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1. Bevezető 

 Divat még könyvtárba járni, amikor neten minden elérhető és még a csapból is a wi-fi 

folyik?  

Szerintünk IGEN! 

A könyvtár azon kívül, hogy könyvek gyűjteménye, valójában ennél sokkal több: 

információs forrásközpont, tanulási, kutatási színtér. Olyan hely, amelynek sajátos 

légköre van, és ez a légkör a tudományokban való elmélyülést szolgálja. Az egyes 

dokumentumok, mint különböző szobák jelennek meg, melybe az olvasáson (film esetén 

a megtekintésen) keresztül léphetünk be. 

Szeretnénk tehát figyelmeteket a könyvtárra irányítani, hogy Ti is fedezzétek fel a 

könyvtár(ak) adta lehetősége(ke)t, és éljetek vele. 

Az Új Magis iskolaújság könyvtári különszáma annak apropóján jelenik meg, hogy 

az iskolai könyvtár sikeresen pályázott a könyvtári TÁMOP pályázaton. 

TÁMOP 3.2.4./A-11/1 "Tudásdepó-Expressz"- A könyvtári hálózat nem formális és 

informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 

 "Könyvtári ismerettár a Fényiben" - az iskolai könyvtár szolgáltatásai és lehetőségei 

által a könyvtári hálózatok bemutatása és a kulcskompetenciák fejlesztése az egész életen át 

tartó tanulásban. 

A pályázat különleges lehetőségeket biztosít a könyvtári ismerettár fejlesztésére, 

valamint kompetenciafejlesztésekre, melyek a könyvtári honlapon is megtekinthetők. 

A pályázat megvalósítási ideje: 2012-09-01-től 2014-02-28-ig. 
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 2. Pályázati Programok 

A Pályázat keretében megvalósuló programok a következők: 

Könyvtári rendezvények, programok: 

 2.1.- Fotópályázatok 

1. FOTÓPÁLYÁZAT 

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 

Könyvtára Olvasni jó! Címmel fotópályázatot hirdetett. A 

fotópályázat célja olyan alkotások létrehozása volt, 

amelyek az olvasás élményéről szólnak, az olvasó embert, 

az olvasás pillanatait, az olvasás által okozott örömöt, a 

könyvek szeretetét, a könyvtár hangulatát vagy bármilyen más a könyvekkel, az 

olvasással kapcsolatos érzést rögzítenek, mutatnak meg a fotográfia eszközeivel. 

A következő kategóriákban lehetett pályázni: 

I. kategória: 5-6. évfolyam 

II. kategória:7-8. évfolyam 

III. kategória: 9-12. évfolyam 

Egyénileg lehetett pályázni, maximum 3 fotóval. A fényképek lehettek egyedi darabok, 

de képezhettek sorozatot is. (Sorozatok esetében a zsűri a sorozatot megbonthatja.) 

A beadott pályamű formátuma: a képeket olyan jpg-fájlban várjuk, amelynek rövidebb 

oldala legalább 1000 pixel. Más technikai megkötés a képekkel szemben nincs. 

A pályamű beérkezésének a helye: fotopalyazat@jezsu.hu 

A beadás határideje: 2012. december 9. volt. 

Jutalom: könyvjutalom és a pályázott mű kiállítása a könyvtárban. 

 

mailto:fotopalyazat@jezsu.hu
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Az 1. fotópályázat értékelése: 

Fotópályázat értékelése 

2012 őszén került meghirdetésre a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Olvasni jó! címmel 

fotópályázata.  

A kiírás szerint a fotópályázat célja olyan alkotások létrehozása, amelyek az olvasás 

élményéről szólnak, az olvasó embert, az olvasás pillanatait, az olvasás által okozott örömöt, a 

könyvek szeretetét, a könyvtár hangulatát vagy bármilyen más a könyvekkel, az olvasással 

kapcsolatos érzést rögzítenek, mutatnak meg a fotográfia eszközeivel. 

A pályázati határidőre ugyan nem a kívánatos számban érkeztek fotográfiák, de az kétség 

kívül kijelenthető, a pályázat győztes pályamunkája a legmesszebbmenőkig teljesített a kiírás 

elvárásait. A pályázó, életkorát meghazudtoló módon érett, átgondolt, érzékeny és kreatív 

módon nyúlt a témához. Úgy sikerül megvalósítania az olvasással, a könyvvel kapcsolatos 

gondolatait, vízióit, hogy egyediségében is közérthetőt alkotott. Megérdemelten nyerte el a 

pályázat első helyét, s a vele járó jutalmat. 

A pályázat az eredeti tervek szerint tovább folytatódik, 2013 februárjában indul a tavaszi 

pályázati szakasz. Ha az őszi pályázat kvalitását sikerül megőrizni, emellett a mozgósítás, a 

pályázati rekrutáció eredményesebb lesz, kétség sem férhet annak sikeréhez. 

Dr. R. Nagy József fotóoktató 

 

Az 1. fotópályázat győztes képe: 

Szunyogh Kata 8.B 
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2. FOTÓPÁLYÁZAT 

 

 

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Könyvtára Olvasni még mindig jó! címmel 

írta ki a fotópályázatot. 
  

 

A 2. fotópályázat értékelése: 

Fotópályázat értékelése 

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban 2012 őszén meghirdetésre került fotópályázat 2013 

tavaszán tovább folytatódott „Olvasni még mindig jó!” címmel. A fotópályázat célja most is 

olyan alkotások létrehozása volt, amelyek az olvasás élményéről szólnak, az olvasó embert, az 

olvasás pillanatait, az olvasás által okozott örömöt, a könyvek szeretetét, a könyvtár 

hangulatát vagy bármilyen más a könyvekkel, az olvasással kapcsolatos érzést rögzítenek, 

mutatnak meg a fotográfia eszközeivel. 

  

A pályázat első részéhez viszonyítva szép sikereket könyvelhettünk el. Jelentős mértékben 

emelkedetett a beadott pályamunkák száma, ráadásul úgy, hogy ez nem ment a minőség 

rovására. Számos szépen megvalósított fotográfia érkezett, köztük olyanok is, amelyek 

képesek voltak a kiírásban szereplő témát absztrakt módon értelmezni és ábrázolni. A győztes 

pályamunka is ilyen megközelítésmódban foglalkozott az olvasás élményével. De legalább 

ennyire izgalmasak az olvasás folyamatát megörökítő fotók, a könyvvel való találkozás tényét 

rögzítő zsánerfotográfiák is, vagy az olvasással kapcsolatos csendéletek, illetve a képi humort 

is alkalmazó fényképek is. 

 

A pályázat elérte a kiírásában megfogalmazott célokat, egyértelműen sikeresnek mondható. 

Fiatalok jelentős csoportját foglakoztatta, sokan gondolkoztak el az olvasás, a könyv 

szeretetének mibenlétéről úgy, hogy a fotográfia eszközeivel mindezt ábrázolni legyenek 

képesek. A technikai megvalósítás, a mögöttes tudások alkalmazása egy elvont téma képi 

megjelenítésében megmozgatta és sikerélménnyel töltötte el a pályázatban részt vevő 

fiatalokat. 

Dr. R. Nagy József fotóoktató 
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A fotópályázatra beküldött képek megtekinthetők a könyvtár honlapján. 

Pár kép ízelítőül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.FOTÓPÁLYÁZAT 

Hamarosan elkezdődik a 3. Könyvtári Fotópályázat! Témája továbbra is az olvasás lesz. A 
részleteket keressétek a könyvtárosoknál, vagy figyeljétek a honlapot! 

 

 

 

   2.2. Olvasókör 

 

 

 

Az olvasókör célja az olvasás 

megszerettetése, a közösen olvasott 

könyvek megbeszélése, az olvasottakkal 

kapcsolatos kézműves alkotások készítése 

(rajzok, könyvborítók fotók, plasztikai ábrázolások stb.). 

 Az olvasás népszerűsítésén túl könyvajánlók is készülnek, melyeket az olvasókör 

résztvevői készítenek, ezzel ajánlják mások számára is az általuk elolvasott könyveket. 
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Olvasókör, ahogyan mi átéltük… 

Az olvasókör a művészetek és az irodalom kedvelőinek találkozóhelye. A 6. órában 

megszervezett foglalkozás. Ahol játékos, oktató és szórakoztató feladatok, új könyvek és 

kellemes időtöltés vár. Az olvasókört vezető ötletes és kellemes társaságú tanár, Ildikó néni. 

A tanév során sok érdekes feladatot csinálunk együtt, mint például: 

-Kedvenc könyveink felolvasása, olvasásélményeink megosztása. 

-Remek történetek feldolgozása interaktív módon 

- Ünnepekhez kapcsoló könyvek ajánlása.(karácsony, húsvét) 

- Történetek rajzokban való ábrázolása. 

- Meseszerű előadások. 

- Megismerkedtünk a papírszínházzal és általa előadhattuk kedvenc meséinket. 

Ellátogatunk a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárba író-olvasó találkozóra, ahol Lackfy 

János volt a vendég. 

Az olvasókör még a könyvtárkerülő diákok számára is előnyös lehet. Hiszen hamar 

megkedvelteti az olvasást bárkivel. 

A könyvtár az olvasó, tanuló - és olvasókörös diákok otthonává válik. Mindenki, aki szerint az 

olvasás előny, annak ott a helye. És persze mindenkinek, aki szereti a könyveket, hiszen a 
könyvek néma mesterek! 
 

Gyere te is a könyvtárba olvasókörösnek! 

Szeretettel várnak az olvasókör tagjai! 

 

Olvasókörösök nevében: Bakondi Gábor 6.A 

Pár kép az olvasókörről: 
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Éltető lélek irodalmi kör 

A városban működik egy olyan irodalmi kör, amely elsősorban istenes, hazafias témákat 

dolgoz fel. 

 Műsorszámaikban az egyházi ünnepekhez kapcsolódóan készülnek a műsorok (karácsony, 

húsvét).  

Egyik leghangsúlyosabb műsoruk a Wass Albert című műsor. Tavaly március 15-e előtt 

készült el. 

Műsoraik határon túlra is eljutnak: Erdély, Felvidék.   Léptek föl vele a Magyarok Házában, 

Felsőzsolcán, a Fráter Gimnáziumban.  Reméljük mi is az előadásuk hallgatóik lehetünk. 

Eredetileg a Mindszenti templom köré szerveződött. Tagjai: tanárok, orvosok, aktív dolgozók 

és nyugdíjasok. Iskolánkból az olvasókör tagja Gulyásné Vastag Irén igazgatóhelyettes és 

Asztalosné Julika a kézimunka szakkör vezetője. 
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  2.3. - Irodalmi vetélkedő 

IRODALMI ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VETÉLKEDŐ – OLVASSUNK EGYÜTT 

 

VERSENYFELHÍVÁS 

 

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium magyar 

munkacsoportja és az iskola könyvtára 2012/2013-es tanév 

II. félévében irodalmi és könyvtárhasználati vetélkedőt 

hirdetett. 

