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BEVEZETÉS
A KLUBKÖNYVTÁR
Szentendrén sokak emlékeiben élhet még a lakótelepi klubkönyvtár egykori színes tevékenysége, erős, közösségformáló ereje, amely a lakótelepen túl is éreztette hatását.
A nemrég szépen felújított tagintézményt – a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár fiókkönyvtárát – ma is sokan látogatják. Főleg idősek és
kisgyermekesek. Közülük talán nem mindenki tudja azt, amit most fel
idézek.
Ne zavarjon senkit, ha néha klubról, máskor könyvtárról, legtöbbször
pedig klubkönyvtárról lesz szó, mert ez is a történet része. E könyvtár
múltjának, jelenének összegzése ez a kis füzetecske – s közben egy picit
magáé a lakótelepé is.
A LAKÓTELEP
„A Kálvária tér jobb sarkából a Lukács fivérek útján [ma Kálvária út]
indulunk tovább a Művésztelep felé. […] Az út bal oldalán húzódik a
Felszabadulás- [ma Püspökmajor-] lakótelep, amely a 70-es évek óta folyamatosan épül. Az útról jól látszik a lakótelep központi része és az új
gimnázium. Az építkezések befejezésekor a város lakóinak mintegy 25%-a
fog itt élni.” Így írt 1985-ben a magyar városokról szóló útikönyvsorozat
városunkat bemutató kötete Szentendre egyik első lakótelepéről.1
„Az új negyed egy köldökzsinórral, a Római sánc utcával van összekötve a várossal. […] A lakótelep […] önálló test lett a városban, és döntően
befolyásolja a város minden funkcióját, elvonva az erőt és a pénzt a történelmi városközponttól” – fogalmazott egy cikk 1988-ban.2
„Pomázt elhagyva, a HÉV pályája szépen ívelt, hosszan elnyúló kanyarral éri el Szentendre határát. Innen a vonatablakból nézvést, a Pismány-hegy lábának egyik gerincén végigfutó szentendre-püspökmajori lakótelep sziluettje is szépen megkomponált vonalban illeszkedik a
1
2

Soproni Sándor, Sándyné Wolf Katalin: Szentendre. Panoráma, [Bp.] 1985. 105. o.
Nyitrai Ákos: Lakótelepi látlelet. Szentendre és Vidéke (SZEVI), 1988. február. 4. o.
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lankák lefutásához. Az ötemeletes panelek közé beépített tízemeletes
tömbök mintha megkísérelnék »eljátszani«, hogy tulajdonképpen ők is
a hegy ívelt gerincvonalának részei. […] mind közelebb érünk a patinás
óvárosáról híres településhez, úgy válik ez a próbálkozás mind […] hiteltelenebbé. Kisváros nagy lakóteleppel. Ebben a léptékben mindig felmerül a »lakótelep a város szélén, vagy város a lakótelep szélén« dilemma.”3
Újságokból kiragadott részletek, de érzékeltetik a lakótelep folyamatos épülését, nagyságát.

Martinkó József: Végvár Szentendrén. Harminchat szociális bérlakás – lakótelep a
város szélén vagy város a lakótelep szélén. Népszabadság, 2004.03.10. 11. o.
3
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I. 1977–1990
MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT RÉSZEKÉNT
Egy eleve hatalmasnak szánt intézmény, a Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár (PMKK) üzemeltette kezdetben a klubkönyvtárat.
A PMKK tényleges működése Szentendrén, az Engels (ma Pátriárka)
utca 7-ben 1975 decemberében kezdődött. A Pest Megyei Tanács eredeti elképzelése szerint a közművelődési és könyvtári feladatokat megyei,
járási és városi szinten megvalósító PMKK egyetlen komplex intézményként működött volna a külvilág felé. Azaz elméletileg közös vezetéssel,
munkatervkészítéssel, közös tervezéssel, végrehajtással, értékeléssel, de
a szakmai költséghelyek elkülönítésével gazdálkodik. Az intézmény élén
kezdetben két szakmailag elkülönült igazgató állt, amit az általános igazgató mellett álló közművelődési és könyvtári igazgatók szerinti felállás
követett4. Ez az eltérő feladatrendszerek jobb érdekérvényesítési pozícióját jelentette.
A PMKK létesítésével egyidejűleg több, korábban önálló intézmény
szűnt meg: a Pest Megyei Könyvtár, a szentendrei Városi–Járási Könyvtár
és a József Attila Művelődési Központ, valamint a Pest Megyei Népművelési Tanácsadó. Ezek az új komplex intézménybe integrálódtak, a művelődési központ feladatrendszere pedig megyei feladatkörrel bővült.
Az Engels utcában új épületet terveztek és építettek e monumentális
mozaikintézménynek. A közös otthonba költöztetéskor azonban kiderült,
hogy az épület nem tudott befogadni mindent és mindenkit.5
A PEST MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
LAKÓTELEPI KLUBJA
A klubkönyvtár a Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár Lakótelepi Klubja néven jött létre 1977-ben6 a Felszabadulás- (ma Püspökmajor-)
lakótelep N épületében (ma a Hamvas Béla u. 6. szám alatt), az Országos
4
Lásd A Pest Megyei Könyvtár 50 éve. Szerk. Gerber György. PMK, Szentendre, 2003.
112. o.
5
Uo. 26. o.
6
Lásd Közművelődés félárbócon. Apropó lakótelepi klubkönyvtár… SZEVI, 1988. szeptember. 9. o.
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Közművelődési Tanács és a Kulturális Minisztérium kezdeményezésére,
jelentős anyagi támogatással.
Alapterülete 124 m2, berendezése a szokásos bőrgarnitúra Salgó polcokkal.7 Kéthetente kilenc napon át, napi hat órában állt használói rendelkezésére, 14 és 20 óra között. Szerda volt a szabadnap, szombatonként
– csak páratlan heteken – három órát volt nyitva, 14 és 17 óra között.
Klubok, kiscsoportok
A klub a kezdet kezdetén gyerekek számára kínált játékos foglalkozásokat:
Bóbita kör az ovisoknak, Cimbora az iskolásoknak. A Bóbita értelem- és
készségfejlesztő foglalkozás volt 3–6 éves, óvodába nem járó gyerekeknek. A felnőtt korosztályt az Asszonyklub és a Hanglemezbarátok köre
várta.
A programkínálat rendkívüli gyorsan bővült. A kiscsoportok számának
növekedése, a klubban tartott előadások, megemlékezések sokfélesége,
a jól kigondolt zenei és képzőművészeti alkalmak élő, jól működő lakótelepi klub képét idézik fel.
Köszönhető ez a kezdeti időszak bővebb pénzügyi támogatásának, de
rendkívül fontos volt a klubvezető személyisége és kiváló kapcsolatrendszere. A klubkönyvtár lelke, Máté Györgyné (Emese) jó kapcsolatot ápolt
a kultúra számos helyi képviselőjével, de támogatókra talált a különböző
szervezeteknél is (Hazafias Népfront, Városi Úttörőelnökség). Férjével,
Máté Györggyel kiállítássorozatot is rendezett, amelyhez megnyerték a
szentendrei művészek legkiválóbb képviselőit. A házi muzsikálás hagyományait felélesztő Zenebarátok köre pedig rendezvényeivel előrevetítette a Szentendrei Kamarazenekar megalakulását.8
A vetítettképes, ismeretterjesztő előadások többek között az alábbiak voltak. Molnár József: Vietnam (1977); Víg István: A csillagos ég; Bíró
László: A magyar hegyek birodalmában; Balla Benjámin: Utazás a Dunán;
dr. Wiesinger Márton: Akvárium a lakásban (1978) és Téli népszokásokról
(1979); Bíró László: Ausztria, Svájc, Olaszország (1980).
Sokféle önszerveződő klub és kör jött létre: Kertbarátok és VirágkedLásd Őzi: Püspökmajor jó szellemei. Iskolagaléria és baráti kör. SZEVI, 1998. február
27. 4. o.
8
Lásd Gaján Éva: Szentendre helytörténésze. SZEVI, 2017. január 16. 17. o.
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velők klubja, Játékkör iskolásoknak Erdősi Gabriella vezetésével, Ifjúsági
bélyegkör (1978). Kezdetben még nyugdíjas teadélutánokról szólt a tudósítás (1977), a következő évben már a megalakult Nyugdíjasok klubjáról adtak hírt (1978).
A Zenebarátok köre Hallgassuk együtt! című sorozata közös zenehallgatási alkalmakat teremtett. Ennek keretei közt élvezhették például Mozart Requiemjét, Bach Karácsonyi oratóriumát (1981). Megemlékeztek
olyan nagy muzsikusok születési évfordulóiról, mint Bartók Béla (1981),
Liszt Ferenc (1981) vagy Joseph Haydn (1982). 1980-ban a kör vendégeként szerepelt Kertész Tamás, a Magyar Állami Operaház magánénekese,
az est házigazdái Mezey Erika és Fenyő Gábor voltak. Emlékezetes kamarakoncertet adott a klubban a Bakfark Bálint Lant trió Valachi Mária
előadóművész közreműködésével (1978).
Gyermekeink muzsikálnak címmel, Mezey Erika vezetésével viszonylag rendszeresen adtak hangversenyt a Vujicsics Tihamér Állami Zeneiskola lakótelepi növendékei. Ilyen volt a Karácsony a népek zenéjében
(1981), A hangszerek vetélkedése (1982).
A klub vendége sorozatban nagy érdeklődést kiváltó művész–közönség találkozókat szerveztek. A megvalósításban a Magyar Képzőművészek Szövetsége Pest Megyei Területi Szervezete működött közre. Ismert
művészettörténészek, kritikusok, művészeti írók mutatták be a neves
alkotók munkásságát. Deim Pál festőművész korai alkotásairól, Balogh
László festőművészről, illetve Farkas Ádám szobrászművészről Hann Ferenc művészettörténész beszélt. A krónikák szerint Balogh László művész–közönség találkozóján mestere, Barcsay Jenő is részt vett. Gy. Molnár Istvánt és alkotásait Mucsi András, Rózsa Péter szobrászművészt Tóth
Antal művészettörténész mutatta be. Az 1978-as évben a klub vendégei
voltak még: Urbán Teréz és Borsódy László keramikusművészek, Hajdú
László festőművész, míg Csíkszentmihályi Róbert szobrász, Pirk János
festő és Rajki László szobrászművészek 1979-ben látogattak el a klubba.
Lukoviczki Endre, Hadas István és Kóka Ferenc festőművészek, valamint
Sarkantyu Judit keramikus találkozójára 1980-ban került sor. Aknay János
és Bálint Ildikó festőművészek, illetőleg Lehoczky János kovács iparművész 1981-ben találkozott közönségével, Barnaföldi Gábor fotóművész és
Szánthó Imre festő, grafikus 1983-ban voltak a klub vendégei.
A színvonalas és sokszínű művész–közönség találkozóknak köszönhetően a klub falait sokszor díszítették neves művészek alkotásai: pl. Klimó
9

