásaként szolgáló biográfiai témájú 
irodalmat is rögzítjük. Tehát az érdeklődő a 
keresett személyről kétszintű tájékoztatást 
talál: a legfontosabb faktografikus adatokat 
rögtön megkapja, a további kutatásokat 
pedig a bibliográfiai tájékoztatás segíti. A 
feltüntetett életrajzi források első csoport-
jában a monográfiák, illetve a könyvekben 
megjelent írások szerepelnek betűrendben; 
a második részben az újságokban, folyóira-
tokban publikált cikkek lelőhelyének adatai 
találhatók, a periodikák betűrendjében.

Az adatbázis közel 9000 személyről tar-
talmaz információkat, ebből interneten ke-
resztül elérhető közel 3000. Az adatbázis 
folyamatosan épül, bővül, egyre nagyobb 

része válik publikussá (a házi használatra készült adatbázis 
alapos átszerkesztésre szorul). Ezért, ha valamely baranyai hí-
rességről nem talál benne információt, kérjük, forduljon hoz-
zánk; a Helyismereti Osztály munkatársai tudnak keresni a teljes 
adatbázisban. Vannak, akiknek hiányos az adatlapjuk, mert csak 
kevés információt találtunk az általunk tanulmányozott forrá-
sokban. Hibák is előfordulhatnak ilyen adattömeg esetében, a 
legnagyobb gondossággal végzett munka ellenére is. Minden 
kiegészítést és jobbító szándékú észrevételt szívesen veszünk a 
bozsik.anna@csgyk.hu címen

Dr. Zókáné Bozsik Anna | Csorba Győző Könyvtár
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BEMUTATKOZNAK KÖNYVTÁRAINK

A bári szolgáltatóhely

Bár község Baranya megyében, a Mohácsi járásban található. 
A Duna jobb partján, Mohácstól északra elhelyezkedő köz-
ség. Mivel az 56. számú főútvonal átvezet rajta, így a megkö-

zelítése akár autóbusszal is kimondottan jónak mondható.

A településen jelenleg 530 fő él. A 
falu nagy része német nemzetiségű. 
Nevezetessége az 1864-ben, román stí-
lusban épült templom, a Mattyasovszky 
család „fehér” és „sárga” kastélya, amely 
műemléki védettséget élvez. A kastély-
parkot testületi határozat nyilvánította 
helyileg védett természeti területté. A 
Duna–Dráva Nemzeti Park áthúzódik a 
község közigazgatási területén. A tet-
szetős faluképpé sűrűsödő belterületi 
lakóházak mellett jelentékeny üdülő-
területet is magáénak tudhat a telepü-
lés, a Mohács irányában található, ún. 
Bár–szőlőhegyi területen. Bárban már 
csak óvoda működik, az alsó tagoza-
tos iskola az alacsony gyermeklétszám 
miatt 2007-ben megszűnt. Az óvoda 
egy gyermekcsoporttal és egy kis lét-
számú családi napközivel működik az 
1993-ban átalakított, majd 2010-ben fel-
újított modern, jól felszerelt épületben. 
A település központjában áll a Faluház, 
ahol a könyvtár található. 2015-ben az 
NKA Közgyűjtemények Kollégiumának 
eszközbeszerzés pályázatának kere-
tein belül felújították. A Faluházban 
található a német nemzetiségi terem 

is, mely kisebb rendezvényeknek ad 
helyet. Az épületben található egy ifjú-
sági klub, amely reményeink szerint az 
idei évre tervezett felújítást követően 
ismét benépesedik majd. Mindemel-
lett a nagyterem ad helyet a nagyobb 
rendezvényeknek, báloknak, lakodal-
maknak, családi összejöveteleknek. A 
településen nyugdíjas klub is működik. 
Bárban fontos a hagyományőrzés, ezért 