 

A vetélkedő célja: A tehetséggondozás, a tanulók információs 

műveltségének és azon belül is a könyvtárhasználati 

eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logikus gondolkodásuknak, kreativitásuknak és 

általános műveltségüknek fejlesztése. 

 

A vetélkedő kategóriái, korcsoportok: 

 

I. korcsoport: 5-6. évf. 

 

II. korcsoport: 7-8. évf. 

 

III. korcsoport: 9-10-11. évf. 

 

A verseny témája és a felkészüléshez használt szakirodalom korcsoportonként és 

fordulónként: 

 

Korcsoport 

Korcsoport Téma Forduló Ajánlott irodalom (könyvtár) Film 

I. Gárdonyi Géza 
1. 

forduló 

Feladatlap az ajánlott 

irodalomból 
- 

I. Gárdonyi Géza 
2. 

forduló 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok Egri csillagok 

II. Tamási Áron 
1. 

forduló 

Feladatlap az ajánlott 

irodalomból 
- 

II. Tamási Áron 
2. 

forduló 

Tamási Áron: Ábel a 

rengetegben 

Ábel a 

rengetegben 
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III. 
Móricz 

Zsigmond 

1. 

forduló 

Feladatlap az ajánlott 

irodalomból 
- 

III. 
Móricz 

Zsigmond 

2. 

forduló 
Móricz Zsigmond: Úri muri Úri muri 

 
A jelentkezés módja: 

Az irodalmi és könyvtárhasználati vetélkedő 4 fős csapatvetélkedő, amelyen az iskola minden 

diákja részt vehet korcsoportjának megfelelően. 

 
A jelentkezés határideje: 
 

Az 1. forduló beadási határidejét keressétek a könyvtárban! 

Az 1. forduló eredményének hirdetése a könyvtári faliújságon, illetve a honlapon fog történni. 

Helye: I. korcsop.: Könyvtár 

II. korcsop.: Dráma- és zeneterem (régi könyvtár) 

III. korcsop.: Humánterem 

 

A verseny menete:  

 
A verseny lebonyolítása 2 fordulós. Az első forduló eredményei alapján a legeredményesebb 5 
csapat jut a döntőbe. 

 

1. forduló: selejtező 

A megadott téma alapján összeállított feladatlap kitöltése könyvtárhasználat segítségével. A 

felhasznált irodalom az iskolai könyvtárban megtalálható. 

A csapatok a megadott feladatlapokat elérhetik, letölthetik az iskolai könyvtár honlapjáról, 

amelynek kitöltésére 10 nap áll rendelkezésre. 

AZ 1. FORDULÓ HATÁRIDEJE: MÁJUS 17. 

A megoldott feladatlapok visszaküldése online formában történik a konyvtar@jezsu.hu címre. 

A javítás után az első 5 csapat kerül a 2. fordulóba. 

 

2. forduló: döntő.  

a 2. FORDULÓ IDŐPONTJA: MÁJUS 23. 

Műveltségi vetélkedő 

(A magyar tanárok zsűrizésével kerül megrendezésre a kiadott téma alapján.) 

Jutalom: 

1. helyezés: Bp.-i kirándulás 

2. helyezés: Színházlátogatás 

3. helyezés: Könyvjutalom 

Ajánlott irodalom: Az iskolai könyvtárban elérhető. 

mailto:konyvtar@jezsu.hu
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BESZÁMOLÓ AZ IRODALMI VETÉLKEDŐRŐL 

 

Egy nap a jezsuiták főhadiszállásán 
 

Ki ne gondolkodott volna még el jezsus diákként azon, hogyan nézhet ki a jezsuita rend 

magyarországi központja? Milyen helyen vannak a jezsuiták féltett könyvei? 

Néhány jezsuitás diáktársammal lehetőséget kaptunk ennek a helynek a megismerésére, a 

rendtörténeti könyvtárral való ismerkedésre egy jutalomkirándulás keretén belül.  Ildikó néni 

egy irodalmi vetélkedőt hirdetett, és a legjobb eredményt elértek közül kerültek ki azok a 

szerencsések, akik egy napot tölthettek könyvtári kiránduláson belül. S ezen belül járhattunk 

a pesti jezsuitáknál is.  

Az első állomásunk a Horánszky utcán található Párbeszédek Háza volt. 

Itt Bikfalvi Géza könyvtáros úr rövid ismertetője után megcsodálhattuk a Jézus Szíve 

Templom belsejét, és közelebbről tanulmányozhattuk a jezsuita rend történetét. Betekintést 

nyertünk a rendtörténeti könyvtár és levéltár működésébe, ahol újabb hasznos 

információkkal lettünk gazdagabbak.  

A délelőtti kis túránkat egy ízletes ebéddel zárhattuk, amit szintén a Párbeszédek Házában, a 

Loyola Caféban költhettünk el, ami kulturális szerepet is betölt a házon belül.  

A kis pihenő után tovább folytattuk utunkat. A Petőfi Irodalmi Múzeum volt a cél.  Ahol a 

múzeum megismerésével, mint szakkönyvtárral ismerkedhettünk. Az alsósokból álló kis 

csapatunknak az ottaniak egy kisebb vetélkedőt szerveztek. A téma nem lehetett más, mint 

Petőfi Sándor. Két csoportba osztottak minket, és közösen kellett az egyes kérdésekre 

megtalálni a megoldást. Még mi nagyok is teljesen belefeledkeztünk a játék hevébe, így a 

végén sietősre kellett fogni a dolgot.  

Elsétáltunk (futólépésben) a Duna-partra megcsodálni az akkor épp rendkívül megáradt 

folyót, és katasztrófaturistaként készítettünk egy pár fotót is az elárasztott rakparton. 

Ráadásul csoportkép készítéshez is megfelelő háttérnek bizonyult!   

Végül rohanva, lélekszakadva, de elértük a 15:30-kor induló IC-t.   

Köszönjük elsősorban Istennek ezt a felejthetetlen napot, amit együtt tölthettünk, továbbá 

Dr. Marincsákné Nagy Ildikó és Karajz Nikolett tanárnőknek a szervezést és a felügyeletet.  

Remélem, a jövőben is részt vehetünk hasonlóan érdekes és színes programokon, és újabb 

könyvtárakkal ismerkedhetünk meg!!!! 

Orosz Gabriella 12.C 
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A pályázat 2014-es részében ismét megrendezésre kerül az Irodalmi és 
könyvtárhasználati vetélkedő. Ezúttal természetesen más témában. 

Ennek programja és menete a könyvtár honlapján lesz megtekinthető. 

 

 

 

2.4.- Könyvtári Nap 

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja – október. 2012-ben a könyvtári hónap 

ünnepét október 15-én ünnepeltük. 

2012-es szlogen: Iskolai könyvtár: Kulcs a múlthoz, jelenhez és a jövőhöz. 

A 2012-es Könyvtári Nap programjai voltak 

• Új könyvek a Városi Könyvtárban 

A Városi Szabó Lőrinc Könyvtárból vendégünk volt Csernikovics Gréta könyvtáros, aki a 
Szabó Lőrinc Könyvtár szolgáltatásaival ismertetett meg bennünket, valamint 
könyvajánlókkal kedveskedett a kisdiákjainknak a 6 órában. 
A következő szerzőktől ajánlott: Janikovszky Éva, Lázár Ervin, Berg Judit, Nógrádi Gábor. 

• Ezen a napon a könyvtár versenyt hirdetett az iskola valamennyi osztálya számára. 

Bod Péter életéről és munkáiból készült TOTÓ-n mérhették össze tudásukat a diákok. 

Az, az osztály, amely a legtöbb helyesen kitöltött TOTÓT adta le, könyvtári teázáson 

vehet részt könyvtári óra keretében, és meglepetés ajándékban részesül. 

A vetélkedő győztes osztálya a 8.A lett. 

115 diák csatlakozott a könyvtári naphoz a kitöltött totó leadásával. 

Az osztályok sorrendje a következő: 

A legtöbb helyesen kitöltött Totót leadott osztály sorrendje: 

I. helyezett: 8.A 

II. helyezett: 6.A 

III. helyezett: 5.B 

A legtöbb megfejtés érkezett a következő osztályokból: 

I. helyezett: 5.B osztály 

II. helyezett: 8.A osztály 

III. helyezett: 6.B osztály 
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A 8.A osztályt szeretettel vártuk a könyvtárba! 

Helyesen kitöltött totót 20 diák adott le. 

5.b: Barják Dorottya, Szűcs Boglárka 

6.A: Danyi Kinga, Demjén Orsolya, Gaskó Hanga, Grenda Luca,Gyurkó Kinga, Rohály Dóra 

8.B: Bojszkó Bence, Kurila János, Szőcs Tamás, Oláh Bence, Miklós Annamária, Nagy Fanni, 

Gramantik Boglárka, Bulla Bettina, György Klára, Józsa Judit, Gedeon András 

12.B: Szőcs Norbert 

Jutalmukat a könyvtárban vehették át. 

 

Pár kép a könyvtári napról: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-ban a könyvtári hónap ünnepét október 10-én ünnepeljük. 2013-

as szlogen: Iskolai könyvtár: ajtót nyit a világra. Idén is sok programmal készül 

ennek a megünneplésére az iskolai könyvtár. 

                         Könyvtárak éjszakája 

              Iskolai Könyvtári Nap a Jezsuban 

                  2013. október 10 (csütörtök) 

 

 7.30-15.00 Weöres Sándor TOTÓ 

A legtöbb totót kitöltő osztály október folyamán könyvtári teázásra hivatalos az osztályfőnöki 

óra keretében. 

 15.00-16. 00 Egy órás olvasás maraton a kedvenc könyveinkből  
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 16.00-16.30 A könyvtári nap plakátkészítői bemutatják plakátjaikat majd az ered-

ményhirdetés következik.  

 16.30-17.30 Kreatív foglalkozás (kódex-készítés könyvtárunkról 5-6, ilyennek képzelem 

a jövő iskolai könyvtárát 50 év múlva 9-12) 

 17.30-18.00 Író- olvasó találkozó Mohácsi Eszterrel. Felolvasás és dedikálás. 

 18.00-20.00  Filmvetítés. Kortárs megzenésített versek. 

 20.00-22.00 Slam Poetry (Öregdiák vendég: Szabó Dénes) 

    

 

 2.5.- Szövegértést fejlesztő foglalkozások  

(matematika, magyar tantárgyakból) 

 
Szövegértés fejlesztése hatodik osztályosok körében 

    Manapság a közbeszéd minden színterén rendszeresen visszatérő téma gyermekeink viszonya a 

különböző nehézségű szövegekhez. Számtalan tanulmány foglalkozik a kérdéssel, miért lehetségesek 

esetleges sikertelenségek és hogyan küszöbölhetők ki ezek. 