Károly Munkácsy Mihály-díjas festőművész nagyméretű falikárpitja vagy
Deim Pál, Gy. Molnár István munkái (1978). A képzőművészeti világhéten
Szánthó Imre linómetszeteiből készült kiállítás (1977). Több száz szentendrei képes levelezőlapot bemutató kiállítás nyílt Faragó László és dr.
Wiesinger Márton magángyűjteményeiből (1977). De volt kézimunka-kiállítás is Rédly Pálné munkáiból (1978), illetve bélyegkiállítás (Virág a bélyegeken, 1978).
1980 októberétől – havi rendszerességgel – Filmklub szervezésével is
próbálkoztak. Október 15-én az Elcsábítva és elhagyatva című olasz film
került vetítésre, 6 Ft-os belépődíjjal. Az Egy erkölcsös éjszaka, Edith Piaf,
Chaplin revüfilmek voltak még az 1980/81-es évad tervében. Kedvezményes bérletet tizenkét filmre 60 Ft-ért lehetett vásárolni.
Az alsósokat olyan bábfoglalkozásokkal célozták meg, mint a Micimackó kuckót épít, Kormos István: Vackor, Tolsztoj: Az aranykulcsocska
(1980), továbbá La Fontaine: A tücsök és a hangya, Weöres Sándor: Ha a
világ rigó lenne (1981). Az év őszétől Bábszakkör indult. A bábkészítés és a
bábjátszás tudományát sajátíthatták el azok, akik a szakkör kéthetenkénti foglalkozásain részt vettek. Ovisok, napközisek kiszebábot, síkbábot,
díszletet készítettek, olvasó- és mozgáspróbákat tartottak többek közt Az
időjós cinke vagy az Árvízi balladácska (1982) című előadásokhoz.9
Könyvtár
A szerteágazó közművelődési tevékenység mellett a könyvtári szolgáltatás alapját a használatra készen kapott letéti gyűjtemény biztosította.
Önálló állománygyarapítás nem történt. Annak sajnos nincs nyoma, hogy
a letéti állomány 1977-ben hány kötet volt. Könyvkölcsönzésre kéthetente öt nap jutott, ami napi négyórás nyitvatartást jelentett hétfői és csütörtöki napokon, 14 és 18 óra között.
Az 1977-es könyvtári nyilvántartások szerint a klubkönyvtárnak 237
beiratkozott olvasója volt, használói 2753 kötetet kölcsönöztek. A látogatók száma magas, 8349 fő, miként az éves rendezvények száma is (34
alkalom). A könyvtári munkanapló pontosan rögzítette a klubkönyvtár
programjait, melyek közül könyvtári jellegű az ünnepi könyvheti író–
Lásd: a Szentendrei Műsorfüzet 1977 és 1979, később a Szentendrei Műsor 1980 és
1982 közötti számai.
9
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olvasó találkozó Bágyoni Attila orvos-íróval, a Tündérkert című irodalmi
összeállítás és az Ady Endre-emlékest, Új vizeken járok címen.
Természetesen, ahogy ez máshol is szokás volt, úgy itt is helyet adott
a klubkönyvtár más szerveknek, szervezeteknek, elsősegélynyújtó tanfolyamoknak, tanácstagi beszámolóknak (1977).10
KIS KITÉRŐ: CSÖRTÉK A SZENTENDRE ÉS VIDÉKE HASÁBJAIN
A PMKK „mamutintézményi” voltából fakadó kezdeti gondjai nem oldódtak meg. Az eredeti elgondolás megvalósítása folyamatos akadályokba
ütközött. Külső szemlélő minderről 1988-ban a város lapja, a Szentendre
és Vidéke (SZEVI) hasábjain olvashatott. Augusztusban a PMKK igazgatója, dr. Végh Károly, szeptemberben a Városi Tanács Művelődési, Ifjúsági
és Sportosztályának vezetője, Szabó Ferenc nyilatkozott. Közművelődés
félárbócon volt a megjelent írások közös főcíme.
„A felszabadulás-lakótelepi klubkönyvtár éveken át kiemelkedő szerepet töltött be a térség közművelődésében. Kiállítások, zenei, irodalmi
rendezvények, klubfoglalkozások, szakkörök jelezték életrevalóságát. Aztán fokozatos leépülés vette kezdetét, ami immáron ott tart, hogy a jobb
napokat látott intézmény csak hetente kétszer három órát tart nyitva, s
akkor is csak könyvtárként funkcionál.”11
Mivel a klubkönyvtár csak városi közművelődési feladatot látott el, az
igazgató kérte, tekintsen el a város a kilencvenezer forintos bérleti díjtól.
Elengedéséhez azonban a Tanács Végrehajtó Bizottsága nem járult hozzá. Az igazgató megítélése szerint tevékenységük 75–80 százaléka kifejezetten a városban élők érdekeit szolgálta; országos analógiaként pedig
felhozta: „Olyan megyei kulturális intézményről, amely városi funkciót is
ellát, és a város anyagilag nem támogatja, nem tudok. De az is igaz, hogy
ezek az intézmények rendre a megyéjük székhelyén működnek.”12
A cikk folytatását szeptemberre ígérte a szerkesztőség. Addig is a lap
a Tanács júliusi határozatából idézett, miszerint: „A Végrehajtó Bizottság
utasítja a Művelődési, Ifjúsági és Sportosztály vezetőjét, azonnal vizsgálja
10
Lásd: a klubkönyvtárban fellelhető letéti törzslapok; egyedi és csoportos leltárkönyvek; könyvtári és népművelői munkanaplók; vendégkönyv.
11
(kertész): Zivatar a Barcsay-mozaik mellett. Közművelődés félárbócon. SZEVI, 1988.
augusztus. 4. o.
12
Uo.
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meg, hogy a felszabadulás-lakótelepi klub milyen feltételekkel indítható
meg szeptember 1-jétől. Amennyiben a munka újbóli megkezdésének
anyagi konzekvenciái vannak, terjessze javaslatát a Végrehajtó Bizottság
soron következő ülése elé.”13
A szeptemberi folytatásban a Tanács képviselője elismerte, hogy vannak megoldásra váró problémák. „Valóban kiemelkedő munka folyt az első
években. Később személyi változások történtek a klubkönyvtárban, ami
kedvezőtlenül hatott a programok színvonalára. A PMKK általános gondjainak növekedésével – amelyek között az anyagiak is szerepet játszottak
– a klubkönyvtár működési zavarai is egyre inkább jelentkeztek.”14 Hangot
adott annak is, hogy a PMKK létrejöttekor a város költségvetésében szereplő „közművelődési feladat” címkéjű mutatót zárolták, a megyei pénzügyi osztály beépítette az új intézmény költségvetésébe, így a tanácsok
önálló gazdálkodásáig, 1986-ig nem volt igazán támogatási lehetőségük.
A klubkönyvtár működtetését a Tanács oly módon tudta volna elvállalni, hogy a Felszabadulás-lakótelepi (ma Barcsay Jenő) Általános Iskolához
csatolta volna, oktatási szakfeladatként. A PMKK azonban elzárkózott ettől.
Szabó Ferenc azt is hozzátette, hogy az évek során közvetve mindig kapott
a művelődési központ a várostól támogatást. Segítettek a dolgozók lakásgondjainak megoldásában, állták az egyes kulturális programok (pl. Szentendrei Nyár) propaganda- és más járulékos költségeit, jelentős mértékben
hozzájárultak a művészeti csoportok külföldi utaztatásához.
Az írás záró mondata a következő: „Azt hiszem, a problémát – még
ha ilyen földhözragadt, anyagias köntösben jelenik is meg – nem ilyen
méltatlan módon kellene megközelíteni. Tisztázni kellene végre, hogy a
városhoz mint természetes közegéhez kötődő intézmény hogyan tölthetné be konfliktusmentesebben – nehéz gazdasági körülmények között is
– társadalmi szerepét.”15
NYITÁS A FELÚJÍTÁS UTÁN
A helyzet rendeződni látszott. A helyi lap hasábjain szakmai és költségvetési beszámoló jelent meg az 1989-es évről. Dr. Végh Károly igazgató
Uo.
Közművelődés félárbócon. Apropó lakótelepi klubkönyvtár… SZEVI, 1988. szeptember. 9. o.
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a leromlott állapotú helyiségben szükséges általános felújítással kezdte
beszámolóját. A jobb hőszigetelés reményében lezárták a mennyezetet, a huzatosság mérséklésére a bejárati ajtó mögé üvegezett ajtó került, belső raktárt alakítottak ki, festést és parkettacsiszolást végeztek.
A felújítással együtt szerényebb mértékű berendezésfejlesztés, technikaieszköz-beszerzés is történt. A technikai eszközöket a Hallássérültek
klubja által nyert pályadíjakból (80.000 Ft értékben), a Városi Tanács
és a PMKK támogatásából vásárolták. Ezzel megteremtődtek a tárgyi
feltételek az újrainduláshoz.
„A lakosság részéről az újranyitást [1989. február 7.] természetes várakozás előzte meg, mert egy évig csak heti két alkalommal, hat órában
tartott nyitva a klubkönyvtár”.16
A felújítás után a heti nyitvatartási napok száma duplájára, a nyitvatartási óráké közel négyszeresére bővült.
Klubok, kiscsoportok
A beszámoló készítője aggódott amiatt is, hogy „a helyiség oszthatatlansága miatt a könyvtári kölcsönzést és az egyéb művelődési otthoni
tevékenységet megosztott nyitvatartási időben kell megoldani”.17 A bélyegszakkör kivételével a klubokat, kiscsoportokat sikerült mégis elkülönített időben működtetni. A bélyegszakkört (ifjúsági és felnőtt csoporttal)
alkalmanként 15–20 fő látogatta. Jól működött a német nyelvtanfolyam
heti kétszer két órában, két csoportban, 35 fő részvételével.
A klubfoglalkozások inkább az ifjúságnak szóltak. „Terveztük Tini
videóklub indítását, de a tagsági díj léte (mindössze 100 Ft/év) a fiatalok
nagy részét elriasztotta. Látva azonban azt, hogy többnyire olyan szociá
lisan deprivált fiatalokról van szó, akiknek fontos, hogy idejük egy részét
legyen hol és értelmesen eltölteni, a tagsági díjtól eltekintettünk, jól
lehet egyedüli bevételi forrás a tanfolyamokon kívül.”18
A Mozgássérültek és Kertbarátok, illetve a Hallássérültek klubja önszervező közösségként jöttek létre. Kéthetente biztosítottak számukra
helyet. Egy-egy alkalommal a Mozgássérültek klubjában 25–35 fő, a HalVégh Károly: Itt is pénzhiány. Klubkönyvtár a lakótelepen. SZEVI, 1990. április 1. 7. o.
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lássérültek klubjában 15–20 fő találkozhatott, nemcsak szentendreiek,
hanem környékbeliek is.
„Terveztük egy igazán lakótelepi, lokálpatrióta kör megalakítását,
amely azokból a polgárokból verbuválódott volna, akik itt élnek, és közvetlen lakókörnyezetükért tenni is akarnak. Felhívásunk nem maradt
visszhang nélkül, de a visszajelzésekből az tűnt ki, hogy a politizáló,
közéletibb szemléletű emberek most elsősorban a nagy, országos problémákra koncentrálnak, a szűkebb környezet gondjait majd a helyhatósági választások után vállalják fel.”19
Könyvtár
A letéti állomány induláskor 5410 kötetből állt, kevésnek bizonyult viszont
az újságok száma, mivel az előző évi megrendelés még heti két nyitvatartási napot vett figyelembe. A pótrendeléseket a Városi Tanács által biztosított
10.000 Ft-os támogatásból fedezték. A beiratkozott olvasók száma 318 fő,
közülük a 14 éven aluliak száma 180 fő volt. Kevés, mindössze 1300 kötet a
gyerekkönyv. „A jövőben alapvető hiányokat kell pótolni”20. A könyvtárban
1989-ben 3464 látogató volt, és 16.626 kötetet kölcsönöztek. A lakótelepi
óvodák és az iskola szívesen vitte nagycsoportos ovisait, tanulóit könyvtárhasználati, könyvtárismereti foglalkozásokra.
Pénzügyi mutatók és hátterük
Bevétel (átvett pénzeszköz): a Városi Tanács VB-től 1988-ban 106.000
Ft; 1989-ben 218.000 Ft, összesen 324.000 Ft. Kiadások: helyiség felújítása, szőnyeg, függöny, HIFI-szekrény, asztal, színes TV, képmagnó, kazetták, újság: összesen 441.000 Ft. Fenntartási kiadások: VGV-bérleti díj,
bérköltség, villany, fűtés, meleg víz, összesen: 409.000 Ft. Összes kiadás:
850.000 Ft. Ha ebből kivonjuk a tanácsi támogatás összegét, a PMKK saját költsége: 526.000 Ft.21
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II. 1991–2002
VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ GONDOZÁSÁBAN
A DUNAPARTI MŰVELŐDÉSI HÁZ LÉTREJÖTTE
A helyhatósági választások után a Pest Megyei Önkormányzat felülvizsgálta intézményrendszerét, és arra az elhatározásra jutott, hogy megszünteti (1991. október 1.) a mamutintézményként működő PMKK-t.
Ismét önálló lett a Pest Megyei Könyvtár, s a korábban vállalt közművelődési feladatokból a helyi szintűeket megkapta a város. Megalakult a
Dunaparti Művelődési Ház (DMH), a lakótelepi klub új működtetője.
„A szétválás nem volt konfliktusmentes, hiszen személyi érdekeket,
intézményi és önkormányzati vagyont egyaránt érintett.”22
A DMH erősen lecsökkentett létszámmal és költségvetéssel indult. A
munkatársak „sajátos pionírkorszaknak” élték meg a változást. „Telefon
nélkül, igen egyszerű körülmények között, de kreatív és nyugodt életet
éltünk. […] Perjéssy Barnabás igazgatónk imádta a várost, mindent megtett érte, amit lehetett. Kezdettől bizalmat szavazott nekünk, és örömmel
fogadta az önállósodásunkat”23 – tudósított egy visszaemlékezés a későbbi években a SZEVI hasábjain.
KÖZSÉGNYI LAKÓTELEP AZ 1990-ES ÉVEK DEREKÁN
A Püspökmajor-lakótelepen 5500 ember élt, a város lakosságának
nagyjából egyharmada, közel 1500 család. A lakótelepi lakosságszám
a régió 22 települése közül 18 község lélekszámát előzte meg.24 A lakók többsége idős ember vagy nagycsaládos, egy részük a 11-es út
építésekor elrendelt tanácsi kisajátítások után költözött ide. Az egykori „Szeles-domb” szélén, a Radnóti-telep teraszos házai katonatiszA Pest Megyei Könyvtár 50 éve. Szerk. Gerber György. PMK, Szentendre, 2003. 34. o.
…a Göllner… A beszélgetést lejegyezte Horváth Judit. SZEVI, 2011. szeptember
16. 12. o.
24
Lásd Máté György: Mire képes a jó civil szervezet? Püspökmajor, egy községnyi lakó
telep. SZEVI, 1996. december 20. 3. o.
22
23
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teknek,25 a domb végi László-telep lakóházai pedig erdélyiek számára
épültek.26
Bár lassan felépült az óvoda és az iskola, a klubkönyvtáron kívül nem
volt több közösségi célú építmény. A kereskedelem és szolgáltatás helyzete is kedvezőtlenül alakult, bár a Dunaparti Művelődési Ház vállalkozásában – kiegészítő tevékenységként – könyvesbolt nyílt közvetlenül a
klubkönyvtár mellett, a Házi Árpád (ma Hamvas Béla) u. 6. sz. alatt, még
1991-ben. Az üzlethelyiség 4 x 10 m alapterületű volt, 4 x 1,5 m raktár és
mellékhelyiség tartozott hozzá. A beszerzést, árusítást a DMH dolgozói
végezték havi beosztás szerint, ügyeleti és érdekeltségi rendszerben.27
„A Püspökmajor-lakótelep külön város a városban. Sokan járnak Budapestre dolgozni. A lakosság egy jó részének nincs köze a városhoz. Az
