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Újabb emléknap … 

Ifj. Gyüszi László 

A Magyar Írók Szövetsége – több más szervezettel 

együtt – elhatározta, hogy a magyar szépprózának is 

szentel egy napot a naptárban. Hosszas egyeztetések 

után végül Jókai Mór születésnapját, február 18-át 

jelölték ki a magyar széppróza napjának – idén 

első ízben. 

Vegyük sorra a legfontosabb irodalmi emléknapokat:  

1964 óta emlékezünk meg József Attila születésnap-

ján, április 11-én a magyar költészetről; 1984 óta 

szeptember 21-én, Az ember tragédiája című darab 

ősbemutatója apropóján a magyar dráma napjáról. 

2005 óta a Magyar Olvasástársaság felhívása kapcsán 

a kisgyermekeket is megcélozva Benedek Elek szüle-

tésnapján, szeptember 30-án a magyar népmese nap-

ját tartják számos könyvtárban, iskolában. 

Hogy a nagy magyar íróra és egyben a magyar szép-

prózára kellőképpen oda is figyeljen az olvasóközön-

ség, ehhez megfelelő forrást is biztosítottak. Lehető-

ség nyílt e keret terhére színvonalas rendezvényeket 

szervezni, lebonyolítani a könyvtárakban. Nem volt 

ez másképp a József Attila Megyei és Városi Könyv-

tár Népház Úti Fiókkönyvtárában sem. Vendégül 

hívtuk Jász Attila József Attila díjas író-költőt, aki a 

Mitől jó egy szöveg? Jókaitól Györffy Ákosig 

címmel tartott előadást. Azaz nem is előadás volt, 

hanem egy irodalmi utazás a szubjektíven kiváloga-

tott szerzők irodalmi alkotásaiból vett idézetekkel, és 

természetesen a hozzájuk fűzött elemzésekkel, törté-

netekkel. A kb. egy órás rendhagyó irodalomórán 

elhangzottak Hamvas Béla, Bodor Ádám, Németh 

Gábor és Tolnai Ottó szövegei. De a jelenlévő közép-

iskolás diákok megismerhették Györffy Ákos írásait, 

vagy éppen a nem rég elhunyt Borbély Szilárd írását, 

történetét. 

 

Jász Attila a JAMK Népház Úti Fiókkönyvtárában.  

A fotókat Török Csaba készítette 

Mi volt a célja a rendezvénynek? Nos, azon túl, hogy 

a magyar széppróza napjáról megemlékezzünk, az is 

cél volt, hogy a mai középiskolások a mai magyar 

irodalomról is szerezzenek ismereteket, netán kedvel-

jék meg írásaikat, és így a könyvtár használóivá is 

váljanak. A program talán elérte célját. A diákok 

érdeklődve hallgatták az előadást. Mivel az iskolában 

kevés idő jut a mai magyar irodalom megismerésére, 

sok kérdés nem merült fel, nagy vita nem alakult ki. 

De mi, könyvtárosok, bízunk abban, hogy sikerül 

felkelteni a figyelmet – és nem csak ezen a napon – a 

magyar széppróza iránt. 

 

Csoportkép a résztvevőkkel és az előadóval a helyszínen 
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Költészet napi flashmob 

Hatvani István 

Április 11-én, József Attila születésnapján ünne-

peljük a magyar költészet napját. Mindazonáltal 

a magyar költészet napja alkalmából a könyvtár 

által szervezett rendezvényeink − a Kávészünet 

zenekar koncertje, Olvasólámpa klub, Literárny 

dvojhlas: A szlovák irodalomról két szólamban − 

nem erre a napra estek, így nyitás előtt merült fel 

az ötlet, hogy József Attila születésnapjáról va-

lamilyen módon ezen a napon is meg kellene 

emlékeznünk. A könyvtár dolgozói egy meglepe-

tésszerűen szervezett „irodalmi flashmob” meg-

rendezése mellett döntöttek. 

A könyvtárba betérő olvasók minden órában 

hallhattak felvételről egy-két József Attila verset. 

Kora délután Horváth Szabolcs A vakond című 

saját versét adta elő, majd a Vers Mindenkié 

mozgalom jegyében a Quimby Ajjajjaj című slá-

gerét szavalta el. Előadása után ismét néhány 

József Attila verset hallgathattak meg az olvasók 

felvételről mintegy háttérzeneként. 