    A 2012-2013. tanév során összeállításra került iskolánkban egy kifejezetten hatodikos 

korosztálynak szóló program. Fontos szempont volt a szövegértés elméleti hátterének ismeretében és a 

kutatási eredmények alapján egy olyan gyűjteményt válogatni, melynek egyes darabjai a mindennapi 

élet során is segíthetnek eligazodni. 

    A munkaanyagok változó nehézségűek illetve különböző szövegtípusokat tartalmaznak.  Az év során 

ennek megfelelően a 6. b osztályos gyerekek dolgozhattak folyamatos és nem folyamatos leíró, 

elbeszélő, magyarázó, érvelő szövegekkel, valamint utasításokkal és egyéb nyomtatványokkal is. 

  Rendkívül fontos szempont a szövegértés fejlesztése során, hogy a tanulók kompetenciáikban 

erősödhessenek, és újabb ismereteket is szerezhessenek az élet más területeiről is. 

Szemerszki Mihályné 
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Gyakoroltuk a helyes következtetéseket 

( Avagy nyomozások és viták) 

 

 Nem mertem a címben használni a matematika szót, mert sajnos olyan rossz híre van, hogy 

nem olvasná sok ember el a cikket. Pedig lehet olyan feladatokat kitalálni, hogy az ember kíváncsi lesz 

a megfejtésre, és elfelejt szörnyülködni azon, hogy már megint matekot kell gyakorolnia. Pedig erről 

volt szó, csak álcáztuk a dolgot. 

A könyvtári pályázat segítségével 1 évig heti 1 órában közösen élveztük a matematikának azt 

az oldalát, ami sajnos kimarad a tankönyvekből. A foglalkozások nem a szenvedős, izzasztó szöveges 

feladatokról szóltak, hanem arról, hogy vannak olyan problémák, amelyeket megfejteni jól esik, mert 

kíváncsiak vagyunk a megoldásra. Ehhez pedig még számolni sem kell, sőt a kicsik és a nagyok 

egyenlő eséllyel indulnának, ha lenne ilyen verseny. Az órákon szabad volt a szomszéddal együtt 

gondolkodni, vitatkozni, megvédeni a saját ötletünket még a tanárral szemben is. Sokszor jutalom várt 

a helyes megfejtőnek, amit a matematika órákon pluszpontokra válthatott, de a legnagyobb jutalom az 

a bátorság lett végül, amit az év vége felé a matekdogák írásakor éreztek a „versenyzők”. 

Azt, hogy jól éreztük magunkat, mi sem bizonyítja jobban, hogy év közben egyre nőtt a 

létszámunk, és azok is rendszeres látogatók lettek, akik nem szorulnak segítségre, csak élvezték a 

játékos gondolkodást. 

 Végezetül pedig ide kívánkozik a XX. század egyik meghatározó gondolkodójának önmagára 

vonatkozó mondata, amire érdemes gondolni a nehéznek tűnő feladatok megoldása közben: 

 „Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi!”     (Albert Einstein) 

Szeretettel és kellemes feladatokkal várom az ötödikeseket az idén is:   

 Németh Anna 
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DISPUTA a könyvtárban, avagy „a polcok maradjanak!” 

(Interjú Tóth Péter tanár úrral a vitakör kapcsán) 

 A könyvtárhoz szervesen tartozik a disputa és a filmklub. Szerintem, nem kell bemutatni a 

közvetlen, beszélgetésre mindig kapható embert, Péter bácsit.  

A disputa foglalkozások évek óta ő hozzá tartoznak.  

-Mi is az a disputa? 

-Lehet disputának nevezni, ez a hitvitázó korszaknak a kifejező szava, modern világunkban debate-

nek is nevezik, én vitakörnek hívom, ez áll a diákok nyelvezetéhez közelebb. 

 Az európai disputa programot arra találták ki, hogy a diákok megtanulhassák azokat a 

technikákat, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy kritikusan gondolkodó, aktív állampolgárként 

boldoguljanak egy nyitott, demokratikus társadalomban. Olyan időtöltés, ami gazdagítja a 

műveltséget, miközben szórakoztat.  

 A Jezsuita Gimnázium diákjai magyar nyelven, játékos keretben sajátíthatják el a kulturált 

véleménynyilvánítás alapjait, valamint az érvelés és cáfolás technikáját, miközben fontos jezsuita 

hagyományt folytatnak.  

-Hogyan indult el ez a foglalkozás? 

-Több mint tíz éve kezdődött ez a történet. Akkor még ketten vezettük Velkey Balázs tanár úrral, ő 

volt a logikáért, én a szónoklatért a felelős. Aztán Balázs bácsit a hívatása a Szeretetszolgálat felé 

szólította, így én „örököltem” meg a vitakört. Azóta minden évben törés nélkül működik a vitakör az 

alsós évfolyamokon. 

-Kinek lehet ajánlania a foglalkozásokat? 

-Elsősorban a 6. és 8. évfolyam diákjainak. A kicsiknek még az újdonság erejével hat, a nagyobb 
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diákok már bíróként térnek vissza, ők a „bölcsek”. 

 

-Hogyan épül föl egy ilyen foglalkozás? 

-A diákok csapataikat maguk alakítják ki, és együtt választanak csapatnevet is. A vitakör 

tételmondatait a Vitakört vezető tanár választja, és együtt sorsolja a csapatokkal. A választott 

tételmondatokhoz csapatok elvonulnak és összeállítják a tételmondathoz kapcsolt érveiket. A Disputa 

során minden csapat játszik minden csapattal, és győzelmi pontarányaik alapján kerülnek a döntőig. A 

kieső csapatok diákjai bírók lesznek a következő körben. 

 A vita szabályrendszere a helyi viszonyokhoz és a korosztályhoz lett igazítva. 3 kör és 2 szünet 

tarkítja az oda-visszavágós versenyeket. A viták záró köre után a bírók elvonulnak dönteni, míg a két 

csapat ilyenkor „rendezi le” a felgyülemlett feszültséget, és tisztáz bizonyos kérdéses dolgokat a vita 

kapcsán. Ekkor szoktam mondani nekik, hogy „a polcok maradjanak!” A vitát eredményhirdetés, és a 

feszültséget feloldó beszélgetés zárja. 

 

-Kik jártak szívesen vitakörre eddig?  

-Örömmel veszem, hogy még a 10. évfolyamos diákok is vissza-visszanéznek egy-egy bíráskodás vagy 

vezetés erejéig. 

-Ebben a tanévben melyik korosztály számára indítja a foglalkozásokat? 

-A 6. és 8. évfolyam számára. 

-Köszönjük a riportot! 

-Én is nagyon köszönöm! 

      (Szemerszki Anna, Szemán Szabina 8.a) 
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2.6. - Szolgáltatásbővítés 

A könyvtár a pályázat során bővíti szolgáltatásait. A könyvtári igényfelmérés 

eredményeinek kiértékelését felhasználva a következő könyvtári szolgáltatások vehetők 

teljes mértékben igénybe könyvtárban a pályázat végére: 

 Tájékoztatás a könyvtári szolgáltatásokról 

 Beiratkozás 

Helyben használat 

Kölcsönzés 

Előjegyzés 

Hosszabbítás 

Elektronikus katalógus használata (a könyvtár honlapjáról elérhető) 

Számítógép-használat (tanulási célra: pl. dolgozatok, prezentációk, esszék 

készítésére) 

Internet használat (tanulási célra, gyűjtőmunkára, e-learning használatra) 

Fénymásolás (tanuláshoz kapcsolódó anyagok, vaktérképek, diákok számára fontos 

anyagok) (telefonkártyás rendszerrel) 
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Szkennelés (tanuláshoz kapcsolódó anyagok, vaktérképek, diákok számára fontos 

anyagok) 

 

2.7.- Nyári Táborok (angol nyelvi tábor; könyvtári tábor) 

Angol nyelvi tábor 

2013. július 1-5 között angol nyelvű tehetséggondozó kommunikáció központú 

tábort tartottunk Gimnáziumunkban 9-14 óra között. A 7-8 osztályos diákok játékos 

formában 5 témakört dolgoztak fel a hét folyamán. A könyvtár honlapján 

megtekinthetők az erről szóló képes emlékek. Reméljük, sokat gazdagodtatok az angol 

nyelvi kommunikációs képességeteket illetően. 

 

 

 Englishcamp  

 

A nyár elején van egy lehetőség, hogy mi is részt vegyünk egy iskolánk által szervezett angol 

táborban. Én nagyon örültem neki, mert így tudtam gyakorolni az angolt. A tábor nyár 

közepére esett. 

Én egy kicsit izgatott, voltam az első naptól. 

16-an voltunk diákok, néhányan közülük a Szatmárnémeti testvériskolánkból. A 

foglalkozásokat Judit néni, Kinga néni és Irénke néni tartotta. A legfontosabb cél az volt, hogy 

az idegen nyelvi kommunikációnk fejlődjön. Ez azért volt sikeres, mert amellett, hogy sokat 

tanultam, új barátságokat is köthettem.  

Szeretném megköszönni az iskolában, mind a tanáraimnak, mind a barátaimnak a közös 

részvételt. Ez a tábor élvezetes módja volt a nyelvtanulásnak.  

 

Hejczei Laura 9.B 
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Képek a táborról: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvtári nyári tábor 

Augusztus 21-től 27-ig Könyvtári Nyári Tábort szervezett az iskolai könyvtár. 

A programok minden nap 9:00-tól 13:00-ig tartanak.  
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A Könyvtári Nyári Tábor munkái: 

• könyvtári PR. anyagok készítése 

• az Új Magis iskolaújság könyvtári különszáma 

• plakátkészítés 

 

A nyári táborosok előtt szép feladatok álltak, konkrétan az, hogy az új tanévre 

megtervezzék és elkészítsék a könyvtári plakátokat és a könyvtári PR anyagokat . Valamint 

tervben volt  Norbi bácsi ötlete alapján a könyvtári cégér tábla elkészítése is. A munkához a 

könyvtár és a rajztermek álltak készenlétben.  

A cégér tábla elkészítését Vincze Judit tanárnő ajánlásával tűzzománc technikával 

vállalta Bulla Barbara és Kmetz Barbara a 11. A-ból . Sok tervezés előzte meg a munkát, 

aztán következett a formába öntés és a gyakorlati megvalósítás, ami egy hosszabb folyamatot 

vett igénybe. A kép elkészülte után pedig Subert Miklós, iskolánk „jótét lelké”-nek 

segítségével sikerült szép keretbe foglalni, és végleges helyére tenni a cégért.  