itt lakó gyerekek […] nagy része többet tartózkodik az utcán, mint otthon. Valószínű, a családok maguk problémásak. […] Pontos adatokkal,
felméréssel nem rendelkezünk, de a klubkönyvtárban és a könyvesboltban szerzett tapasztalatunk a fentieket támasztják alá. A gyerekek – ha
másért nem – melegedni bejárnak a könyvtárba. Hálásak minden szóért,
törődésért.”28 Ezekkel a sorokkal kezdődött a DMH egyik nyertes pályázatának programleírása.
Ráadásul „az itt élők feje fölött Damoklész kardjaként lebeg a hatalmas összegű közüzemi tartozás, ami sürgős megoldásra vár”.29 A bajok jó
része az 1970-es évek derekán épült felszabadulás-lakótelepi házak rossz
energetikai tervezéséből és kivitelezéséből származott.
ÚJABB KITÉRŐ: A PÜSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI BARÁTI KÖR…
Az ezredforduló körül a lakótelep sajnálatos módon a város „érdes” részévé vált, az autólopások, betörések, rongálások gyakori eseménynek szá25
Lásd Erdélyi: Szentendrei látlelet. Betonhallgatás – szellemi szegénység és hatalmi
gőg. Kapu, 1998. 11–12. 105. o.
26
Lásd Törő István: Az újgazdagok hivalkodó épületei tönkreteszik Szentendre arculatát. Népszabadság, Pest Megyei Krónika melléklet, 1996. február 23. 29. o.
27
Lásd: a Dunaparti Művelődési Ház Püspökmajor Lakótelepi Könyvesboltja, Működési szabályzat. 1992. január 8. 1. o.
28
Pályázati szerződés a Csavargás témakörében. Szentendrei Önkormányzat Ifjúsági,
Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, 1997.05.30. 3. o.
29
V. CS.: Civil fórum a városházán. SZEVI, 1998. november 13. 5. o.
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mítottak. Annak érdekében, hogy ne a bűnözés és a sivárság uralkodjék
el,30 az alulról jövő kezdeményezések egyikeként, 1991-ben megalakult
a Püspökmajor Lakótelepi Baráti Kör. „Az emberek egymásrautaltsága
hozta létre ezt a szervezetet.”31 Elnöke, a fáradhatatlan Tóth István, vagy
– ahogy mindenki ismerte – a „Tóthpisti” volt.32
A Baráti Kör a lakótelepen és a környéken lakók életkörülményeinek
javítása céljából érdekegyeztető tárgyalásokat szervezett, távlati fejlesztési terveket véleményezett. „Részt vettek a 2002-ben telepített gázmotor és a vele kapcsolatos problémák megoldásában, a táv- vagy egyedi
gázfűtés körüli viták, az egyedi hőmennyiség mérése, a fűtőművel kapcsolatos zaj, a közterületi tisztaság és rend, a közlekedési problémák stb.
rendezésében. A felsoroltakon kívül mindig fontos cél volt a lakótelep
szerves integrálása a városba.”33
Jól működő civil szervezetként újra és újra próbálkoztak a sajátságos, sok hátránnyal járó lakótelepi életforma nehézségeinek enyhítésével, a lakótelepi közösségben élők közérzetének javításával. Mindig
akadt egy tucatnyi önkéntes segítőtárs. A millecentenárium évében
pünkösdkor lovasversenyt rendeztek a lakótelep melletti domboldalon.
Kötetlen beszélgetésre, szalonnasütéssel egybekötött összejövetelre
hívták a lakótelepieket az iskola melletti sportpályán, és ezt közkívánatra az ősz folyamán még háromszor megismételték. A Vörös keresztnél
április 27-én búzaszentelést, augusztus 20-án kenyérszentelést tartott
dr. Kiss György plébános. Halottak napján a Fehér keresztnél gyűltek
össze azok, akik elhunyt hozzátartozóik sírját valamilyen okból nem
tudták felkeresni.34
Szívügyük volt a gyerekekkel való törődés. A Barcsay Iskolával közösen
indultak a Nemzeti Ifjúságért Sport Alapítvány pályázatán. Az elnyert támogatásból a Katonai Főiskola uszodáját az ötödikesek felváltva vehették
igénybe. Karitatív tevékenységként sokszor rendeztek jótékonysági bált,
30
Lásd Őzi: Püspökmajor jó szellemei. Iskolagaléria és baráti kör. SZEVI, 1998. február
27. 4. o.
31
L. E.: Püspökmajor Lakótelepi Baráti Kör. SZEVI, 1993. január 15. 8. o.
32
Lásd N. B.: Érdekvédelemből jeles. SZEVI, 2001. december 14. 3. o.
33
Szentendre büszkeségei. Szentendre város hivatalos honlapja, Hírek, 2014. augusztus 27. 07:42. https://szentendre.hu/szentendre-buszkesegei-2/ 2019.05.05. 20:35
34
Lásd Máté György: Mire képes a jó civil szervezet? Püspökmajor, egy községnyi lakó
telep. SZEVI, 1996. december 20. 3. o.
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gyűjtöttek időseknek, magányosoknak, sokgyermekes családoknak kis
karácsonyi ajándékra.35
…ÉS A „TÓTHPISTI”
„A negyvenvalahány éves elektromérnök, kétgyermekes családapa
Tóth István valójában egy intézmény Szentendrén. Olyasfajta csodalény, akit megbámulnak, megcsodálnak, vállon veregetnek, olykor tessék-lássék még ki is tüntetnek, de igazából nem tudnak mihez kezdeni
örökös vibrálásaival, ötletlavináival és azzal a már-már szinte monoton
elszántsággal, amivel egyfolytában és eltéríthetetlenül másokon akar
segíteni. […]
Tóth Pisti sorsának alakulása példaértékű. […] Egy balul sikerült fogászati beavatkozás következtében ízületi gyulladást kapott, PCP-s lett, ám
eszébe sem jutott, hogy egészsége megrontásáért kártérítési pert indítson. […] Közben 1990-ben a Püspökmajor-lakótelepen megválasztották
képviselőnek, fáradhatatlanul bombázta a testületet részletes kimunkált
elképzeléseivel, amelyeket hol komolyan vettek, hol nem. A ciklus vége
felé már nem tudott saját lábán lemenni a városházára.
Leszázalékolták, s míg a motorizált kerekes kocsival meg nem lepték,
ágyhoz kötve vívta forradalmait. Mert folyvást ügyködött valamiben.
[…] Az ő nevéhez fűződik a Móricz Gimnázium előtt a Fehér kereszt
felállítása, létrehozta a Püspökmajor Lakótelepi Baráti Kört, szalonna
sütéseket, lovasversenyt, tűzoltó-bemutatót, évről évre bált szervez a
Barcsay Általános Iskolában. Mindenekelőtt pénzt, támogatást varázsol
elő a társadalmi közönyből, hogy karácsonykor vagy a szükség okán
segítsen a térség szegényein, akikről – mintha az önkormányzaténál
nagyobb apparátusa lenne – naprakész nyilvántartása van. […] Számítógépén napi tizenhat órákon át elkészítette a lakótelep valamennyi
épületének energiatérképét, tanácsai alapján […] többmilliós megtakarítást lehetett elérni. Érdemeit elismerve […] a polgármester levélben felkérte, legyen Szentendre főenergetikusa. Elmondhatatlan, hogy
e megtiszteltetés milyen mértékben megsokszorozta az elszántságát.
[…] A nagy mű, a térség energiatakarékossági koncepciója azonban elkészült. Anélkül, hogy […] fizetségben részesült volna. Ráadásul advent
35
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idején a tudtára adták, hogy »hivatalosan« ezentúl nem tartanak igényt
a szolgálataira…”36
Tóth István 1994-ben Pro Urbe Szentendre elismerést kapott. Még
ugyanebben az évben, amikor már járni sem tudott, a SZEVI hasábjain
nyílt levélben köszönt el választóitól. A képviselői feladatokat elvállalni
tovább nem tudta.
A Püspökmajori Baráti Kör tagjai 1996 áprilisában jótékonysági bált
szerveztek az elnöküknek. Megtudták ugyanis, hogy a lépcsőjáró lift költségéből (750.000 Ft) még jócskán hiányzik. Úgy vélték, megérdemli a segítséget az, aki korábban mindenkin, erején fölül is segített. „Most neki
van szüksége támogatásra.” Olyanok is megvásárolták a belépőjegyet,
akik el sem tudtak menni a bálba, csak támogatni szeretnék Pistát. Az
anyagi segítségen túl „örülni fog annak is, hogy az általa elindított baráti
kör él, és képes maga köré gyűjteni az embereket”.37
Tóth István temetése (2004) közéleti eseménnyé vált, Szentendre Város Önkormányzata saját halottjának tekintette, és díszsírhelyet adott
a részére.38 Ugyanezen év július 20-án szerény kis ünnepség volt a Püspökmajor-lakótelepen. „Az apropó, hogy Tóth Pisti e napon lett volna
55 éves. Aki nem ismerte, nem is lakótelepi. […] Évtizedeken keresztül
a közösség élő lelkiismerete volt. […] Most az ő emlékére ültettek fát a
barátai, az iskolások és a kör tagjai.”39
A DUNAPARTI MŰVELŐDÉSI HÁZ LAKÓTELEPI KLUBKÖNYVTÁRA
A Püspökmajori Klubkönyvtár és Szentendre Város Önkormányzata között 1997. május 30-án pályázati szerződés jött létre. A Csavargás
témakörben kiírt pályázat olyan kezdeményezéseket kívánt támogatni,
amelyek a szabadidejüket utcán töltő, célt nehezen találó gyermekeken
és fiatalokon igyekeznek segíteni.
Kertész Péter: A főenergetikus. Népszabadság, Pest Megyei Krónika című melléklet,
1998. február 6. 27. o.
37
Benkei Ildikó: Bál a lakótelepen. SZEVI, 1996. április 12. 5. o.
38
Lásd Benkovits György: Tóth István temetése.
http://www.benkovits.hu/2004februar23-marcius14.htm
39
Benkovits György: Emlékfa Tóth Pistinek.
http://www.benkovits.hu/2004juli14-30.htm 2019.05.06. 15:54
36
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A klubkönyvtár pályázata a lakótelepen kallódó, utcán csavargó gyerekek és fiatalok összefogására tett kísérletet.
„Ezeknek a gyerekeknek szeretnénk egy klubot indítani. Kézműves tevékenységre építenénk, különböző játszóházi foglalkozásokat tartanánk.
Pl. virágkötés, papírhajtogatás, nemezelés, gyöngyfűzés, szövés-fonás
stb. Eközben alkalom adódik arra, hogy beszélgessünk, ill. beszéltessük
a gyerekeket. Ilyenkor nagyon sok minden elhangzik önmagukról, a családjukról, problémájukról. Lennének teadélutánok is, társasjátékok, szójátékok, videózás. Minden héten lenne klub, egyik héten péntek délután,
másik héten szombat délelőtt. Biztosak vagyunk benne, hogy a gyerekeket értelmes időtöltésre tudjuk szoktatni. Gátlásosak a gyerekek nagyon,
ezért a szituációs játékok, drámajátékok során az a célunk, hogy önbizalmat tudjunk nekik adni. Az együttes élményszerzés és az együttes munka
fontos ebben a korban, mintaértékű. Meghatározóvá válhat a későbbiekben is! Ezért tartjuk fontosnak, szükségesnek a foglalkozást ezekkel a
gyerekekkel.”40
A pályázat időtartama 1997. május–december hónapokra szólt. A
DMH saját erőforrásai mellett a projekt céljaira Aknay Jánosné és Pápai
Zsuzsa bevonásával 60.000 forintot pályázott meg és nyert el.
Pénzügyi mutatók és hátterük
Elvonás, ésszerűsítés, intézményi összevonás, költségvetési tervezetek –
ezek a témák bukkantak fel a SZEVI hasábjain 1997 februárjában.
„A DMH különböző helyszíneken évi harminc tevékenységi formának – klub, tanfolyam, rendszeres ifjúsági rendezvények, mozi – teremti
meg a lehetőségét. Mindezekhez a meglévő épületünk nem ad kellő teret, ezért használjuk a »nagy ház« helyiségeit, működtetjük a lakótelepi
könyvtárat és könyvesboltot. Ez utóbbi jövedelmét visszaforgatjuk a ház
költségvetésébe”41 – nyilatkozta Perjéssy Barnabás igazgató. „A feladatokat tíz főállású dolgozó végzi – a fűtőtől az igazgatóig. Évi költségvetésünk 24 millió forint, ebből az önkormányzat 14 milliót áll, az összeg
másik felét saját bevételi forrásból fedezzük […] Nagyszerű teljesítményt
40
Pályázati szerződés a Csavargás témakörében. Szentendrei Önkormányzat Ifjúsági,
Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága. 1997.05.30. 3–4. o.
41
Őzi: Közművelődés, kultúra – együtt, vagy külön? Tízmillió forint saját forrásból.
SZEVI, 1997. február 14. 5. o.
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nyújtanak kollégáim, […] nehéz feltételek mellett […] tartható fenn működésünk.”42
A klubkönyvtár pénzügyi mutatói 2000-ben az alábbiak voltak. Összes
bevétel: 1.054.000 Ft (fenntartói támogatás 971.000 Ft, pályázati bevétel
58.000 Ft, működési bevétel 25.000 Ft). Kiadás összesen: 1.034.000 Ft (bér
439.000 Ft, állománygyarapító összeg 222.000 Ft).43 Ezek a számok nagy
valószínűséggel a klubkönyvtár egészére vonatkozhattak.
Klubok, kiscsoportok
Az ezredforduló évében indult a ma is létező kiscsoportok közül a gyógy
torna, a jóga. Az Anonim Alkoholisták klubja is működött jó ideig. A
klubkönyvtár programjairól rendszeresen tudósítottak a Népszabadság mellékletei és a Népszava: húsvéti játszóház, kézműves foglalkozás
gyerekeknek (1999); egy hét a drog ellen: az Egészséges Városért Közalapítvánnyal együttműködve szerdán egész nap segélyvonal élt a klubkönyvtárban (2000); lakótelepi gyerekklub (2002).44
Könyvtár
Kanyarodjunk vissza az 1990-es évek elejéhez, amikor létrejött a DMH, és
fenntartása a helyi önkormányzat hatáskörébe került. A könyvek letétbe
adása a PMK részéről megszűnt. A korábbi években a lakótelepre kihelyezett, de immár a PMK tulajdonát képező 5429 kötet viszont helyben maradt. A nyilvántartások és az 1. sz. melléklet tanúsága szerint bizonyosak
lehetünk abban, hogy ez a gyűjteményvagyon teljes mértékben átadásra
került. A klubkönyvtárban önálló gyűjteményfejlesztés kezdődött (1992).
A könyvgyűjtemény adatai a 2000-es évi statisztika szerint: az év során
leltárba vett könyvmennyiség 195 db, a gyűjtemény nagysága 5781 db, és
17-féle folyóirat állt a használók rendelkezésére. A heti nyitvatartási napok
száma öt, a heti nyitvatartási órák száma tizenhat. Személyes használat
Uo.
Statisztikai adatok, 2000–2009.
www.konyvtar.hu/konyvtar/3726/statisztika 2019.04.06. 20:07
44
Népszava, 1998.04.02., 1999.03.27. és 10.09. Népszabadság, Pest Megyei Krónika
melléklet, 1998.02.06. és Budapest melléklet, 2000.02.21. (Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár, https://adtplus.arcanum.hu/hu/)
42
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1788. Kölcsönzés összesen 3475 db. 14 éven aluli személyes használat 819
alkalom, 14 éven aluli kölcsönzés 1503 db.45
Szentendre Város Önkormányzata a város fejlesztésében a kulturális
élet területén, a város értékeit gyarapítva elért kiemelkedő eredményért
Pro Urbe Szentendre emlékéremmel díjazta Perjéssy Barnabást és a DMH
kollektíváját (1997), valamint pár évvel később Aknay Jánosnét is (2002).
A hivatalos elismerésben szerepet játszhattak a lakótelepi klubkönyvtár
működtetése során tett erőfeszítések is.