 

Horváth Szabolcsról Kantó Erika készítette a fotót 

Selmecbánya Tatabánya kapcsolata-
iban – Bársony László előadásáról 

Kissné Anda Klára 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

2018. évi első rendezvényére január 8-án került 

sor Selmecbánya helye és szerepe Tatabánya 

külkapcsolati rendszerében címmel. Az 

OMBKE (Országos Magyar Bányászati és Ko-

hászati Egyesület) Bányászati Szakosztály Tata-

bányai Helyi Szervezetének elnöke, Bársony 

László előadása – mondhatni – folytatása volt az 

októberinek, amikor a bányászhagyományokkal 

ismertette, kitérve a selmecbányai kapcsolatokra. 

 

Bársony László. Fotó: Kissné Anda Klára 

Kissné Anda Klára, a könyvtár tájékoztatási és 

bibliográfiai osztályának vezetője köszöntötte az 

Ezüst Turul Díjjal 2015-ben kitüntetett vendéget. 

Bársony László gyorsan reagált arra, hogy a je-

lenlegi előadás sem az áhított selmecbányai ha-

gyományokról szól, helyette 1894 decemberéig 

visszanyúlva áttekintette Tatabánya múltját. Az 

első csille szén felhozatalától, az Alsógalla-

Bányatelep létrehozásán, Tatabánya önálló köz-

séggé nyilvánításán át Tatabánya várossá, majd 

megyeszékhellyé válásáig idézte fel a történése-

ket, kitérve a lakosságszám alakulására és a tu-

risztikai szempontból számos helyi értékre. A 

MÁK Rt. idejéből megmaradt épületek, a kilátó 

mellett hangsúlyozta, hogy a tatabányai Ipari 

Skanzen turisztikai szerepét erősíteni kell. Fel-

hívta a figyelmet az új alsógallai emlékművekre, 

a felújításokra. Megmutatta, hogy a Május 1. 

park felülnézeti képe is a bányászatra utal, és a 

legújabb kezdeményezések mellett – mint példá-



ul a vasalt út –  a Turul Látogatóközpont terveire 

is kitért. A bányászati emlékek, hagyományok 

ápolását folytatni kell, mint ahogy a „lélegzést 

sem hagyhatjuk abba” – mondta. 

Az előadás Tatabánya testvérvárosi kapcsolatai-

nak számbavételével folytatódott. Időrendben 

haladva Aalen, Groznij, Izsevszk, Christchurch, 

Fairfield, Bedzin, Székelyudvarhely, Pazardzsik, 

Tiszapéterfalva felsorolása mellett, mint egykori 

alpolgármester, felidézte testvérvárossá válásuk 

okait, körülményeit. A legfrissebb kapcsolata a 

városnak Selmecbánya, amely 2017. szeptember 

8. óta – és jórészt a bányászmúltnak köszönhető-

en – vált testvérivé. 

 

Bársony Lászlóról Csejtei Zsolt készítette a fotót 

A szerződés aláírásának ünnepélyes pillanatait 

megidéző képek mellett a közönség megismer-

kedhetett Selmecbánya múltjával. A bányászko-

dás már a rómaiak ideje alatt megkezdődött. A 

selmeci ezüstből Szent István is veretett pénzt. A 

város a bányászatnak köszönheti, hogy IV. Béla 

szabad királyi várossá tette. 1735-ben megnyitot-

ta kapuit a Bányatisztképző Iskola, 1762-ben 

pedig a bányászati és kohászati szakképzés in-

tézményeként a Selmeci Akadémia – amely a 

Miskolci és a Soproni Egyetem jogelődje volt. 

Selmecbánya ma mindössze egy 10.500 fős vá-

roska, amelynek nemzetiségi összetételében a 

szlovák, cigány, cseh mellett (bár nem mindenki 

nyilatkozott nemzeti hovatartozásáról) mindösz-

sze negyvenhárman vallották magukat magyar-

nak.  

Az előadás során Bársony László Selmecbánya 

látnivalóit, értékeit is bemutatta. Tehette ezt bát-

ran, hiszen az OMBKE Bányászati Szakosztály 

Tatabányai Helyi Szervezetének rendszeresen 

szervezi ide találkozóit a Salamanderhez kötődő-

en, amely a város legnagyobb látványossága. A 

Leányvár, Óvár, Kálvária, az akadémiai paloták, 

a Kammerhof és botanikus kert mellett sok a 

bányászati emlék, amelyek között látogatható 

tárna például a Bertalan tárna. A Salamander 

idején a látogatókkal 30–40–50 ezer fősre duz-

zad a lakosság; egy évvel előtte lefoglalják a 

szállásokat. A különböző szervezetek, a bá-

nyászvárosok, -iskolák küldötteinek felvonulásá-

ról, a kapcsolódó szokásokról, a hagyományos 

öltözékről, zászlókról tanúskodtak a felvillantott 

képek. Rendszeresen jelen vannak a magyaror-

szági bányászvárosok és az OMBKE képviselői 

is. Hogy miért éppen Salamander? Ez a Selmec-

bányáról szóló (egyébként hamis) mondáig nyú-

lik vissza, ami miatt a város címerállata a szala-

mandra lett.  