A cégér tábla képét felhasználva és továbbfejlesztve készült el a kitűző, könyvjelző és az 

üdvözlőlap terve is.  

 A könyvtári plakáttervek elkészítése előtt a könyvtárban a plakát-készítés rejtelmeibe 

vezetett be Ildikó néni és Norbi bácsi.  A munka elindult és eredménye is lett, amelyeket 

október folyamán a könyvtár terében láthattok. A legjobb plakátok pedig az iskola területén 

jelennek meg. Plakátok készítői: Dobai Dorottya, Kapi Anna, Horváth Zsófia, Brezsnyák 

Nóra, Kucsma Norbert Magi Katalin és Semsey Áron voltak.  

A Magis újság linkajánlóját Orosz Gabriella 12.C osztályos tanuló vállalta. A cikkek 

írásában többen segédkeztek. (Bozsik András, Hejczei Laura, Kerekes Kristóf…) 

 (MNI) 

 

 

 

Képek a táborról: 
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  2.8. - Informatikai fejlesztések 

 

   - Online igényfelmérés 

A Könyvtárhasználók igényeinek felmérése könyvtárunkban decemberben online 

könyvtárhasználati igényfelméréssel történt. Az online forma nagyon praktikus és 

kényelmes volt, mind a kitöltés, mind pedig a feldolgozás szempontjából. Mindenki 
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külön-külön egyszer-használatos bejelentkezési lehetőséget kapott, mely segítségével 

anonim módon, űrlapos formában válaszolhatott a könyvtári ismeretekre, könyvtári 

attitűdre vonatkozó kérdésekre, továbbá véleményeit, javaslatait is kifejthette ugyanitt. 

A könyvtári online igényfelmérés a könyvtári szolgáltatás bővítéséhez és fejlesztéséhez nyújt 

segítséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - Interaktív 3 nyelvű könyvtárportál 

 Interaktív 3 nyelvű portáli rendszer kidolgozása által még több lehetőség nyílt az 

intézménybe járó diákok számára. Az informatikus könyvtáros az iskola informatikus 

tanárral együtt megtervezte és átgondolva kialakította a portált. Tartalmazza a digitális 

tananyagot, könyvtári ismereteket, közérdekű és kulturális információkat. A blog 

létrehozásra került. 

A 3 nyelvű interaktív könyvtárportál elérhető a gimnázium honlapjáról. (www.jezsu.hu) 

 

 

Közvetlen elérés: www.konyvtar.jezsu.hu 

 

 

http://www.jezsu.hu/
http://www.konyvtar.jezsu.hu/
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A könyvtárportál a nap 24 órájában hozzáférhető, használható. 

A 3 nyelvű interaktív könyvtárportál jellemzői: 

 

 Kinézet, megjelenési forma, arculat: a könyvtár portál kialakítása az 

informatikatanárral való együttműködéssel készült, megjelenési formája a mai kor 

igényeinek megfelelő esztétikai jelleggel rendelkezik. 

  

 Menürendszer: többféle menü lett kialakítva a könyvtárportálon: egyik az oldal elején, 

a könyvtár olvasótermét ábrázoló kép alatt helyezkedik el jól szembetűnő helyen, a másik 

pedig az oldalsávon található. A legfelső ikonok a honlap jobb felső sarkában szintén 

kattinthatóak, tehát ezek is menük (nem szöveges, hanem grafikus formában), illetve az 

oldalsávon található képek szintén kattinthatóak, tehát ezek is menüpont funkciót látnak el. 

A könyvtár katalógusa és a Jezsuita Közös Katalógus a jobb felső ikonokkal, illetve az 

oldalsávon található ikonokkal érhetők el. 

 

  

 Nyelvválasztási lehetőség: a magyar nyelven kívül választható az angol, a német és a 

francia nyelv.   

 Twitter: a könyvtár elérhető a Twitteren is ( https://twitter.com/fgyjgkonyvtar ), a 

könyvtár honlapján a jobb felső ikonoknál található TWITTER feliratra kattintva. 

  

 RSS Könyvtári hírek: a könyvtári honlapon történő újdonságok, hírek hírcsatorna 

formájában elérhetők a böngészőből az RSS révén. A könyvtár honlapjának főoldalán szereplő 

cikkek időrendben megjelennek az olvasó számára. Már a könyvtár kezdőoldalán (magára a 

portálra való belépés nélkül) is elérhető rögtön a könyvtári hírek RSS külön ikonnal. 

 

  

 Könyvtári Blog: a nagy menüben szerepel ez a menüpont, itt a könyvtárral, könyvtári 

programokkal, könyvtári munkával kapcsolatos Blogot alakítottunk ki, amihez hozzá lehet 

szólni, véleményt, javaslatot lehet megosztani. Téma javaslatokat a konyvtar@jezsu.hu e-mail 

címre várunk blog téma tárggyal, mely témákat a könyvtár portálján kialakítunk a Blog 

menüpontnál elérhetően. 

  

 Online könyvkérési lehetőség: külön menüpontként a felső ikonok alatt található ez a 

funkció, a menüpont neve: Kölcsönzési szándék / előjegyzés online formában. A könyvtár e-

mail címén keresztül online formában jelezhetők a kölcsönzési szándékok, illetve jegyezhetők 

elő könyvek, így amikor a már kint lévő könyv visszakerül, az előjegyzők lesznek a következő 

kölcsönzők. A katalógusból kiválasztott könyv szerzőjét és címét is írják le az e-mailben. 

Kölcsönzési szándék / előjegyzés: E-mail cím: konyvtar@jezsu.hu Tárgy: Kölcsönzési szándék / 

előjegyzés. 

https://twitter.com/fgyjgkonyvtar
mailto:konyvtar@jezsu.hu
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 Könyvajánlók: Könyvajánlók menüpont lett kialakítva az interaktivitás növelésére. 

Ezen az oldalon beküldhetők az olvasók részéről könyvajánlók azzal kapcsolatban, hogy 

milyen könyveket olvastak, ami nagyon tetszett nekik. Megoszthatják nem csak a könyv 

címét és a szerzőjének a nevét, hanem azt is, hogy miért javasolják egymás számára 

elolvasásra. Leírhatják azt is, hogy melyik könyv tetszik legjobban a könyvtár állományából. 

Ajánlóikat ide küldhetik: E-mail cím: konyvtar@jezsu.hu Tárgy: Könyvajánló. A beküldött 

könyvajánlókat közkinccsé tesszük a könyvtár honlapján, a Könyvajánlók menüpontnál. 

  

 Állománygyarapítási javaslat: A Melyik könyv hiányzik a könyvtárból? menüpont 

szintén az interaktivitás növelése érdekében lett kialakítva.  Ezen az oldalon beküldhetők az 

arra vonatkozó javaslatok, hogy az olvasók szerint milyen/melyik könyv hiányzik a 

könyvtárból, melyeket szeretnének, ha meglennének és kölcsönözhetők lennének. 

Természetesen a javaslatokhoz írjanak könyvajánlót is, hogy miért tartják jónak a javasolt 

könyvet és másoknak miért ajánlanák olvasásra. Könyv javaslatokat ide küldhetik: E-mail 

cím: konyvtar@jezsu.hu. Tárgy: Melyik könyv hiányzik a könyvtárból? A kívánságlistát 

közzétesszük a könyvtár honlapján is. 

 Könyvtártípusok, könyvtári hálózat: külön menüpontból elérhetőek a könyvtári 

hálózatot bemutató rajzok, továbbá link a könyvtártípusok és könyvtári hálózatot bemutató 

Wikipédián található leírásra. Elérhető továbbá a közelünkben lévő könyvtárak honlapjainak 

linkjei is a Könyvtárak honlapjai menüpont alatt, mely szintén a könyvtári hálózat 

bemutatását, a könyvtártípusok, és azok elérhetőségét, bemutatását szolgálja. 

  

 Az egyes könyvtári eseményeknek, programoknak külön menüpontok lettek kialakítva, 

így mind a felső nagy menüben, mind pedig az oldalsó menülistán szerepelnek. 

 

 Az egyes cikkekhez hozzá lehet szólni, E-mailen keresztül állománygyarapítási 

javaslatok, könyvajánlók, küldhetők. 

 

3. Könyvtárportál – www.konyvtar.jezsu.hu 

Az iskolai könyvtárban hárman dolgoznak, de ha bármilyen informatikával kapcsolatos 

kérdése van a diákoknak, azt mindenki tudja, hogy Norbi bácsihoz érdemes fordulni.  

Halk szavú, segítőkész ember, de ha valaki nagyon arcátlanul viselkedik és a könyvtár 

szabályait áthágja, akkor azonnal stílust tud váltani.  

Értékelnünk kell, hisz kevés iskolai könyvtár mondhatja el, hogy férfi informatikus 

könyvtárossal rendelkezik, és ráadásul olyan ember, aki a teológiában is jártas? 

mailto:konyvtar@jezsu.hu
mailto:konyvtar@jezsu.hu
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Szeretném, ha mesélnél erről? 

- Teológiát érettségi után kezdtem tanulni, majd hittanári diplomával zárultak a 

teológiai tanulmányaim. Ezt azóta is szeretem, és a filozófiát is mellette. Szívesen 

foglalkozom ilyen művekkel. Az informatikus könyvtáros (egyetemi) szakot ezt 

követően végeztem el úgy, hogy közben a Jezsu könyvtárában dolgoztam. 

Az előző tanévben az iskola diákjai egy online könyvtári kérdőívet tölthettek ki, ami a 

könyvtárhasználati és olvasói szokásaikkal kapcsolatban tette fel a kérdéseket.  

Aztán az iskolai könyvtári honlap egyre bővül, hasznos információk jelennek meg, amit 

egyre többen használnak. Ezeket is Norbi bácsinak köszönhetjük. 

Hogyan kezdtél el foglalkozni könyvtári informatikával? És a könyvtári programírással? 

- Informatikával már kb. 2000 óta foglalkozom, de nyilván előtte is tanultam. A 

könyvtári informatikát az informatikus könyvtárosi tanulmányaim során szerettem 

meg. Mindig is szerettem volna saját katalógus progrmot. A programírás hobbiként 

jelent meg számomra, egyszerűen érdekelt és meg akartam tanulni. Úgy látszik 

sikerült valamennyire. 

 

Mi az a jezsuita Közös katalógus? 

- A Jezsuita Rend Online Közös Katalógusa a Rend könyvtárainak állományait köti egy 

csokorba, és teszi egy közös helyen kereshetővé. 

- Elérhetősége: http://katalogus.jezsu.hu    www.katalogus.jezsu.hu   

Bárki szeretne ilyen területtel foglalkozni, vagy egy kicsit mélyebben elmerülni a 

témában, nyugodtan fordulhat Norbi bácsihoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://katalogus.jezsu.hu/
http://www.katalogus.jezsu.hu/
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4. Rejtvények 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Mi a közös bennük? 