Lásd Statisztikai adatok, 2000–2009.
www.konyvtar.hu/konyvtar/3726/statisztika 2019.04.06. 20:07
45
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III. 2003–2012
VÁLTOZÓ KULTURÁLIS IGÉNYEK
AZ EZREDFORDULÓ UTÁN
Ebben az időszakban a klubkönyvtár továbbra is a Dunaparti Művelődési
Házhoz tartozott.
„A Püspökmajorban immár a második generáció nő fel, a »kulcsos
gyerekek« gyerekeinek is szüksége van kultúrára, élményekre.”46 Közösségi célú építmények híján a Barcsay Iskola pótolta a hiányt az alaptevékenységén túli kiállítások és sportrendezvények szervezésével, a Lakótelepi Baráti Kör pedig a közösség egészének összefogásával.
A klubkönyvtár és a könyvesbolt vált az évek során a lakótelepi közösség valódi információs, kulturális bázisává. A klubkönyvtárban működő
Nyugdíjasklub az önkormányzathoz fordult, kérve, hogy összejöveteleik
számára önálló helyiséget biztosítsanak. Időközben szombat délelőttönként gyerekfoglalkozásokat szerveztek, és igény mutatkozott a nyelvtanulásra is, de ezeket csak a könyvtár kölcsönzési idején kívül lehetett
megvalósítani.
TÖBBFUNKCIÓS KÖZÖSSÉGI TÉR, SVÉD PÉLDA NYOMÁN
A DMH 2003 tavaszán a klubkönyvtárat a mellette levő könyvesbolttal
egybenyitotta, hogy nagyobb alapterületű, többfunkciós intézmény jöhessen létre. Az ötletadó helyszín Stockholm egyik közösségi háza volt,
ahol a környékbeliek születésnapokat, gyermekprogramokat, zsúrokat
tartottak. A gondnoktól el lehetett kérni a kulcsot, volt konyha, biztosítottak poharakat, eszközöket. Takarítás fejében a közösségi házat bárki
használhatta.47
Aknay Jánosnéban – mert ő járt arrafelé – fogalmazódott meg a gondolat, miként lehetne mindezt Szentendrén is megvalósítani. A DMH
munkatársai szorgalmazni kezdték a közösségi ház megvalósítását. Végül
a ház költségvetéséből, továbbá pályázati pénzből 2003 áprilisában egy
Őzi: A svéd példát követve. Átalakítás után megnyílt a Lakótelepi Klub. SZEVI, 2003.
március 14. 5. o.
47
Lásd uo.
46
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régi-új intézmény nyílt meg. A felújítás során a korábbi könyvesbolttal
közös falon belső ajtót nyitottak, s az így nyert területből közösségi teret
alakítottak ki. A környék lakóinak immár lehetőségük volt a klubhelyiség szolgáltatásait alkalmanként önállóan is igénybe venni. A könyvtári
gyűjteményt pedig nem a hagyományos könyvtári rend szerint helyezték
vissza, hanem külön polcokra kerültek a gyerekkönyvek, az iskolai munka
és a szórakoztató szépirodalom különféle témakörei.
„Nem arról van szó, hogy itt éjfélig diszkó lesz, felnőttek fognak szórakozni és dajdajozni, hanem ha valaki félti a lakását vagy […] szűkösen
fér el benne, […] hogy ott születésnapi zsúrt rendezzen, akkor nyugodtan
próbálkozzon a lakótelepi klubban.”48
Klubok, kiscsoportok
A már meglévő szakkörök, kiscsoportok mellett angol, francia, német
nyelvoktatás indult, kamaszoknak Suttogó klubot terveztek meghívott
vendégekkel, pszichológussal. Helyet kínáltak ismét az önkormányzati és
lakossági képviselők fogadóóráinak.
„Mindenkit szeretettel vártak a megújult környezetben a régiek:
Perjéssy Sára, Aknay Ági és Göllner Judit.”49
2003. április 3-án a Létminimum Alatt Élők Társasága szentendrei
szervezete is megalakult. A társaság a társadalmilag és anyagilag hátrányos helyzetűek életminőségének és emberi méltóságának védelme
céljából jött létre. Többek között azért is, mert Szentendrén, ebben a
kívülről gazdagnak tűnő városban nagyon sok szegény, hátrányos helyzetű ember élt.50
Könyvtár
A PMKK-korszakból helyben maradt könyvtári letéti gyűjtemény saját
tulajdonba került, s a könyvbeszerzési keret nagyságától függően évről évre gyarapodott. Feltehetően egy vagy több alkalommal nagyobb
arányú selejtezés is történt. A csoportos és címleltárkönyveket 2006.
Uo.
Uo.
50
Lásd Dubniczki: A létminimum alatt… SZEVI, 2003. április 11. 1. o.
48
49
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január 13-án lezárták, „leltározás a továbbiakban a Szikla programban”
megjegyzéssel. A gyűjtemény ekkor 4708 kötet volt, 4.294.564 Ft értékben.51
Megjelentek a számítástechnikai eszközök a könyvtárban. A Szikla nevű
integrált könyvtári rendszer alkalmazásával elkezdődött a könyvek elektronikus feldolgozása, lehetővé vált az olvasók és a kölcsönzések számítógépes nyilvántartása és a gyűjteményben való keresés. Sőt, eMagyarország
Pontként, nyilvános internetszolgáltató pontként is működött a Püspökmajori Klubkönyvtár.
ÚJ ÉS ÚJABB ÁTSZERVEZÉSEK
Perjéssy Barnabás 2006-ban ment nyugdíjba az immár Szentendre Művelődési és Művészeti Intézményei néven működő intézmény éléről.
„Olyan időszakban végezte ezt a munkát, amikor hihetetlen szélsőséges változásokon ment át a város kulturális intézményeinek finanszírozása és működtetése. Volt időszak, amikor százharmincnyolc fővel és
a mai költségvetés tízszeresével, majd a rendszerváltás követően tizede
létszámmal kellett az intézményt működtetni. Eközben a város lakossága
elvárta, és ma is elvárja, hogy a nyolcvanas évekhez hasonló kulturális
kínálattal, rendezvényekkel legyenek szolgálatukra.”52
2007. március elejétől kezdi meg működését egy újabb kulturális központ, amely az előző intézményt is magába foglalja, és „Magyarországon
egyedülálló módon a közművelődés, a kultúra mellett a városmarketinget, az idegenforgalmat, a kommunikációt, a nemzetközi kapcsolatokat
és a városi rendezvények, sportesemények szervezését is a hatókörébe
vonja”.53 Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht.
névvel ismét egy mamutintézménnyel találjuk magunkat szemben. A
Szentendre Város Önkormányzatának 2009. február 12-i ülésén tárgyalt
üzleti terv „felöleli a kötelező közművelődési, kulturális feladatokat, […]
a Püspökmajori Klubkönyvtár tevékenységét, a SZEVI újság, a MűvészetMalom és a Tourinform Iroda tevékenységét, […] valamint […] a prograForrás: a klubkönyvtárban fellelhető leltárkönyvek.
Benkovits György: Kulturálósdi, bizottságosdi. 2006. november 8.
http://www.benkovits.hu/bizottsagosdi.htm 2019.04.22. 16:44
53
Sashegyi Zsófia: Példaértékű kulturális modell születik. Megújulást hozott a március
Szentendre intézményrendszerében. Magyar Nemzet, 2007. március 17. 14. o.
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mok, kiállítások, fesztiválok, rendezvények, városi és nemzeti ünnepek
rendezését, koordinálását”.54
Részlet az elfogadott üzleti terv klubkönyvtárról szóló fejezetéből:
„Nyitvatartása vasárnap kivételével minden nap. A könyvtárnak mintegy 400 beiratkozott olvasója van. Főként gyerekek és időskorúak. […]
A könyvtár szolgáltatásához tartozik az internethasználati lehetőség is.
Rendelkezésünkre áll az eMagyarország Pont által ingyenesen biztosított
2 db számítógép és 1 db nyomtató. […] A könyvtár mellett kialakított
klubhelyiségben […] rendszeresen helyet biztosítunk a különféle foglalkozásoknak, […] játszóházak, nagycsaládosok egyesületének összejövetelei, lakógyűlések, képviselői fogadóórák számára. […] A klubhelyiség alkalmas kisebb közösségek befogadására (születésnapok, gyermekzsúrok
stb.), árubemutatók, vásárok tartására. Bérleti díj ellenében adunk lehetőséget ezek […] megtartására.”55
A Püspökmajor Kék Madár meseklubjáról terjedelmes cikket közölt
a SZEVI 2009 tavaszán. Kovács Noémi egyszemélyes interaktív bábelő
adásai bölcsődés–óvodás korú gyerekek és szüleik kedvelt időtöltésévé
váltak a klubszobában.
„Kedves furulyaszó oldja az áhítatos csendet, majd gyermekkorunk
jól ismert meséje elevenedik meg az elveszített kesztyűről, amelyben
menedéket találnak a téli erdő piciny lakói. Ahogy kerekedik a történet,
a gyerekek egyre közelebb húzódnak a paravánra erősített kesztyűhöz,
a kedves állatfigurákhoz, majd észrevétlenül maguk is a bábjáték részt
vevőivé válnak. Közösen takargatják be az állatkákat, maguk is kézbe veszik a történet kellékeit, […] egyre bátrabban játszanak. A bábelőadás
véget ér. Felélénkül a terem. Megkezdődik a felszabadult, közös alkotás.
Előkerül a papír, olló, hurkapálca, és az egyszerű kellékekből […] a szülők
segítségével hamar elkészítik a vidám, bólogató hóemberkéket.”56 Mesén, mesefigurákon keresztül oldódott a feszültség, szorongás; gyógyító
bábok voltak ezek.
3/2009. sz. Jegyzőkönyv. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről 2009. február 12-én. A Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. 2009. évi üzleti tervének elfogadása. https://szentendre.hu/wp-content/
uploads/2017/08/2009.-február-12-i-ülés-jegyzőkönyve.pdf 2019.04.22. 14:13
55
Uo.
56
Kolos Emőke: Gyógyító bábok. Kék Madár Meseklub a Püspökmajori Klubkönyvtárban. SZEVI, 2009. május 22. 10. o.
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Nem sokkal ez után a klubkönyvtár, egy újabb átszervezés során, a
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. nevű intézménynek lesz
a része.
MÉG EGY KITÉRŐ: A VIZES NYOLCAS
A Püspökmajor-lakótelepen régóta hiányolt közösségi célú intézményt
adtak át a városnak, azon belül a lakóközösségnek. 2009. május elsején
megnyitotta kapuit a két és fél milliárd forintból felépült Szentendrei Vizes
Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont.
A 8500 m2-es szabadidőközpontban több szolgáltatás közül lehet választani. S bár az intézmény a fő hangsúlyt az uszodára helyezi, az úszás
mellett számos aktív időtöltési lehetőséget is kínál (wellness, fitness,
bowling stb.) Étterme, modern technológiával ellátott rendezvény- és
konferenciatermei, tetőterasza pedig számos egyéb esemény – pl. üzleti,
baráti, családi összejövetelek, kiállítások – színtereként is funkcionál.57