minden évben megrendezésre kerül a 
Szüreti fesztivál és a Majális, melyek az 
év legnívósabb eseményei. Mindezek 
mellett több gyermekrendezvénnyel 
igyekeznek a lakosok kedvében járni. A 
Csorba Győző Könyvtár szervezésében 
már több előadóművészt is vendégül 
láttak, többek között Figura Ede és a 
Hangerdő Társulat is szórakoztatta már 
a gyermekeket a különböző eseménye-
ken. A könyvtár 2016-ban csatlakozott a 
KönyvtárMozi szolgáltatáshoz, ami nép-
szerű a falu lakosságának körében. A 
Csorba Győző Könyvtártól számítógé-
pet, nyomtatót kapott a szolgáltatóhely. 
2016-os adatok alapján az állomány 
3838 db dokumentum (könyv és DVD), 
és emellett 6 folyóirat gazdagítja a kí-
nálatot. A könyvtár minden korosztályt 
érintő foglalkozásokkal színesíti a hét-
köznapokat. A könyvtárosi feladatokat 
Magyar Eszter látja el. A szolgáltatóhely 
nyitva tartása, hétfő: 8:30–12:30, kedd–
szerda–csütörtök: 8:30–17:00, péntek: 
13:00–19:00, szombat: 9:00–10:00, a 
könyvtár telefonszáma a következő: 
06/69-534–005. 10.00–13.00. 

Bencsik Edit |
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár

Fotók: Földesi Mihály
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Író – olvasó találkozó 
Schäffer Erzsébettel

A Sellyei Városi könyvtárban augusztus 2-án, a 
XX. Város Napi rendezvény nyitónapján, Schäffer 
Erzsébet volt intézményünk vendége. Nagyon 
nagy volt az érdeklődés, zsúfolásig megtelt a 
könyvtár. Az írónő rendkívül közvetlen, kedves 
személyiség, a közönséget rögtön elvarázsolta. 
Látszólag hétköznapi történeteket hallhattunk, 
de mindegyikben volt valami különleges, valami 
személyes. Az írónő bensőséges hangulatot te-
remtett, megajándékozott bennünket élete egy-
egy darabkájával. Felejthetetlen élmény volt min-
den jelenlevő számára. .

Dancsecs Enikő | Sellyei Városi Könyvtár

Az első könyvtári tábor Mohácson
 Mohácsi Jenő Városi Könyvtár idén szervezte meg első 

könyvtári táborát, melynek előzményei 2016 nyarára nyúlnak 
vissza, amikor a könyvtárban játékos gyermekfelügyelet címen 
foglalkozást tartottunk. Ebből az ötletből és a nagy érdeklődés 
miatt szerveztük meg a tábort. Idén júliusban és augusztus-
ban összesen 52 gyermek vett részt a programokon. A kezde-
ményezés mellé több intézmény és városlakó állt. A gyerekek 
számtalan élménnyel gazdagodtak: ellátogattak a Kanizsai 
Dorottya Múzeum kiállítására, a Mohácsi Busóudvarba, a köl-
kedi Fehér Gólya Múzeumba és a Mohácsi Fogadalmi Em-
léktemplomba. A Mohácsi Rendőrkapitányság öt alkalommal 
látta vendégül a tábor lakóit. Itt a felvilágosító–megelőző előa-
dásokon kívül szórakoztató programok is voltak pl.: rendőr-
motoros, illetve rendőrkutyás bemutató. Ezek mellett kirándu-
láson és kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek..

 Schmidt-Kovács Diána | Mohácsi Jenő Városi Könyvtár

Könyvajánló
David Alderton: Imádom a macskákat!

Azoknak ajánlom ezt a könyvet, akik rajonganak a macs-
kákért. A szintén macskarajongó szerző több mint 50 külön-
leges és kevésbé különleges macskafajtát mutat be könyvé-
ben. A sok-sok szép macskafotó mellett rövid ismertetőt is 
olvashattok az adott fajtáról.

A könyvben abc-sorrendben találjátok meg a cicákat, de 
bátran lapozgassatok bele, hiszen bárhol felütitek a kötetet, 
csodálatos fényképeket találtok a bemutatott cicákról. Meg-
tudhatjátok, hogy sok macskafajta azért jött létre, mert szüle-
tett egy furcsa kinézetű kiscica, aki megtetszett egy tenyész-
tőnek és utódaiból már céltudatos nemesítéssel születettek 
meg a hasonló furcsa kiscicák. Így jött létre például az ameri-
kai görbefülű, amerikai csontfarkú vagy drótszőrű, vagy a skót 

lógófülű macskafajta is. Ha a 
hosszú szőrrel rendelkező ci-
cákat kedveled, akkor biztos 
tetszeni fog neked az angóra, 
a birman, a ragdoll, de külön-
leges a göndörszőrű selkirk 
rex is. Tudtad, hogy a kopasz-
macskákat szfinxnek hívják, és 
van szőrük, csak nagyon ke-
vés, emiatt akár le is éghetnek 
a napon? A mi kedvencünk a 
hócipős macska (a fotóról rög-
tön kiderül, hogy miért hívják 
így), valamint az európai rövidszőrű macska. Remélem ti is 
megtaláljátok a kedvenceitek a könyvben!

A Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom
Gyermekkönyvtár ajánlása
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HASZNOS TUDNIVALÓK

A bkszr.csgyk.hu weboldal bemutatása
A bkszr.csgyk.hu weboldalt azzal a céllal hoztuk létre, 

hogy információt szolgáltasson a Baranya megyében találha-
tó szolgáltatóhelyekről, továbbá fontosnak tartottuk, hogy az 
oldalra felkerülő tartalmak segítsék a településeken dolgozó 
munkatársak mindennapi munkáját.

Az oldalon a Hírek menüpontban a megyében történő 
legfontosabb eseményekről lehet tájékozódni, míg a BKSZR-
re kattintva a Baranya megyei könyvtárellátási rendszer teljes 
egészéről tájékozódhatunk. Az Ellátási Térségek menüpont 
alatt a megye könyvtárai kerültek felsorolásra, itt található in-
formáció az önálló könyvtárakról, illetve a rendszer 9 ellátási 
térségéről is olvashatunk.

A Könyvtárbuszok menüpont alatt az intézmény két 
könyvtárbuszáról található leírás és kép, valamint itt érhető el 
mindkét jármű menetrendje és az ellátott települések listája.

A Letöltések menüpont alatt érhetők el a Könyvtári HírZen-
gő korábbi számai, a Csorba Győző Könyvtár rendezvényaján-
lója, kitöltési útmutatók, segédletek és a különböző könyvtári 
rendezvényekhez (Országos Könyvtári Napok, Internet Fiesta) 
készült totók is. A KönyvtárMozi menüpontban magáról a 
szolgáltatásról található leírás és képi összefoglalók. 

Az Elérhetőségek menüpontban a BKSZR-ben dolgozó 
munkatársak e-mail címe és telefonszáma található.

A honlap jobb oldalán, a keresés megkönnyítése érdekében, 
elérhető az összes település betűrendben.

A szolgáltatóhelyek önálló oldalán a hely címe, a munkatárs 
neve és elérhetősége, nyitvatartás és a település weboldala 
érhető el, valamint pár kép a könyvtárakról és a referens neve, 
aki az ellátásért felel. Minden oldalon található Corvina kereső, 
amivel a szolgáltatóhely állományában lehet keresni. Az oldal 
alján pedig a Google Térkép segítségével lehet megtalálni az 
adott szolgáltatóhelyet. 

A honlap jobb oldalán érhető el egy kattintással a Kata-
lógus, ahol a kívánt lelőhelyet beállítva lekérdezhetjük a te-
lepülésen lévő összes könyvet, vagy beírhatjuk az általunk 
keresett dokumentum szerzőjét, címét, majd a találatok 
között megtudhatjuk mely településeken van belőle. Ha a 
szolgáltatóhely teljes állományát látni szeretnénk, akkor csak 
a lelőhely kiválasztásával és a keresésre kattintással rögtön 
böngészhetünk is benne. A kereső elérhető a települések 
oldaláról is, itt a rendszer automatikusan az adott szolgál-
tatóhely állományában keres. Ehhez meg kell adni a doku-
mentum szerzőjét, címét vagy akár témáját (tárgyszó). A ta-
lálati listában a részletekre kattintva még több információhoz 
jutunk. Az oldalról elérhető a Csorba Győző Könyvtár és a 
Körbirodalom honlapja is.
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VÁLOGATÁS BARANYA MEGYE KÖNYVTÁRI PROGRAMJAIBÓL

2017. október 2. – október 29. 
Olvass és írj Anne Frankkal 
A tárlatot elsősorban a 9–15 éves korosztálynak ajánljuk,
akik számára előzetes bejelentkezés alapján tárlatvezetést 
tartunk.
Regisztráció: korbirodalom@csgyk.hu 72/501-500/28022 
További információ: www.csgyk.hu
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint (Universitas u. 2/A)