- Barry Levinson 

- Bernando Bertulocci 

- Richard Attenborough 

A helyes megfejtést a könyvtárban leadhatjátok november 15-ig. 

A helyes megfejtők között színház jegyet sorsolunk ki. 
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5. Tanárok kedvenc könyvei 

 

 

Csizmarik Irén 

Ancsel Éva: Száznyolcvankét új bekezdés az emberről 

Az író kevés szóval nagy mélységet jár be az emberi érzések talányai között. Gyönyör-

ködtet, elgondolkodtat, szembesít, provokál. Az egyik kedvenc gondolat. „A szeretet tudás, ha 

nem is múlik se eszükön, se szorgalmukon, hogy elsajátítjuk-e. És mégis tanuljunk: a kölcsö-

nösség gyönyörű láncreakciójában.” 
 

 

Petrovics László SJ 

 

Robert Bolt: A misszió  

Egy olyan könyvet szeretnék sok szeretettel ajánlani, ami tulajdonképpen nem egy vi-

lágirodalmi remekmű, mégis van benne valami lebilincselő. Azontúl, hogy egy történelmi kor-

ba enged bepillantást, talán azért annyira olvasmányos, mert voltaképpen az emberi hit ere-

jéről szól. Kedves nekem ez a regény, mert azt hiszem, segített egy számomra fontos válasz-

tásnál is. Ez volt az a könyv, ami komolyabban felkeltette az érdeklődésemet a Jezsuita Rend 

iránt. Nem tudom megállni, hogy ne említsem meg a regény alapján készült filmet. A film 

remek szereposztásával, Chris Menges gyönyörű képeivel és Ennio Morricone lélekemelő ze-

néjével szintén igényes és elgondolkodtató szórakozást jelent.    
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A klasszikus történelmi témájú könyvek rajongója  

Kedves Nagy Attila tanár úr! 

Jó látni, ahogy időnként bejössz, bolyongsz egyet a 

könyvek között, aztán leveszel egy-egy könyvet a polcról,  

elvonulsz,  és szinte észrevétlenül távozol.  A karakán 

jelenléted ellenpólusaként a könyvtárban lévő lényed 

légies.  

- Mindig tanár szerettél volna lenni? 

- Igen. 10 éves korom óta történelem tanár. 

- Honnan ered ez az elhivatottság? 

- Nyaranta rokongyerekek nyaraltak nálunk, és rá-

juk kellet vigyázni.  Azt kérték tőlem, ne csak úgy mesél-

jek, hanem meséljek igazat. Hát innen indult minden. 

- Azt tudom rólad, hogy édesanyád iskolában dolgozott, és gyakran jártál az iskolai 

könyvtárba, és sok idődet töltötted olvasással. 

- Igen, nagyon szerettem olvasni.  

- Mit üzennél a diákoknak az olvasással kapcsolatban. 

- A világ megismeréséhez hozzásegít a történelmi könyvek olvasása. A tájékozottság a si-

ker megalapozása. 

- Mi a kedvenc könyved? 

- Ordas Iván:  Simonyi Óbester. 

- Miért? 

- Mert, a huszártiszt rendkívül izgalmas élettörténetétében örökérvényű erkölcsi alapel-

veket ír le.   

- Szoktál-e elektronikus eszközökön olvasni? 

- Igen.  A MEK-ben lévő könyveket.  

-  Szépirodalmi könyveket is szoktál olvasni? 

- Igen.  Azok érdekelnek, amelyek a társadalom egy szűkebb szeletét mutatják be. pl.: 

Kosztolányi Dezső: Édes Annáját. 

- Mikor tudsz időt szakítani az olvasásra? 

- Teljes nyugalomban 21.00-24.00 között. 

Köszönöm a beszélgetést.  
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6. Íródeák – Diákszerző 
  

Mohácsi Eszter, gimnáziumunk 11.B osztályos tanulója, a tavalyi évben jelentette meg első 

könyvét, Angyalok keringője címmel. Ennek apropóján beszélgettem vele. 

  

1. Néhány diáktársad tollat ragad és ír, de közülük is csak kevesen jutnak el a kiadatásig. 

Neked ez hogyan sikerült? 

 - Tulajdonképpen karácsonyi ajándékként vehettem kézbe az első nyomtatott példányt. 

Keresztanyukám, aki író, és egyben a könyvem lektorálója, intézte (titokban) a kiadatást. 

Nagy meglepetés volt a számomra. Ezek után anyukám egy közösségi oldalon népszerűsítette 

a könyvemet, ahol felfigyelt rá egy budapesti nyomda tulajdonosa, és felajánlotta, hogy 

további 160 példányt nyomtat a számomra. (Mert, elmondásuk szerint, ők "támogatják az ifjú 

tehetségeket.") 

  

2. Mit tudnál tanácsolni azoknak a diákoknak akiknek esetleg kész művük van, és szeretnék 

kiadatni, megosztani másokkal? 

 - Első lépésként lektoráltassák a művüket, majd a már kész példányt küldjék el több 

kiadóhoz. 

  

3. Mikor kezdtél hozzá a könyved írásához és mennyi idő alatt sikerült befejezned? 

 - Őszintén szólva, nem gondoltam, hogy a végeredmény egy könyv lesz. 15 évesen kezdtem el 

írni, és a történet szinte magát építette és vitte előre, lépésről-lépésre. Körülbelül egy évembe 

telt, hogy végül megszülessen az Angyalok keringője. 

  

4. A könyv főhőse Eszter. Véletlen lenne a névhasonlóság? 

 - Nyilván ez a könyv is, mint oly sok társa, személyes tapasztalatokat, élményeket dolgoz fel. 

Az, hogy a főszereplőm ugyanazt a nevet viseli, mint én, segített azonosulni vele. 

  

5. Egyre több diáktársad veszi kezébe a könyvedet. Nyilvánvalóan felkeltette az 

érdeklődésüket. Engem még az érdekelne, hogy honnan jöttek a negatív szereplők? 

 - A válasz igazán egyszerű. Gonosz nélkül nem létezhet a jó, ugyanúgy, mint ahogy a 

valóságban sem. 

  

Kedves Eszter! Szeretettel várunk a Könyvtári Napra október 10-én, amikor egy író-olvasó 

találkozó keretében a diáktársaid tehetik fel a kérdéseiket a könyveddel kapcsolatban, és a 

dedikálásra is sor kerül. 

Köszönöm a beszélgetést! 
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7. Könyvajánlók 
A könyvajánlások kapcsán sok + információt kaphatunk. Merjük megszólítani a másikat a 

közös olvasmány élmény kapcsán.  

Volcz Ágoston 9.B 

Szűcs Botondtól kapta kölcsön a könyvet. 

Futni születtünk Christopher Mcdougall könyve a PARK KÖNYVKIADÓ KFT 

kiadásában jelent meg. Egy rejtőzködő indián törzs, néhány szuperatléta és minden idők 

legnagyobb ultrafutó versenyének története. Ez a könyv elmeséli mindezt, nagyon érdekes 

olvasmány. Azért tetszik nekem ez a könyv, mert nagyon érdekesen meséli el a 

mondanivalóját. Mindenkinek ajánlom a könyvet, aki szeret futni, vagy van bármilyen köze a 

sportoláshoz. Mindezeknek nagyon hasznos olvasmány lehet. 

 

Kovács Rita 9.C 

 

Emily Bronte – Üvöltő szelek 

 

 Ez egy klasszikus szépirodalmi regény, amiből már több film is készült. Én az Európa 

kiadó egyik könyvkiadásában olvastam. A regény a tizenkilencedik században játszódik, 

Catherine Earnshaw-nak, a jómódú földesúr lányának és Heathcliff-nek, a talált gyereknek a 

szerelméről szól. A társadalmi különbségek miatt azonban mégsem lehetnek együtt, így 

Catherine hozzámegy a gazdag Edgar Lintonhoz, így Heathcliff, akinek a természetes 

egyébként is durva és barátságtalan, megkeseredetté válik, és bosszúból elveszi Edgar húgát. 

Mindkét házasságból gyermekek születnek, Catherine lánya Cathy, Heathcliff fia Linton. Ezt 

az egész történetet Catherine Earnshaw egykori házában élő Nelly meséli el, aki Catherine 

dajkája volt, Lockwood úrnak, aki ebben a házban száll meg. 

 A regény nagyon érdekes, hiszen az ember teljes emberi életeket ismerhet meg belőle, 

bár sokszor lassan halad a cselekmény, mégis érdemes elolvasni. Nem megszépítve írja le a 

történetet, az egész valódi, és nagyon emberközeli, annak ellenére, hogy a 19. századi 

Angliában játszódik. 

 Ezt a regényt talán inkább lányoknak ajánlom, főleg annak, aki egyébként is szeret 

olvasni, mert nem valami könnyű olvasmány. 
 

 

Pákozdi Zsófia 10.B 

Kertész Imre: Sorstalanság 

 

A nyáron elolvastam többek között Kertész Imre Sorstalanság c. könyvét. Az osztállyal 

korábban megnéztük filmen, és kíváncsi voltam, hogy miért kapott Oscar-díjat a mű. 

A történet egy fiatal zsidó fiúról szól a holokauszt idejében. Leírja, hogy milyen élete volt a 

zsidóságnak és minden érzést, ami egy ilyen fiatalban mindeközben végbement. 
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Szerintem egy érdekes, sokkoló, őszinte könyv, amiből megismerhetjük a holokauszt 

eseményeit, és ráadásul mindezt egy fiatal, hasonló gondolkodású ember szemszögéből. 

Ez körülbelül egy 500 oldalas könyv bár nem pontosan emlékszem, képek nincsenek benne. 

Ajánlani tudom azoknak, akiket érdekel ez a téma. 
 

Németh Márta 10.B 

Narnia egy kitalált világ neve, melyet C. S. Lewis alkotott. E világ az író hét részes 

gyermekeknek íródott fantasy regénysorozata, a Narnia Krónikái helyszíne. A világ az ott 

található Narnia országról kapta a nevét, ahol a legtöbb kötet játszódik. 

Narniában az állatok tudnak beszélni, mitikus lények élnek és köztudottan létezik a varázs-

lat. A sorozat végigvezet Narnia történetén születésétől a végéig, és többnyire azoknak az em-

bereknek, általában gyerekeknek, a történetein keresztül, akik átlépnek a „mi világunkból”, a 

Földről oda. 

A történet a jó és a rossz küzdelméről szól hét könyvön keresztül, amit a legvégén a jó nyer 

meg. 

A könyv tele van jelképekkel, a keresztény ember Jézus Krisztus megváltását olvashatja ben-

ne. 

Ezt a könyvet egyaránt ajánlhatom 11 és 30 éveseknek. A kicsik számára ez egy érde-

kes, izgalmas mese, a felnőtteknek pedig egy tanulságos, jelképekkel gazdagított regény. 