Lásd Szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont.
https://www.v-8.hu/vizes-nyolcas/rolunk 2019.05.12. 10:57
57
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IV. 2013–2019
STARTOLÁS A KÖNYVTÁRI SZAKFELADATRA
Újabb pár év elteltével az addigi közművelődési miliőből a klubkönyvtár
könyvtárszakmai felügyelet alá került.
A Pest Megyei Könyvtár fenntartója 2013. január 1-től Szentendre
Város Önkormányzata lett, s az önkormányzat arról döntött, hogy a Püspökmajori Klubkönyvtár 2013. április 15-től a Pest Megyei Könyvtár tag
intézményeként működjön tovább.58
A Pest Megyei Könyvtár (PMK) alapító okiratába bekerült a klubkönyvtár mint tagintézmény, a Kulturális Kft. alapító okiratából pedig törölték
ezt a telephelyet. Az előterjesztési összefoglaló szerint „a klubhelyiség
nagyon fontos szerepet tölt be a Püspökmajor-lakótelep életében, sokan
veszik igénybe a 11 ezer kötettel, 9 folyóirattal és két internetes számítógéppel rendelkező közösségi teret. Mivel a város fenntartásába került
a megyei könyvtár, logikus és ésszerű lépés volt, hogy a továbbiakban a
jól felkészült szakmai háttérrel rendelkező megyei könyvtár üzemeltesse
a klubkönyvtárat”.59
Az átadás-átvétel időpontját április 15-i fordulónappal határozták
meg. A fenntartó a működtetés feladatát átadta a megyei könyvtárnak,
létszámbővítést azonban nem engedélyezett hozzá. A feladatbővülés miatt viszont azt a többlettámogatást, amelyet korábban a kulturális kft.nek dologi kiadások fedezetére nyújtott (a 2013-as évre 1,8 millió), már
a PMK számára biztosította.
Ez a váltás riadalmat kelthetett a lakosság körében, mert a város honlapján április 15-én Van jövője a Püspökmajori Klubkönyvtárnak! címmel
rövid írás jelent meg:
„A rémhírekkel ellentétben senki nem akarta és nem is akarja bezárni […] Számomra is fontos, hogy a kulturális és közösségi élet színtere
Lásd Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2013. (IV.11.) Kt. sz.
határozata. 48. o.
https://szentendre.hu/wp-content/uploads/2017/08/2009.-február-12-i-ülés-jegyzőkönyve.pdf
2019.05.11. 18:57
59
Előterjesztés a Püspökmajori Klubkönyvtár működtetéséről. Készült a Képviselő-testület 2013. április 11-i ülésére.
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továbbra is változatlan formában szolgálja a Püspökmajor-lakótelepen
élőket”60 – nyilatkozta dr. Dietz Ferenc polgármester.
A HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
PÜSPÖKMAJORI KLUBKÖNYVTÁRA
A Pest Megyei Könyvtár 2017. október 20-án felvette Hamvas Béla nevét.61
A működési körülmények javítását Werner Ákos igazgató 2017-es beszámolója szerint már 2015 óta tervezték. A karbantartási munkák kivitelezése azonban elkerült a megyei könyvtár hatásköréből, ezért várni
kellett a Városi Szolgáltató Nonprofit Kft.-re.62 A fűtéskorszerűsítés, az új
világítástechnika beépítése, a klub padozatának cseréje és a festés 2018ban történt meg. A bútorzat – kölcsönzőpult, könyvespolcok – cseréje
2019. március–április hónapokban fejeződött be.
A klubkönyvtár közel 10.000 kötettel rendelkezett 2017-ben, s a hét
négy napján – az év végi, nagyjából két hónapos felújítás miatti zárva tartási periódust kivéve – heti 28 órában állt használói rendelkezésére. Nagymérvű selejtezés is történt, ami a gyűjtemény elhasználtságát, összetételét
tekintve jót tett a könyvállománynak. A gyűjtemény gondozását (gyarapítás, törlés, feldolgozás) a megyei könyvtár munkatársai végzik. Az időszaki
kiadványok száma jelentősen bővült, az előző évi hat címhez képest a felhasználók már húszféle időszaki kiadványból válogathattak.63
„Regisztrált használó 206 fő, amiből újonnan regisztrált 48 fő, aktív
használó 162 fő volt. A személyes helybeni használatok száma 1670,
melyből jelentős az internethasználat. A kölcsönzött dokumentumok
száma 3159 db.”64
Az olvasószolgálati feladatok ellátását, a klubok, kiscsoportok, közösségi rendezvények segítését, tevékenységük összehangolását a megyei
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Van jövője a Püspökmajori Klubkönyvtárnak! 2013. április 15. 18:04
https://szentendre.hu/van-jovoje-a-puspokmajori-klubkonyvtarnak/ 2019.05.11. 18:59
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A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár története.
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könyvtár főállású munkatársa mellett három népművelő és/vagy könyvtáros, illetve tanár végzettségű nyugdíjas önkéntes végzi a hét egy-egy
napján. „További nagy segítség volna, ha a könyvtár működéséhez személyzetet is kapnánk […]”65
A klubkönyvtár három számítógéppel, egy multifunkcionális készülékkel – nyomtató, szkenner és fénymásoló is egyben –, valamint vezetékes és vezeték nélküli (wifi) internetkapcsolattal is rendelkezik. Az informatikai eszközök hálózatba vannak kötve. Az internet sávszélessége 60
Mbit/s. A regisztrált olvasók egyidejűleg két számítógépen használhatják
az internetet, a harmadik gép könyvtárosi munkaállomásként működik.
Az olvasói gépeken Open Office szoftvert használhatnak a hozzáértők.
A műszaki ellátottság a gépek átlagéletkora miatt túlkoros. A Szikla 21
integrált könyvtári rendszer Mini változata segíti az olvasószolgálati nyilvántartások, kölcsönzési feladatok ellátását, a gyűjteményben való eligazodást.
A klubkönyvtár közösségi térként is szolgál. A könyvtárhelyiség melletti klubterem civil szervezetek és egyesületek rendezvényei, lakógyűlések, a Nyugdíjasklub foglalkozásai, zenekari próbák, gyógytorna, jóga és
egyéb összejövetelek helye, így közösségépítő szerepe a közelben lakók
számára igen fontos.66