2017. október 2. (hétfő) 18 óra
Vekerdy Tamás gyermekpszichológus előadása 
A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz 
kötött. 
Regisztrációját a rendezveny@csgyk.hu e-mail címen 
várjuk. További információ: www.csgyk.hu
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó

2017. október 2-3. (kedden és szerdán)
9:00-10:00- ig 

„így tedd rá!’’ - népi játék és néptánc foglalkozás 
Foglalkozás vezető: Skuta-Bencze Andrea 
e-mail: andi.igyteddra@gmail.com; tel: 06-70/591 35 20
Helyszín: Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ

2017. október 3. (kedd) 17 óra 
Dr. Aknai Tamás művészettörténeti előadása
Az öröm tájképei (Impresszionizmus, 
posztimpresszionizmus)
Helyszín: Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ

2017. október 3. (kedd) 15 óra 
Könyvfaló a nyári „olvasás kihívás” – eredményhirdetés
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó (Universitas 
u.2/A)

2017. október 5. (csütörtök) 18 óra
Libikóka – Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés 
pódiumestje
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó 
(Universitas u.2/A)

2017. október 6. (péntek) 17 óra
Varázsóra – kísérletek a könyvtárban
Helyszín: Dinnyeberki, Fő út 32. (Kultúrház)

2017. október 7. (szombat) 11 óra
Dékány Ágnes: Kolontos Palkó bábelőadás
Helyszín: Basal, Zrínyi utca 11/a (Kultúrház nagyterme)

2017. október 7. (szombat) 17 óra
El Camino del Norte 930000 lépés Spanyolországban
Dr. Máthé Katalin élménybeszámolója
Helyszín: Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont

2017. október 9. (hétfő) 17 óra
Irodalomtörténet szokatlan hangnemben
Beszélgetés Nényei Pállal, az Irodalom visszavág című 
kötetek szerzőjével 
Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem

2017. október 10. (kedd) 17 óra
Szóvihar Lackfi Jánossal 
További információ: www.csgyk.hu 
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó

2017. október 12. (csütörtök) 17 óra 
EMLÉKEST - Könyvbemutató és irodalmi est Tompa Mihály 
és Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából.
Helyszín: Mohácsi Jenő Városi Könyvtár

2017. október 14. (szombat) 15 óra
Csurgó zenekar koncert
Helyszín: Szentlászló, Kossuth u. 17. (az általános iskola 
tornaterme)

2017. október 18. (szerda) 17 óra
Találkozás SCHÄFFER ERZSÉBET írónővel.
Helyszín: Mohácsi Jenő Városi Könyvtár

2017. november 18. (szombat) 15 óra
Orcsik Ferenc előadása
Helyszín: Kővágótöttös, Kossuth L. u. 14. (Kultúrház)

A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
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FONTOS ELÉRHETŐSÉGEK

Ellátási Térség Referens e-mail telefon

Mohácsi Ellátási Térség Bencsik Edit bencsik.edit@gmail.com +36 20/2990-644

Pécsi Ellátási Térség Mizerák Andrea mizerak.andrea@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28014

Pécsváradi Ellátási Térség Gyurák Orsolya gyurak.orsolya@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015

Sásdi Ellátási Térség Meggyesi Mónika meggyesimoni@gmail.com +36 72/475-663

Sellyei Ellátási Térség Józsa Melinda jozsa.melinda@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015

Siklósi Ellátási Térség Vincze Bernadett vincze.bernadett@konyvtar-
siklos.hu +36 72/579 -125

Szentlőrinci Ellátási Térség Benked Anett benked.anett@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28014

Szigetvári Ellátási Térség Vasvári Gergely vasvary@vipmail.hu +36 73/311-407

Villányi Ellátási Térség Kárpáti Szlávna karpati.szlavna@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015

Könyvtárbusz 1. Csobán László csoban.laszlo@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

Könyvtárbusz 2. Decsi Dóra decsi.dora@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

KönyvtárMozi: 
Nyilvános Könyvtárak Márkus István markus.istvan@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

Rendezvényszervezés
Németh Luca bkszr@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28058

Szeifer Csaba bkszr@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28058

Informatika
Papp Márton papp.marton@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28065

Szabó Péter szabo.peter@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28065

Beszerzés, feldolgozás, 
folyóirat reklamáció Tóth Júlia toth.julia@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

Beszerzés, feldolgozás Szakál Eszter szakal.eszter@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

Osztályvezető Szöllősi Gréta szollosi.greta@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015