 

Kertész Anna 10.b 

 

Dan Brown: A Da Vinci-kód 

 

Én a Da Vinci-kód című olvasmányról szeretnék írni. Ez a könyv egy Dan Brown nevű 

szerzőtől született és egy sorozat második része. 

 A történet főhőse Robert Langdon, aki egyetemeken tart előadásokat fő szakterületéről, 

az ősi jelképek olvasásáról. A regény akkor indul be igazán, amikor  a párizsi Louvre 

múzeumban meggyilkolnak egy kutatót és Lagdont gyanúsítják, aki minden erejét befektetve 

próbálja kideríteni az igazi gyilkos kilétét. Ez a könyv tele van fordulatokkal, így sosem lehet 

megunni az olvasását. A történet végén kiderül  a valódi gyilkos és még a Szent Grált is 

megtalálják. Igazából a köztes történetet túl nehéz elmagyarázni, de amint elolvassák meg 

fogják érteni. 

Nekem azért tetszett ez a mű, mert tökéletesen megmagyarázott. Tele volt 

fordulatokkal  és a végére pedig egyáltalán nem számítottam, mint például más könyvekben 

és filmekben. Sajnos ezt a könyvet régen olvastam már, de nem olvasnám ki még egyszer, 

mert akkor már tudnám a  csattanókat előre. ajánlom azoknak, akik szeretik az akcióval dús 

regényeket és elég érettnek érzik magukat ahhoz, hogy a könyvben lévő egyes felkavaró 

részekről szívesen olvasnának. 
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Róth Réka: 10.C 

Én a Katedrálist Ken follettől ajánlom. Kb.990 oldalas. A középkorban játszódik. ez a 

könyv Ken Follett legnépszerűbb regénye. Egy 12. századi angliai városkában, Kingsbridge-

ben játszódik, a történet a katedrális építése körül bonyolódik, melyért a Benedek-rendi 

szerzetesek küzdenek szinte az egész világgal. Ajánlom az erős idegzetűeknek. 

 

Saláta Zsuzsa 10. C 

Én nemrég olvastam Erick Maria Remarque  A diadalív árnyékában című könyvét. A 

második világháború kitörése előtti időkben játszódik. 

1938 őszén kezdődik a történet, s megismerkedünk Raviccsal, aki egy tehetséges német se-

bész, de Franciaországban kénytelen illegálisan operálni két francia sebész mellett. Megfoszt-

va német állampolgárságától, s minden igazoló irat nélkül, Ravicnak valahogy sikerül elke-

rülnie a rendőrség figyelmét, s többnyire egyedüli barátjával, a szintén emigráns orosz 

Morozovval sakkozással, filozofálással és ivással tölti idejét. Ravic már nem számít semmire 

sem az élettől, főleg szerelemre nem, de ez megváltozik, amikor megismerkedik Joannal. Ta-

núi lehetünk kettejük viharos szerelmének, s átfogó képet kapunk az akkori Párizsról, a fé-

nyes társadalmi estélyektől a sötét kuplerájokig és az éjszakai kocsmákig. 

Nagyon tetszett nekem ez a történet és mindenkinek ajánlom, aki szereti a kalandokat. 

 

 

Priam Márk 10.C  

Sziasztok, 

  

Ma a Tűz és jég dala című regénnyel fogunk megismerkedni. Többek számára ismert 

lehet Trónok harca néven, vagy sorozatként ez a név viszont csak a könyvsorozat első részét 

jelöli. A regény írója George R. R. Martin, akit Tolkien óta a legnagyobb monumentális 

fantasy regényírónak tekinthetünk. A sorozatnak eddig 5 kötete jelent meg és még további 

kettő várható. A történet több szálon fut. Westeros uralmáért folytatott polgárháborús harcról 

a nemesi családok között, Daenyris száműzött királynő trónra törekvéséről, és az északi 

Falról közeledő tél veszélyéről szól. Időben fiktív és nincs történelmi háttere. Szereplői 

többnyire emberek, de  a történet előrehaladtával rég kihalt népek és fajok is előjönnek. Erős 

és nagyon sokszínű a karaktervilága. 

A könyvet 16 évesnél idősebbeknek ajánlom, mivel a történet megértése nehéz. A háborús, és 

szerelmes történeteket egyaránt kedvelőknek ajánlom, akik szeretik az összefüggő és 

összekuszált történeteket is. Erős és nagyon sokszínű a karaktervilága. 
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Lénárt Lilla 10.c 

Az én választásom Kerstin Gier Rubinvörös című könyvtrilógia első kötetére esett.  

A történet teljesen sablonszerű. Hőseink Londonban tartózkodnak, de időutazók, így tulaj-

donképpen az 1956-os évektől visszafelé jönnek-mennek az időben. 

A főszereplő és narrátor egy fiatal lány Gwendolyn, aki 16 évesen tudja meg, hogy nem az 

unokatestvére Charlotte, akit szisztematikusan készítettek fel erre a feladatra, az időutazó, 

hanem ő. Természetesen nem egyedül kell utazgatnia az időben, hanem a kronográf segítsé-

gével – ami úgy néz ki, mint egy viktóriánus kori kandallóóra -, az arrogáns és unszimpatikus 

Gideon de Villiers-szel együtt titokzatos küldetésekre indulna, ha végre valaki beavatná a 

dolgokba. Gideon természetesen jóképű, sármos. Természetesen egymásba szeretnek a törté-

net előrehaladtával. Persze akadályok itt is adódnak, de a szerző ezen a szálon nem csigáz 

minket, előre biztosítja az olvasót, hogy mindez csak átmeneti félreértés 

A történet tele van filmes utalásokkal, és francia kifejezésekkel. Ezektől eltekintve egész él-

vezhető könyv. 

  

Van bonyodalom amúgy is elég. Természetesen itt is van ármány, titkos terv, meg összeeskü-

vés, aminek a szálait a szintén, és mily meglepő módon titokzatos Saint Germain gróf szövi. A 

gróf egyébként is a történelem egyik vitatott alakja, s mivel alkimista körökben is sokszor hi-

vatkozott figura, így nem csoda, hogy Gier is őt teszi meg az időutazók köre vezetőjének és 

atyjának. 

A könyvben az időutazó-háttér nem kidolgozott, sok helyen elég zavaros, a vonatkozó tábláza-

tok elnagyoltak. Érződik, hogy a kiindulási alap nem az időutazás, vagy az asztrológiával ösz-

szefonódó összeesküvés és világmegmentés téma volt, hanem a Shakespeare-történetek mo-

dern átdolgozása.  

 

A történet szerint van két család, akikben nagyjából 500 éve felbukkant az időutazó gén, és 

St. Germain grófja arra használja fel a 12 időutazó vérét, hogy a kronográfba, ami ez esetben 

az időgép, betöltve létrehozza az elixírt, amely megoldást jelenthetne az emberiség problémái-

ra. Mivel ő sem halhatatlan, ezért létrehozza az Őrzőket, akik megóvják a krongráfot, és be-

teljesítik a gróf által hátrahagyott próféciákat. Az utazók vissza tudnak menni az időben, így 

gyakorlatilag a gróf szabályozni tudja a jövőt. Legalábbis egészen addig ezt gondoljuk, amíg 

meg nem értjük, hogy St. Germain Gwendolyn születésével veszti el először halhatatlanságát! 

Meg kell várnia míg beolvassák az első időutazás után a lány, a 12 időutazó vérét a 

kronográfba, hogy a jóslatok beteljesedjenek.És ez még borzasztóbban és zavarosabban van 

felvázolva a történetben, de mégis élvezhető módon.  

Én személy szerint faltam az oldalakat. 
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A bonyodalmat az okozza, hogy az első szerelmespár (Lucy és Paul), a két időutazó gént 

örökítő család – akik amúgy egymásra féltékeny, vetélkedő népség – leszármazottai, amikor a 

szerelmük miatt üldözni kezdik őket, ellopja a kronográfot és elmenekül az időben. Amikor 

tehát Gideon, a következő időutazó, eléri a megfelelő kort, vissza kell utaznia a többi időutazó 

előd idejébe, hogy megszerezze a vérmintákat tőlük a pótkronográf számára. 

Közben kiderül, hogy nem Charlotte, hanem Gwendolyn örökölte a gént, elkezdenek 

bonyolódni a dolgok, majd fény derül Gwen igazi szüleinek kilétére – ezt mondjuk cseppet 

sem volt nehéz kitalálni, és elég „gagyi” megoldást választott az író -, azt viszont, hogy milyen 

mellékhatása lett a kétfajta időutazó gén egyesítésének, elég nehéz lett volna.  

(Az egyik női ágon öröklődik, a másik férfin.) 

 

A fentiekből leszűrhető, hogy természetesen egyáltalán nem az emberiség megmentéséről van 

szó, és Lucy és Paul sem azért menekülnek, mert nem bírnák ki egymás nélkül. 

Nagyon jó a regény humora, és a cselekményvezetése is, bár azt nem igazán értettem, hogy a 

misztikumon túl minek kellett az ásványtant és a hiedelmeket belerángatni a regénybe, ha 

némi táblázaton túl semmi jelentősége nincs. Viszont legalább nincs túlmagyarázva, 

miszticizálva.És pont ezért válaszottam ezt a regényt, és emiatt szeretem olyan nagyon. 

Rákóczi Miro a történet szerint Saint Germain jobb keze, tekintve, hogy a gróf vélhetően épp 

a Rákóczi-családból származik. 

 

Aztán, hogy sikerül-e kibogozni a próféciákat, a titok mögötti titkot, kideríteni ki ölte meg 

Gwendolyn nagyapját (az Őrzők előző nagymesterét) és mire is kell az elixír azt már nem 

árulom el, mert a könyv tényleg nagyon jó, és érdemes elolvasni. Ezért ajánlom én a 15-16 

éves korosztálynak, és persze akik szeretik a misztikumokat és a kusza történeteket. Én is 

teljesen belegabalyodtam, bár én a stílusba, és ezt nem negatív módon értem, ellenkezőleg.  

Nagyon szerettem ezt a könyvet, és csak ajánlani tudom, bár néhány helyen elég nehéz a 

megértése és kell hozzá egy bizonyos hangulatállapot.  

  

 

Kondás Fanni 10.C 

Maurice Druon: Az elátkozott királyok 

Ez egy három kötetes könyvsorozat. Ajánlom mindazoknak, akik érdeklőnek a 

történelem iránt, és szeretnének még többet megtudni a 13-14. századi Franciaországról. 