Uo. 13. o.
Lásd Werner Ákos: A Pest Megyei Könyvtár 2017. évi munkaterve.
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ÖSSZEGZÉS
FENNTARTÓK, INTÉZMÉNYEK, NÉVVÁLTOZÁSOK…
A klubkönyvtár eredetileg a szentendrei székhelyű Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár részeként működött, fenntartója pedig a Pest
Megyei Tanács volt. Ekkor a neve Lakótelepi Klub volt.
A PMKK felbomlásával, 1991-ben átkerült Szentendre Város Önkormányzatának fenntartásába, és a Dunaparti Művelődési Ház működtette. Ekkor a neve Lakótelepi Klubkönyvtár lett.
A későbbi években az Önkormányzat a nem oktatási célú kulturális
intézményeit – köztük a Dunaparti Művelődési Házat és az általa működtetett klubkönyvtárat is – közös kulturális intézmény felügyelete alá
vonta. Ennek az elnevezése az évek során többször változott.
Időrendben:
– Szentendre Művelődési és Művészeti Intézményei
– Szentendrei Közművelődési Kulturális és Városmarketing Kht.
– Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
2013-tól Szentendre Város Önkormányzata a Püspökmajori Klubkönyvtár működtetését a Pest Megyei Könyvtárra bízta, amelynek 2018
óta Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár a teljes neve. Azóta a lakótelepi
tagintézmény a Püspökmajori Klubkönyvtár nevet viseli.
MUNKATÁRSAK, ÖNKÉNTES SEGÍTŐK
EGYKOR ÉS MA
A klubkönyvtárnak kezdetben voltak főállású alkalmazottai. Később a
DMH munkatársai közül néhányan ügyeleti rendszerben jártak fel a lakótelepre a hét meghatározott napjain. 2013 óta a PMK munkatársai teszik
ugyanezt, önkéntesekkel kiegészülve. Ezért a felsorolás valószínűleg nem
teljes. Ábécésorrendben:
Aknay Jánosné (Ági), Bedi Antalné (Varga Mária), Csuka Éva, Gaján
Éva, Göllner Aurél Pálné (Judit), Kapuvári Beatrix, Magyarné Fekete Katalin, Máté Györgyné Bágyoni Emese, Nemesházi Beatrix, Németh Zsuzsanna, Nyári Istvánné (Kati), Pápai Zsuzsa, Perjéssy Barnabás, Perjéssy
Barnabásné (Sári), Pongrácz Katalin, Szarvas Rita, Szendrei Zsófia, Szurmainé Tornai Mária, Wernitzer Julianna, Zsiga Gabriella…
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VÉGEZETÜL
A Püspökmajori Klubkönyvtár kezdetektől fogva tevékeny részese volt
a lakóközösség kulturális életének. Történetének volt hőskora, voltak
hullámvölgyei, újjáalakítási kísérlete, végül a jelen, ami talán biztos, kiegyensúlyozott jövőképet feltételez.
S hogy minek is nevezzük: klubkönyvtár, klub vagy könyvtár? A klubkönyvtár egykoron a művelődésiotthon-hálózat legkisebb egységét jelentette. Láthattuk, hogy a kezdeti évtizedekben milyen erőteljes közösségi térként működött. A folyamatosan változó társadalmi, gazdasági és
kulturális környezethez igazodva – tevékenysége és szolgáltatásai alapján – ma azonban inkább könyvtár, mint klub, leginkább fiókkönyvtár. Az
évek során feladatköre átalakulásának is tanúi lehettünk.
Az interneten különböző névadási kísérletekre bukkantam: Tóth István Közösség Ház, Tóth István Könyvtár… A bizonytalanság itt is tetten
érhető a tekintetben, hogy az intézményegység pontosan milyen feladatokat lát el. A klubkönyvtárnak valamilyen okból nem volt névadó
ünnepsége. Viszont abban bizonyosak lehetünk, hogy ma könyvtárként
működik, s mint ilyen, közművelődési feladatokat is ellátó többfunkciós
közösségi tér.
Egykori hatalmas sikeréhez, majd csendes átalakulásához a sok közül
néhány erős hivatástudattal rendelkező intézményvezető és számos elkötelezett népművelő, könyvtáros kellett. Akik tették, amit kellett.
Miként egy régi kínai intelem fogalmazta meg: „Menj az emberekhez,
élj közöttük, tanulj tőlük, szeresd őket, szolgáld őket, tervezz velük, kezdd
azzal, amit tudnak, építs arra, amijük van.” E régi bölcsesség ma is útmutató lehet azoknak, akik a közművelődés és a könyvtár ügyét segíteni
akarják.67

Maróti Andor: Népművelés vagy közművelődés? Művelődés, 2015. január.
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FÜGGELÉK
1. MELLÉKLET
Pest Megyei Könyvtár
Szentendre, Pátriárka u. 7.
Pest Megye Közgyűlésének Elnöke
Dr. Schmidt Géza úr
Budapest V. Városház u. 7.
Tisztelt Elnök Úr!
A Pest Megyei Könyvtár 1989 előtt számos olyan szentendrei könyvtár számára végzett állománygyarapító munkát, melyek az 1991-es újra önállóvá válás után saját maguk
folytatták ezt a tevékenységet, saját költségvetésből.
A lakótelepi fiókkönyvtárat a Dunaparti Művelődési Ház működteti, a Rákóczi Iskola
már 1984 óta saját maga szerzeményez, addig is átvett pénzeszközből vásároltunk számukra, a Pannónia-lakótelepi fiókkönyvtár négy éve megszűnt, könyvállományát a leégett tahitótfalusi könyvtár vette át. A szentendrei Helyőrségi Művelődési Központban
működő fiókkönyvtárat is szívesen átvennék és működtetnék.
Tájékoztatom Elnök Urat, hogy anyagiak híján, ezen fiókok számára már hosszú évek
óta nem vásárolunk könyveket, az ott lévő, a mi leltárunkban szereplő könyvek jelentős
része tartalmilag, fizikailag elavult könyv, visszakerülésük esetén nagyobb részüket selejteznünk kellene, illetve olyan könyvek, melyek a Pest Megyei Könyvtárban többes példányszámban megtalálhatók, s így nincs szükségünk rá, megfelelő raktárkapacitás híján
befogadni sem tudnánk.
Tisztelettel kérem Elnök Urat, engedélyezze, hogy a Püspökmajor-lakótelepi Klubkönyvtárnak 5429 db könyvet 275.115 Ft értékben, a Rákóczi Általános Iskolának 4321
db könyvet 176.711 Ft értékben, Tahitótfalunak 3011 db könyvet 123.109 Ft értékben,
a Helyőrségi Művelődési Központnak 1240 db könyvet 66.468 Ft értékben, összesen
14.001 db könyvet 641.403 Ft bruttó értékben az állományunkból selejtezhessünk, és a
fent nevezett könyvtáraknak hivatalosan is átadhassunk.
Tisztelettel:
Biczák Péter
megyei könyvtárigazgató
Szentendre, 1998. június 15.
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2. MELLÉKLET
Szentendre Város Önkormányzata
Szentendre, Városház tér 1–3.
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
A Püspökmajor-lakótelepi könyvtár és klub érdekében írok Önöknek.
A közel harminc éve működő klubkönyvtár a lakótelepen élők számára kiemelten fontos intézmény. Használói nyugdíjasok, kismamák, gyerekek, nagyon sok felnőtt és sok
munkanélküli. Könyvtár és közösségi internet-hozzáférési pont, számos civil szervezet
összejöveteli helye. De ezt Önök is tudják.
Sajnálatos, hogy e fontos intézmény ügyét rábízták a megyei múzeumra és a megyei
könyvtárra, akik az intézményüket érintő átalakítás, a súlyos létszámleépítés, a jelentős
költségvetés-elvonás utáni sokk közepette a működtetéstől tudomásom szerint nem zárkóznak el ugyan, de a költségeket nem képesek vállalni. Most mégis nekik kell azon töprengeni, hogyan oldjanak meg egy minden kétséget kizáróan városi feladatot.
Tudomásom szerint a klubkönyvtár éves működési költsége 5 millió forint körül van,
melyből 1,1–1,3 millió forintot terembevételi díjból megtermelnek. A klubkönyvtár jelenlegi létszáma két fő szakalkalmazott, akik a jelen szabályok szerint nyugdíjasként nem
dolgozhatnak tovább közalkalmazotti munkakörben, a takarító pedig számlát ad. A vázolt
helyzet alapján a kiadások csökkenthetőnek látszanak.
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
Kérem, ne engedjék, hogy a város legnagyobb lakótelepe könyvtári, kulturális ellátás
nélkül maradjon, ne engedjék, hogy kisnyugdíjasok, kismamák, kisgyerekek ne találjanak
a lakóhelyük közelében egy könyvtárat, egy közösségi helyet.
Az intézmény éveken keresztül nagy szociális érzékenységgel, a személyes kapcsolatok varázsával figyelt rájuk, szolgálta őket. Megszűntével a legrászorultabbak, a legkiszolgáltatottabbak szenvednének újabb hátrányt.
Bízva segítségükben és jóindulatukban, várom a helyzetet pozitív irányban megoldó
intézkedésüket, tisztelettel:
Biczák Péter
vezető könyvtári szakfelügyelő, Pest megye
Pro Urbe díjas szentendrei polgár
Szentendre, 2013. március 25.
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AZ UTOLSÓ FŐÁLLÁSÚ KLUBKÖNYVTÁROS
A klubkönyvtár történetét igazán hitelessé és kerekké az egykori kollégák
visszaemlékezései teszik. Egyikük így idézi fel a történteket:
Azt hittem, hogy egy kicsit könnyebb lesz ennyi idő távlatából, aztán ahányszor hozzá
fogtam az íráshoz, annyiszor jött elő a kérdés: hogyan emlékezzek? Legyek adatszerűen
pontosságra törekvő? Próbáljam meg elemezni, mi is történt velem, körülöttem 1985 tavaszától 1996 tavaszáig? Ebben az időszakban kb. másfél év megszakítással (1987–1989)
én voltam a lakótelepen a klubkönyvtáros. Legyek objektív, amennyire csak lehet? Sok
idő telt el azóta, több mint huszonhárom év. Ennyi idő távlatából, azt hiszem, megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy „csak a szépre emlékezem”.
1978 őszétől voltam a Pest Megyei Könyvtár munkatársa. 1985 tavaszán, tudva, hogy
munkatársat keresnek a lakótelepre, bekopogtam Békés Györgyhöz, a megyei könyvtár
igazgatójához, elmondtam neki elképzelésemet, amely szerint vállalnám a könyvtárosságot a lakótelepen. Örült, és támogatott ebben. Így 1985 áprilisában megkezdtem munkámat a klubkönyvtárban.
Számomra a könyvtár mindig is „többfunkciós” volt. A pályára is azok az élmények
tereltek, amelyeket gyerekkorom falusi könyvtárában szereztem. Röviden: lehetőség a
könyvhöz, barátokhoz, közösségekhez. El is indultam azon az úton, hogy ezt megvalósítsam. Működjön, éljen újra a klubkönyvtár! 1985-ben az első ősz/tél beállta azonban nem a
bekuckózós, barátságos időszakot hozta, hanem a sokat fázós, szeles, huzatos, olykor kabátban ücsörgős napokat. (Telefon sem volt, ezt már csak zárójelben jegyzem meg.) Mostoha
körülmények között, de bizakodva tettem a dolgom. Befújt a szél, ázott a mennyezet.
1987 őszén úgy éreztem, hogy méltatlan és igazságtalan a klubkönyvtár helyzete,
más munkakörbe kértem magamat. Így telt el egy év. 1988 őszén, hallva és látva, hogy
megoldatlan a könyvtáros személye, viaskodva magamban, de bekopogtam dr. Végh Károlyhoz, a PMKK igazgatójához. Karcsinak elmondtam, hogy ha az alapvető fizikai körülményeken tudunk javítani, akkor én újra kezdem a munkát a lakótelepen. Írjam össze,
hogy mit szeretnék, volt a válasz… Arra nem emlékszem pontosan, mennyi idő telt el
ezután, de örömteli pillanat volt, amikor a felújítást végző mesteremberrel mehettünk
szemlézni, hogy mit is szeretnénk. Sikerült! 1989 februárjában befejeződtek a munkálatok. Már nem egy huzatos helyiség voltunk, ahol ki-be jár a szél, hanem egy barátságos,
leülésre, beülésre invitáló könyvtár: álmennyezet, szélfogó „előszoba”, raktárleválasztás,
festés, parkettacsiszolás, fényezés, könyvtári bútor, függöny, szőnyeg.
Ma is felidéződnek bennem azok a mosolygó arcok, derűs pillantások, amelyek birtokba
vették a megújult helyiséget. Örültünk. Gyuri bácsi, az akkor már nyugdíjas Békés György
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megyei könyvtárigazgató gratulált, és lehet mondani, haláláig rendszeres látogatója lett az
új hírlapolvasónak.
Működött a könyvtár, újraéledtek a klubok, szakkörök, tanfolyamok indultak.
Jöttek az óvodai csoportok, napközis osztályok. Gyermeki örömök és szomorúságok
felvevőhelye is lettem. Utóbbiaknál úgy éreztem, hogy tovább kell mennem a szimpla meghallgatásnál. Volt egy kislány, szinte nyitástól zárásig a könyvtárban volt, hozta a házi feladatot, beszámolt a jegyeiről, mi történt az iskolában… Egy alkalommal feltűnt, hogy nem
jön. Úgy éreztem, nem az igazi okot mondja, hogy miért nem jött sokáig. Aztán amikor már
talán két-három ilyen hosszabb „kimaradása” volt, kérdésemre elmondta, hogy őt bezárással és éheztetéssel büntetik. Éreztem, hogy segítséget vár. Megtaláltam az utat, hogy
segíthessek, de nagyon sok kérdőjel volt bennem. Hol vannak a határok, ki miért felelős?
Miért kérdés az még ma is, hogy szükség van-e a klubkönyvtárra a lakótelepen? Kicsit
előreszaladtam a kérdéssel, és nem beszéltem arról, hogy úgy tűnt, az alaplehetőségek
már adottak. Időközben még telefont is „kaptam”, ezzel elismerve, hogy szükség van a
klubkönyvtárra a lakótelepen.
1996 márciusában beütött az újabb gazdasági racionalizálás, és állásomat félállásra
csökkentették. Miután a megélhetés egész fizetésből sem volt fényes, sajnos a felet nem
engedhettem meg magamnak. Ezzel nem csak állást, szakmát is váltottam, amiben a mai
napig, immár nyugdíjasként is jól érzem magam, de maradtam szentendrei lakos, így természetesen érdekel a könyvtár sorsa.
Azt írtam az elején, hogy „csak a szépre emlékezem”. Igen, ha a következő közösségek
mögötti arcokra gondolok:
– Kismama klub (van, aki már nagymama azóta)
– Bélyeggyűjtők köre (gyerek, felnőtt)
– Kertbarátok és Mozgássérültek klubja (ma is ápolgatom a Tokaji Feri bácsitól kapott
majomkenyérfát)
– Hallássérültek klubja
– Bábszakkör (ahogy a gyerekek műsort adnak a felnőtteknek)
– Kincskeresők (kis irodalmárok)
– Videóklub
– nyelvtanfolyamok
– „Helyesírók” (általános iskolások, beszéljünk szépen, írjunk helyesen)
– az olvasók
– a „csak” benézők
– a színházjegyet rendelők (akkoriban még nem volt se mobil, se internet)
Igen, akkor őértük volt a klubkönyvtár, és én is, mint utolsó főállású alkalmazottja.
Varga Mária (Bedi Antalné, Marika)
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MÚLTIDÉZŐ
Aknay Ági és Göllner Judit gondolatai egy 2019. májusi könyvtári beszélgetés során
kerültek papírra, s utólag néhány téma köré csoportosítva itt olvashatók. Rögzítve,
miként élték át, hogyan látták belülről azt, ami velük vagy éppen a fejük fölött történt,
hogy jobban lássuk a hétköznapok egykori történéseit.
Beázások
Ági: A felújításoknál az egyik visszatérő gond a beázás volt. A ház 1975 körül épült, elavult
csőrendszere van, s mi vagyunk a legalján. Ha a harmadikon áztak be, akkor is mi kaptunk
belőle. Egyik barátnőm tud egy beázásos sztorit még a nyolcvanas évekből. Jucus mesélte, hogy idehordta a gyereket, valami zenei programra; már akkor is beázott a klub. M.
nevű kisfia, aranyos kis hároméves, aranyszőke kis ártatlanság. Egy alkalommal kiállt ez a
gyerek szerepelni a nagyközönség elé. Egyszer csak fölnézett a plafonra, és azt mondta:
„B*** meg, ez csöpög!” Ott a szülők, nagyszülők, pedagógusok előtt…
Bezárási kísérlet
Ági: Volt olyan is, hogy meg akarták szüntetni a könyvtárat. Onnan tudtuk meg, hogy jöttek vállalkozók, pékek, üzletelők, nem tudom kicsodák felmérni a terepet. Méricskéltek,
hogy hány négyzetméter, s hogy ez nekik milyen jó lesz, merthogy eladják. Csak innen
tudtunk az eladási szándékról, máskülönben nem. Felháborodtunk, és elkezdtünk tiltakozni a bezárás ellen. Kiraktunk a könyvtárban egy tiltakozó ívet, és aláírásokat gyűjtöttünk. Ez 2011-ben, vagy inkább 2010-ben lehetett. A Facebookon hatszáz hozzászólás,
papíron ezer aláírás gyűlt össze.
Judit: Én azt gondolom, legkevésbé az volt fontos, hogy hányan tiltakoztak. Ez politika
volt. Egyszerűen megjelent egy hír, később aztán, hogy nem úgy van az. Hogy a szándék
miként szivárgott ki, azt nem tudjuk. Hogy idejöttek szaglászni, az sztorinak jó. De hogy
nagy tiltakozás volt, az tényleg bizonyítja, mennyire szerették, vagy inkább milyen nagy
szükség volt a klubra.
Könyvesbolt
Ági: Eredetileg is volt itt egy könyvesbolt. Él még a tulajdonosa. Arról fogalmam sincs,
hogyan került ez a feladat hozzánk, vagyis Perjéssy Barnabás igazgatóhoz.
Judit: Nem volt igazán kínálat. Nagyjából három-, maximum ötpolcnyi könyvünk volt
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összesen. Azt nem tudom, hogyan vettük át, vagy a tulajdonosváltás között mennyi idő
telt el. De arra azért emlékszem, hogy még ezzel a kicsi készlettel is belevágtunk. Hogy
miért ragaszkodtunk ehhez a kevéske készlethez? Talán azt gondoltuk, hogy a lakótelepen kell egy könyvesbolt. Csak nem volt hozzá pénz. Nem szerződtünk nagyobb kiadóhoz
vagy nagykereskedőhöz. Csak úgy tudta Barna a kínálatot bővíteni, hogy a bevételt vis�szaforgatta. Amit ide vásárolt, azt mindig ki kellett fizetnie. Persze nem volt nyereséges,
semmiféle komoly haszon nem volt. Csak egy misszió volt, szerintem.
Emlékszem, egy nehéz természetű vásárló állandóan balhézott. Gyakran keresett valamilyen könyvet, ami persze nem volt meg. Mi mindig felírtuk, hogy mit keresnek, és
utólag beszereztük, de hát neki adj uram Isten, de azonnal kellett. Ha kitalált valamit,
máris jött hőbörögni.
Szerelmetes könyvek
Judit: A könyvtári állomány összetételére is volt panasz egy időben: hogy túlsúlyban vannak a lektűrök. Mi úgy láttuk, hogy erre van igény. A közelben voltak iskolák, a gimnázium,
a Barcsay Általános Iskola, ezért arra törekedtünk, hogy kötelező irodalom feltétlenül legyen, hogy a gyerekek ki tudják vinni. Aztán meg, ha tetszik, ha nem, ha egyetértünk vele,
ha nem, főleg ezeket a könnyű kis szerelmetes olvasmányokat keresik. Akkor ezekből kell
venni. Az más kérdés persze, hogy a könyvtáros esetleg másfajta irodalmat is szeretne
látni. No de alkalmazkodnunk kellett az igényekhez.
Könyvátadás
Judit: Amikor még nem volt számítógép, egyenként, kézzel kellett fölírnunk a könyveket
egy listára. Györe Zsófival csináltuk. Jaj, édes jó Istenem, de jókat nevettünk közben!
Később is rengeteget dolgoztunk, hogy szabályosan adjuk át a könyvállományt, mikor
szó volt róla, hogy visszakerül a megyei könyvtárhoz. S amikor végre elkészültünk, akkor
Biczák Péter [a PMK igazgatója] kijelentette, hogy neki ez az egész nem kell, nem tud mit
kezdeni vele…
Számítógépes feldolgozás
Ági: A könyvtári könyvek adatait később Perjéssy Sárival ketten vittük fel számítógépre. A
gép használatát már ismertük, dolgoztunk korábban vele az irodában. Mindegyikünk, aki
itt dolgozott, járt a Szikla- [Szikla 21 integrált könyvtári rendszer] tanfolyamra. A programot megtanultuk, és utána kaptunk számítógépet. Ha megakadtunk valamiben, felhívtuk
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a Lorándot [Szilágyi Loránd szoftverfejlesztő mérnök, a NetLib Kft. ügyvezetője], ő tanított meg az alapokra bennünket. A könyvek feldolgozási ideje alatt a könyvtár nem volt
bezárva. Ha jött valaki, akkor kölcsönöztünk a klasszikus módszerrel.
Követhetetlen változások
Judit: Olyan sokszor változott ez az intézmény a fejünk fölött! S te ugyanott ültél, annál az
asztalnál, azon a széken… Bár kétségtelen, hogy több épületben is dolgoztunk. Először a
PMKK-ban, az alagsorban, ahol az irodáink voltak, 1990-től pedig a DMH-ban. Akkor ott
volt az úgynevezett városi művelődési házi részleg.
Gyakran változtak a nevek, a szervezeti felállás. Mi pedig ugyanazok maradtunk. Úgy,
mint az a bizonyos falu Vujity Tvrtko dokumentumfilmjében [A kettévágott falu, Szelmenc
története]. Ennek a kis falunak a lakói a történelem során hol Csehszlovákia, hol Szlovákia, hol a Szovjetunió, hol Ukrajna, hol Magyarország területéhez tartoztak. Mi is valahogy így voltunk. Ha ebben az időben lett volna még munkakönyv – azt hiszem 1990-ben
szűnt meg –, akkor nagyon sok beírás lett volna benne, holott csak a munkaadónk neve
változott. Nem is mindig tudtuk, éppen milyen szervezethez is kapcsolódunk.
Tágan értelmezett feladatok
Ági: Rengeteg hátrányos helyzetű gyerekünk volt, és nagyon sok csellengő járt hozzánk.
Akkor még nem volt sokuknak számítógépe otthon.
Judit: Nem is a számítógépezés miatt jöttek, hanem egyszerűen csak beültek, olvasgattak. Lehetett egy kis lelki életet élni, amire az Ági kiválóan alkalmas. Befogadó hely
volt ez. Nem kellett, vagy nem feltétlenül kellett kölcsönözni. Egyszerűen beült például
egy anyuka a kislányával. Későn jött a busz, beült a gyerekkel, megírták a leckét. Főleg, ha
hideg volt. Üldögéltek, olvasgattak, jött a busz, elmentek. Hány ilyen volt! Nem hiszem,
hogy bármikor is kölcsönöztek volna. De ez nem volt baj. Sokkal tágabban kell értelmezni,
és tágabban is értelmeztük a feladatunkat.
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EGY HELY, AMELYNEK LELKE VAN
És végül: így összegzi érzéseit az a munkatárs, aki aktív évei alatt elsősorban –
a szó legjobb értelmében vett – népművelőként dolgozott, majd (egészen napjainkig)
önkéntes könyvtárosként is. Sőt, nemritkán önkéntes pszichológusként, szociális
munkásként, vagy egyszerűen csak figyelmes beszélgetőtársként – egy szóval:
mindenesként.
Ha beléptél régen a könyvtárba, körbenéztél és megállapítottad, hogy milyen szegényes
a környezet, de mégis otthonos, hangulatos. Hangulatos a gyerekek által készített falikép,
a lelógatott papírvirágok, a csokor mezei virág a pulton. Érezték ezt a látogatók is. Tudta
ezt B. néni, aki sírva kérte, másoljam le a számláit, hogy segélyt kérhessen, majd abból
kifizeti a sokszorosítást. Tudták ezt azok, akik önéletrajz-sémát és végrendeletmintát töltettek le a gépen, s közben mi a mögöttes történetek sokaságát hallgattuk végig. Tudta
ezt K. bácsi, aki fia halotti búcsúztatójára kérte a termet. Természetesen ingyen adtuk.
Tudta ezt a hajléktalan, aki egy télen át itt töltötte félnapjait, olvasott, és zsíros kenyeret is kapott. Tudta ezt B. bácsi, aki telente itt olvasott újságot, és – mivel nem volt
tévéje – itt tévézett. Tudják ezt a délelőtt betérő idősek, akik mellékesen kölcsönöznek
is, de a lényeg, hogy valakinek el kell mondani, hogy mi történt a családdal, mi történt
velük egy hét alatt.
Tudják ezt a Nyugdíjasklub tagjai, akik minden ünnepen megemlékeznek halottaikról,
s bár a könyvtárban nem lehet gyertyát gyújtani, náluk égnek az emlékezés lángjai.
S tudta az a közel ezer ember is, akik aláírásukkal tiltakoztak a könyvtár bezárása
ellen. Mert ennek a helynek lelke van!
Aknay Jánosné (Ági)
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KÖNYVTÁRTÖRTÉNET KÉPEKBEN
Gyermekprogramok (1977)
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Nyugdíjas-találkozók (1977)
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Szánthó Imre festőművész, grafikus
kiállítása (1977)