Nagyon hasznos azoknak is, akik kevésbé kedvelik a történelmet. Hiszen tele van 

romantikával, ármánnyal, intrikákkal, szerencsétlenséggel, szerencsével, megdöbbentő és 

nem várt fejleményekkel. Nem csak a francia uralkodókról kaphatunk tisztább képet, a 

történet összefonódik az angol uralkodókkal, sőt a magyar uralkodókkal is. 
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Pammer Tamás 

I.Bevezetés: 

• Mikszáth Kálmán: A fekete város, Talentum Diákkönyvtár  

• Történelmi témájú regény 

• 15 fejezet, kb. 600 oldal 

• Főszereplő: Görgey Pál alispán 

• Rövid történet: Görgey megölte Lőcse városának bíróját, ezért a lőcseiek addig fekete 

ruhát hordtak, amíg meg nem ölik őt. Végül az új bíró lefejeztette. 

II. Értékelés: 

• Azért tetszett, mert már az elejétől kezdve mozgalmas, sok mellékszereplőt használ, és 

ezeket a legváratlanabb alkalmakkor jeleníti meg. A cselekménye összetett, de nem 

túlbonyolított. 

III.Ajánlás: 

• Azoknak, akik szeretik a regényeket, különösen Mikszáth műveit. 

 

 

Kozma Richárd 10.C 

Harry Potter: 

Írta: J.K Rowling 

 

A Harry Potter-sorozat besteller-listákat lovagolt; többször több kötete egyszerre volt 

jelen az első helyeken és szorította világhírű szerzők munkáit a sor végére. 

 

A Harry Potter könyvek legnagyobb újítása, hogy valósághűbben, izgalmasabban és 

erőteljesebben mutatja be a rossz és jó közti harcot, a barátság erejét és a döntéseink 

következményeit. 

 

Nagy terjedelme ellenére csak feleszmél az ember hogy milyen gyorsan a végére ér mert 

amikor olvassa teljesen belemerül az ember és észre sem veszi az időmúlását. 

 

Ajánlom a könyvet leginkább a fiatalabb korosztálynak vagy azoknak a felnőtteknek 

akikben benne rejtőzik a gyerek. Akik szeretik az izgalmat, a rejtélyeket és a kalandokat. 

 

 

Sztankovics Anna és Riczu Réka 10.c 

Az én kedvenc könyvem Az utolsó dal. 

Ezt a könyvet Nicholas Sparks írta. 

 

Ez a könyv egy lány és egy apa megható történetét hozza közel hozzánk. A lány épp egy 

lázadós időszakában megy az édesapjához testvérével együtt. Ronnie 3 éve nem áll szóba 

apjával és nem akarja még meglátogatni sem, nem hogy még egy egész nyarat együtt töltsön 
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vele. Ronnie és az édesapja közös szenvedélye a zongorázás. Ronnie mióta édesapja elhagyta 

őket nem zongotázott és nem is hajlandó a zongora elé ülni. Édesapja mindennel próbálkozik 

hogy megenyhítse lányát. Ronnie találkozik egy sráccal akibe szerelmes lesz. Innentől kezdve 

elkezd megváltozni. Egyre többet beszél az apjával és újra elkezd zongorázni. Ekkor még nem 

tudja hogy az édesapja súlyos beteg. Egyik este rosszul lesz, beviszik a kórházba és akkor 

szembesülnek a ténnyel. A nyár végén Jonah hazamegy az édesanyjával, de Ronnie marad az 

apjánál. Kapcsolatuk sokkal mélyebb lett és újra egymásra találtak. Az édesapja halála előtt 

írt egy utolsó dalt Ronnie-nak aki ezt apja halála után befejezte és a temetésen eljátszotta. 

Ronnie aki nem akart továbbtanulni sikeresen felvételizett a zeneakadémiára. 

 

Ezt a könyvet leginkább a tinédzser korosztálynak ajánlom, mivel abszolút hasonlít a 

való életre. Benne van minden, ami egy kamaszt érdekelhet. 

 

Könyvajánlás- Csiba Ágota 7.B 

Sziasztok! 

Én Stephanée Perkins „Anna és a francia csók” című alkotására hívnám fel a figyelme-

teket. Ezt a könyvet velem egykorú 13 éves lányoknak ajánlom, akik szerelem után sóvárog-

nak. Miközben olvassátok, akaratlanul is eggyé váltok Annával, és beleszerettek Etiennbe. 

Nagyon huncut. Nagyon vicces. Nagyon romantikus. Randiznod kellene ezzel a könyvvel. 

Maureen Johnson 

 

8. Jezsuita Könyvek – A Szív újság 
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A kiadványok megvásárolhatók a gimnázium portáján. 

 

JEZSUITA KÖNYVEK: 

Csendben születik az élet / Mustó Péter 

Lelkivezetés az Evangéliumban / Jálics Ferenc 

Nyitott ész, hívő szív / Jorge Mario Bergolio 

Megesett rajtuk a szíve / Nemeshegyi Péter 

Jezsuiták a diktatúrában / Bánkuti Gábor 

Az egyház nyílt sebe 

A gyógyulás és megújulás felé 

Istenkereső ember, emberkereső Isten / Nemeshegyi Péter 

Jezsuita Spiritualitás / James Martin 

Memoriale / Luis Gonzalvez da Camara 

Számadás a reményről / Nemeshegyi Péter 

Megőrzöd életem / Hevenesi János 

Dogmafejlődés, dogmaértelmezés 

A Vatikán keleti politikája közelről / Szabó Ferenc 

Tovább kell mennem / Frantisek Lizna 

Kezdetben van a kapcsolat 

Jezsuita képzés a Rendalkotmányban / Lukács János 

Muszlimok kérdeznek, keresztények válaszolnak / C. W. Troll 

Krisztus és egyháza Pázmány Péter életművében / Szabó Ferenc 
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9.Filmklub - filmajánlók 

UTAK ÉS DÖNTÉSEK 

(Intejú Tóth Péter tanár úrral a filmklub kapcsán) 

-Péter bácsi másik nagy területe a filmes világ, ami a könyvtár kereteiben zajlott és zajlik ebben a 

tanévben is péntekenként 16:00 órától kéthetente. Az elmúlt tanévben milyen filmek lettek 

bemutatva, megbeszélve? 

- Sok filmet megtekintettünk a 9-12. évfolyam filmművészetre érzékeny diákjaival, ezek a következők 

voltak: 

Művészien 

Az ötödik elem       

A nagy kékség        

A szavak erejével 

Saját szavak         

Holt költők társasága         

Utak és Utópiák 

V, mint vérbosszú         

1984           

Éli könyve 

Másokért harcolva 

Misszió 

Avatar 

Változatok Jézusképre 

Mátrix  

Mátrix Újratöltve 

Mátrix Forradalmak   

Kultuszfilmek 

A remény rabjai 

A lélek mélyén 
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K-Pax a belső bolygó   

 

 

-Hogyan épül föl egy ilyen filmklub? 

- A Filmklub egy felvezető előadással indul, mely utalásokat, impulzusokat tartalmaz az adott filmmel 

kapcsolatban. Ezt követi a film megtekintése, majd a Filmklubot közös nyitott beszélgetés zárja. 

-Mik lesznek az idei tanév filmjei? 

-Várhatóan a következő filmek közül kerülnek ki a Filmklub filmjei: 

Művészien 

       

Az első érzés (Kaiser Zsófi filmje)  

A hetedik pecsét (Bergman)  

Mephisto (1981) – Szabó István 

     

Utak és Utópiák 

Galaxis útikalauz stopposoknak 

2001 Űrodüsszeia (Kubrick) 

Sztalker (Tarkovszkij) 

Lopott idő 

Az etika határain 

Az ördög ügyvédje   

Millió dolláros bébi 

Az elnök emberei 

Truman show 

Good Will Hunting 

Változatok Jézusképre 

Montreáli Jézus     

Gyűrűk ura 3 
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Harry Potter 7 

Tűzszekerek 

Kultuszfilmek 

Jó reggelt, Vietnám!   

Hair 

Szelíd motorosok 

 

A lélek mélyén 

Forrest Gump 

Kontroll (Antall Nimród)  

Eredet 

Felettünk a Föld 

Út a vadonba 

Száll a kakukk fészkére 

-Melyik Péter bácsi kedvenc filmje? Miért? 

-Két film van, amelyik nagy hatást gyakorolt rám, az AVATAR és a MÁTRIX trilógia. Azért ezek a 

filmek, mert szeretek gondolkodni a filmek jelentéstöbbletein és komlexitásán. Ezek a filmek pont 

olyanok. 

-Köszönjük a riportot! 

-Én is nagyon köszönöm! 

      (Szemerszki Anna, Szemán Szabina 8.a) 

 

10. Rádió ajánló 

Kerekes Kristóf 10.b                          Én az időfutárban 

 Az Időfutár című, ifjúsági rádió sorozat Magyarország egyik legnépszerűbb műsora az 

MR1 Kossuth rádiónak. A népszerűségében nagyban szerepet játszhat az is, hogy a 

sorozatban diákot „alakító” hangok, a való életben is tanulók, a korhatár 12 és 18 év között 

volt meghatározva a válogatáson.    



 

 

  Új Magis - könyvtári különszám   -  xlv 
 

 A sorozat 2012 áprilisában indult, a szereplő válogatás időpontja pedig egy hónappal 

korábbra, márciusra volt kitűzve, ahova az egész országból, de még határainkon túlról is 

érkeztek fiatalok, akik mind részesei akartak lenni egy országosan sugárzott sorozatnak, 

amit nap, mint nap ezrek hallgatnak meg lefekvés előtt.  

 A jelentkezők számának nagysága miatt nagyon sokat kellett várakozni a több részből 

álló meghallgatás első szakasza előtt (is), bár a legtöbben itt ki is estek, így is sokan 

maradtunk a „versenyben”. Három feladatra kellett felkészülnünk. Az első egy a jelentkezés 

után e-mailben elküldött dialógus felolvasása volt egy számunkra ismeretlen párral. A 

második „osztályzatot” egy szimpla beszélgetésre kaptuk (ekkor a jelentkezők kezdeti 

létszáma már a harmadára csökkent). Harmadik – és egyben utolsó – feladatunk pedig egy 

ismeretlen szöveg felolvasása volt. Nehéz dolguk lehetett a szerkesztőknek, hiszen csak 8 óra 

körül tudtuk meg, hogy mi lesz (ha lesz egyáltalán) jövőnk a rádióban. Felolvasták a „felvett” 

diákok névsorát, amelyen én is szerepeltem. Nem tudhattam még ekkor, hogy én nem mint 

szereplő fogok részt venni a sorozatban ,hanem mint konferanszié, aki a szerkesztőség, a 

szereplők  a zenészek és a háttérben dolgozók névsorát fogom felolvasni , a műsor címével és 

aktuális epizódjának számával.  