Rédly Pálné kézimunka-kiállítása
(1978)

Gy. Molnár István festőművész
kiállítása (1978)
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Urbán Teréz és Borsódy László keramikusművészek kiállítása (1978)

Rózsa Péter szobrászművész
kiállítása (1978)

Rajki László szobrászművész
kiállítása (1979)
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Gyermekeink muzsikálnak
(1978)
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Egy csendes délután a
könyvtárban (1977)

Ünnepi könyvhét
(1978)

A vendég: Jókai Anna
(1978)
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Környezetvédelmi
rajzpályázat,
eredményhirdetés
(1978)

Farsang (1978, 1980)

Meghívó gyerekrendezvényre (1979)

47

Makramétanfolyam
(1980)

A Lakótelepi Baráti Kör szabadtéri rendezvényei (újságfotók)

Tóth István (balra) Vincze Ottó és Deim Pál szentendrei festőművészekkel
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Nyugdíjas-találkozó (2001)

Karácsonyi
játszóház

Kollégák egymás között,
területbővülés, felújítás
után (2003)
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Pohárköszöntő az új
klubhelyiségben és a
könyvtárban
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Internet két
munkaállomáson (2017)

Klubkönyvtár (2017)
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A könyvtár bútorozását
a Nemzeti Kulturális Alap
3,5 millió forinttal támogatta
2018-ban
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E G Y KIS S Z E M E L Y E S

entendren 2016 tavaszatol eiek, a klubkonyvtarban 2017 ota vagyok onkentes. Budapestrol indulva, tanulmanyaim befejezese
utan eletutam egy Vas megyei kisvarosba, Repcelakra vezetett, melynek
negy eztizeden at voltam konyvtarvezetoje, illetve a telepules kozos fedel
ala integralt muvelodesi intezmenyeinek elso igazgatoja. Nyugdijazasommal nagyjabol azonos idoben csaladi okok miatt ismerosoket, ismertseget
hatrahagyva tettem egy ujabb nagy kanyart, es Szentendrere koltoztem.
Uj telepeskent Szentendre jelenenek, multjanak megismerese mellett
kfvancsi voltam az engem onkenteskent fogado konyvtar tortenetere is.
Bizonyara alaposabb kutatomunkat igenyelt volna a tobb mint negyven
eve mukodo klubkonyvtar tortenetenek osszefoglalasa. A forrasok, adatok
kozott nem volt egyszerCi kiigazodni. Bizom benne, hogy megis atlathato es
valos kepet sikerijlt festenem, s az esemenyek egy reszet felidezve es oszszegezve, erzekeltetni tudtam a klubkonyvtar szerepet, jelentoseget, elsosorban a lakotelepi kozosseg eleteben.
Koszonet mindazoknak, akik barmi modon segitsegemre voltak a tortenet osszeallitasa soran!
Csuka Eva