 Ezzel a válogatás napja lezárult az első felvételek és próbák időpontjáról levélben 

kaptunk értesítést.  A következő látogatásomat az MTV székházban kb. két héttel 

később tettem meg , próbákra nem nagyon volt szükség ,így az első alkalommal (a 13 –as 

stúdióban ) fel is vettük az első 20 Időfutár epizód stáblistáját és felkonferálását. Ez után már 

rendszeresen jártam fel Budapestre a felvételekre minden hónap elején , általában 

péntekenként. 

 Az első két évad konferálása számomra egy hatalmas élmény volt, 

megtapasztalhattam, milyen egy állandóan pörgő „Időfutár-teammel” együtt dolgozni, milyen 

visszahallgatni a saját – és ismerőseim- hangját. Visszahallgatni az esti mese előtt, és hogy 

milyen együtt dolgozni olyan híres színészekkel, mint például : Pokorny Lia ,Scherer Péter, 

Péterfy Bori ,vagy éppen Molnár Piroska 
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11. E-Könyv ajánló 

 Az igazi kihívás: Amikor szeretnél, de nincs mit olvasnod! 

Ennek MOST AZONNAL véget kell vetni! Irány az internet, és töltsd le azt a könyvet, amit 

szeretnél! A neten megveheted, vagy akár INGYENESEN le is töltheted azokat!                                                   

Tolkien-fan vagy? Irány a volgyzugoly.com!   Esetleg csak úgy randomra akarsz könyvet 

letölteni? Írd be a Google-ba, hogy könyv letöltés, és kidob egy csomó mindent! 

Riport Ferenc atyával: 

- Úgy hallottam, hogy Ferenc atya nem könyv formátumban olvassa a könyveket. Meny-

nyire igaz ez az állítás? 

- Teljes mértékben igaz, mivel a tabletomon van Kindle alkalmazás, ezért én internetről 

vásárolok könyveket, amik általában szakmai, vagy teológiai irányúak. 

- A könyvek közül mi az a téma, amiről Ferenc atya szívesen olvas? 

- Általában etikai vagy önéletrajzi műveket szeretek olvasni, de teret kap a szakmai, a 

lelkiségi, és az etika (Az etika vagy erkölcstan az emberi cselekedeteket irányító erkölcsi ér-

tékek és társadalmi normák rendszerezése, tudományos vizsgálata.) . Mindenféle témából szok-

tam olvasni, és mindig ráállok egy témára, és abból olvasok könyveket. Az egyik témám például 

a II. világháború, vagy a holokauszt.   

- Van-e Ferenc atyának kedvenc szépirodalmi műve? 

- Hirtelen sajnos csak Dosztojevszkij és Tolsztoj ugrik be, de természetesen én is olvastam, vagy 

láttam filmen azokat az alkotásokat, amiket ti kötelező irodalomként olvastok. 

- Iskolás korában Ferenc atya milyen könyveket olvasott?  

- Mivel én nem tanultam magyar iskolában, ezért nekem azok a könyvek, amiket nektek Iroda-

lomból el kell olvasni, azokat én olyan idősen mint ti, nem olvastam. Inkább ezeket a kalandre-

gényeket olvastam, mint például Verne, vagy éppen Winnetou. 

- Ferenc atya letölti ezeket a könyveket az internetről, vagy megveszi őket internetes könyvtá-

rakból? 

- Én mindent teljesen legálisan csinálok, tehát megveszem a könyveket az Alexandra internetes 

könyvtárából. 

- Ferenc atya hány órát tölt olvasással egy nap? 

- Körülbelül 2-2.5 órát töltök olvasással egy nap, amibe persze nem tartozik bele a papírmunka. 

- Mit javasol Ferenc atya a Jezsus diákoknak, mit olvassanak? 

- Leginkább olyat, aminek van etikai tartalma, vagy az élet értelméről van benne szó.  

A riportot készítette: Bozsik András 9.A 

  

 



 

 

  Új Magis - könyvtári különszám   -  xlvii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Link ajánló 

1. www.sulinet.hu  

• Sokoldalú, színes, interaktív, korszerű, hasznos. 

 

2. www.mek.oszk.hu 

• Tudományos, összetett,de ugyanakkor áttekinthető. 

• Sikerlista 

-olvasói vélemények, 

-különböző verziók/formátumok 

- oldalszám 

• Tematikus listák 

- letölthető tartalom 

- felolvastatható művek 

• Könyvismertetők 

 

3. www.konyvtar.lap. 

• Könyvtári gyűjtemény, tematikus . 

http://www.sulinet.hu/
http://www.mek.oszk.hu/
http://www.konyvtar.lap/
http://www.konyvtar.lap/
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4. www.booker.hu 

• könyvmásolás,sokszínű, korszerű(e-könyv,+tartozékok),akciók 

 

5. www.konyvmolykepzo.hu 

Széles kínálat, rövid, könyvismertetők, versenyek, jutalomkönyvek 

 

6. www.alexandra.hu 

Irodalmi kávéház, játék, ajándék, könyváruházak, személyes ajánlat 

 

7. www.konyvtar.jezsu.hu 

• könyvtári szolgáltatások 

- katalógus 

- fénymásolás, nyomtatás, szkennelés 

- e-learning, könyvtárismeret 

• programok 

- olvasókörök 

- szövegértést fejlesztő foglalkozások 

- filmklub 

- Irodalmi és könyvtárhasználati vetélkedő 

- fotópályázat 

 

8.www.eke.hu, www.unitas.hu 

Egyházak közös katalógusa, muzeális érték őrzése, adatbázisok 

 

Összeállította: Orosz Gabriella 12.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.booker.hu/
http://www.konyvmolykepzo.hu/
http://www.alexandra.hu/
http://www.konyvtar.jezsu.hu/
http://www.eke.hu/
http://www.unitas.hu/
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Érdekességek és ötletek a könyves világból: 
 

• Lakberendezés. Ha szeretnél egy egyedi könyvespolcot a saját „kuckódba”, akkor a 

következő honlapot ajánlom:  http://www.inspiraciok.hu/2013/05/konyvespolcok-101-igazan-

kulonleges.html                       És a könyvtárban melyiket látnád szívesen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képek forrása :  http://www.inspiraciok.hu/2013/05/konyvespolcok-101-igazan-kulonleges.html   

 

•  „Könyvtárossal bővült a Lego-figurák sora.” Az összes sztereotípiának meg kell jelennie 

rajta, mert így könnyebben felismerhető: szemüveges, konzervatív a frizurája is, savanyú 

arcot vág, könyv van nála, bögréjén pedig egy csendre intő”Cssss! Olvasható.                               

http://kotvefuzve.postr.hu/vegre-itt-a-lego-konyvtaros  

 

13. Kompetenciafejlesztés a könyvtárban 

A könyvtárismeret hatékonyan hozzájárul az életen át tartó 

tanuláshoz, hiszen a könyvtár és használatának ismerete által az olvasó közelebb kerül a 

könyvtárhoz. 
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Kompetenciák fejlesztése a könyvtárban 

 

Szövegértés => szövegértést fejlesztő foglalkozások segítségével erősíti a szövegértést, 

lényegkiemelést. 

Digitális kompetencia => a könyvtár hatékonyan erősíti és fejleszti a digitális 

kompetenciát 

• IKT eszközök révén: asztali számítógép használati lehetőség, internet 

hozzáférés, projektorral segített előadások, órák, online könyvtári katalógus, 

elektronikus tananyag (E-Learning) 

• szolgáltatásai révén: könyvtári honlap, online könyvtári katalógus, könyvtári 

E-Learning, 

számos lehetőséget nyújt dolgozatok, kiselőadások, prezentációk számítógépes 

elkészítésére, illetve az ezekhez szükséges segédanyagok gyűjtése, 

online katalógusokban való keresés, bibliográfia készítése 

Önálló tanulás => a könyvtárismeret teljes mértékben segíti és hozzájárul az egyéni 

tanulás kibontakozásához. Mivel a könyvtár mindenhol segíti a tanulást, ezért a 

könyvtárismeret az önálló könyvtárhasználatot segítve jelentősen hozzájárul az 

önálló kutatáshoz és fejlődéshez, a tehetség önálló kibontakozásához. 

Könyvtári ismeretek, könyvek részeinek bemutatása által a könyvekben való 

tájékozódás tanításával segíti az önálló tájékozódásra vonatkozó képességek javítását 

fülönösen szótárak, enciklopédiák, lexikonok használata során. 

A különböző dokumentumtípusok és hordozó bemutatásán túl a könyvtár 

működésének, a könyvek raktározásának, csoportosításának és tartalmi feltárásának 

bemutatása által az önálló tanulás kompetenciája nő, hiszen ezeknek az ismereteknek 

a tudásával magabiztosabban használható a könyvtár, ezáltal mind a könyvtár, mind 

pedig annak használata jobban megszerethető és a raktári rend és állományrészek 

ismerete bármelyik könyvtár használata esetén hasznos a további tanulmányok során 

is. 

A könyvtár és az IKT eszközök szoros kapcsolata is hozzájárul az önálló tanuláshoz, 

hiszen ezek nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő lehetőségek, hiszen az 

adott könyvtár állományán túllátva közös katalógusokban, nagyobb könyvtárakban is 

kereshetünk nyomtatott, illetve elektronikus dokumentumokat. 

Művészeti kompetencia => A könyvtári fotópályázat segítségével is erősödik a 

művészeti kompetencia. 
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14. Könyvtári ismeretek szülőknek, tanároknak 

Könyvtári ismerettár nemcsak diákoknak 

 

    A könyvtári pályázat révén nemcsak a diákok, hanem a felnőttek (szülők, tanárok)  is 

ismerkedhettek az iskolai könyvtár adta  lehetőséggel.  

   Az elmúlt tanév során az év eleji és év végi tanári  összejövetelek  alkalmával és a 

munkacsoporti  megbeszéléseken  sikerült   megismertetni a tanárokkal a bővült könyvtári 

eszköztárat, könyvtárhoz kötődő programokat és   könyvtári ismereteket.   

A szülők számára az ismeretek átadása a szülői értekezletek alkalmaival történt.    A 

tanév során a 7. A osztály szülői közösségét vártuk a könyvtárba. Az összejöveteleken 

szeretetvendégséggel egybekötve ismertettük meg a szülőkkel a digitális könyvtár adta 

lehetőségeket: honlap, a pályázati programok, hasznos könyvtári ismeretek, e-könyvtár, 

városban lévő nagy könyvtárak elérhetőségek, iskolánk elektronikus katalógusa.   

    A idei tanévben is folytatódnak a lehetőségek a felnőttek számára a szülői értekezletek 

alkalmaival, tanári megbeszélésekhez kötötten valamint, az iskola nyitott napjaihoz 

kapcsolódóan. 
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15. Könyvtári alaprajz 

 

 

 

A kép nagy méretben és színesben megtekinthető a könyvtár honlapján. 

 

………………………………………………………………………………………….. 
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