 

Selmecbányai látkép, háttérben az akadémiával.  

A kép forrása: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fájl:Selmecbanya_palotak.jpg 

Hogy hogyan lehet a testvérvárosi kapcsolatot 

tartalommal megtölteni, ez a közeljövő feladata 

lesz. Ennek egyik friss példája a Tatabányai Mú-

zeum 2018 februárjában rendezett konferenciája, 

ahol a Selmecbányai Bányászati Múzeum is 

képviselteti magát. Más lehetőség, hogy a Sel-

mecbánya–Hodrusbánya Hagyományápoló 

Egyesülettel szorosabbá tehető az együttműkö-

dés. Új lehetőségként felvetődik a levéltári kap-

csolat is, továbbá az egyházaink közötti kapcso-

latok kiépítése, a nemzetiségi csoportok közötti 

kapcsolatfelvétel, valamint a fiatalok jutalom-

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fájl:Selmecbanya_palotak.jpg


utaztatása párhuzamosan az aktív bányászati 

hagyományápolással. 

Bársony László elkötelezettsége a bányászati 

hagyományok ápolása iránt tiszteletet érdemlő, 

követendő példa. A selmecbányai kapcsolatok 

erősítésének szándéka elgondolkodtató minden 

szervezet számára. Selmecbánya úti célként szin-

tén érdekes lehet egy tervezett utazáshoz. Az 

előadó ügyesen tudta az érdeklődést fenntartani. 

Úgy gondolom, nem utoljára járt a megyei 

könyvtárban. 

Aranyosi Szénássy Attila kiállítása a 
tatabányai könyvtárban 

Nagy Edit 

Aranyosi Szénássy Attila képzőművész alkotása-

iból – linómetszeteiből és különböző grafikai 

eljárással készült műveiből – nyílt kiállítás már-

cius 22-én a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár Népház Úti Fiókkönyvtárában. A prog-

ramot a tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művé-

szeti Intézmény két tanárának zenejátéka színesí-

tette. Laskay Zsolt klarinéton, Laskay Zsoltné 

pedig hegedűn játszott. 

 

A megnyitón Aranyosi Szénássy Attila képeit az intéz-

mény igazgatója, Mikolasek Zsófia ajánlotta a közönség 

figyelmébe. Fotó: Török Csaba 

A kiállító, a révkomáromi születésű képzőmű-

vész Csehországban ART-PROTIS textiltechni-

kát és porcelánfestést tanult, tudását a Hollóházi 

Porcelángyárban kamatoztatta. Itt egyedi porce-

lánokat festett. Rajztanári diplomáját Szegeden 

szerezte, a Budapesti Múzeumi Igazgatóságon 

pedig általános restaurálást tanult. Több helyen 

tanított rajzot, grafikát. Jelenleg családjával 

Neszmélyen él. 

Könyvtári kiállítására képeiből egy érdekes vá-

logatást hozott el a művész, amelyben két, egy-

mástól jól elkülöníthető csoport fedezhető fel. 

Az egyikben a híres költők portréit ábrázoló mű-

vek, a másikban madarakat ábrázoló linómetsze-

tek találhatók. Ezen kívül természetesen más 

csemege is akad, de a fentiek dominálnak. Ara-

nyosi Szénássy Attila munkái május 4-ig díszítik 

a könyvtár falait. 

 

Fotó: ifj. Gyüszi László 

A napelemes hátizsáktól a hajtoga-
tott mikroszkópig − Internet Fiesta 

Szilassi Andrea 

2018. március 22-29. között zajlott országszerte 

az idei Internet Fiesta, 

amelynek az egészség volt 

a központi témája. A József 

Attila Megyei és Városi 

Könyvtárban tavalyhoz 

hasonlóan újra egy online 

információkereső vetélkedőt szerveztünk az 

eseménysorozatra, amelyen ezúttal sem jelent-

hettek korlátot a földrajzi határok. A legügye-

sebb versenyzőknek ismét a KSZR ajánlott fel 



jutalmakat. Abban azonban változtattunk, hogy 

idén a Redmenta eszköztárával állítottuk össze a 

feladatlapot, amely így gyorsabban és egysze-

rűbben készült el, mégis sokoldalú és látványos 

lett. Nemcsak számítógéppel, hanem okostele-

fonnal és tablettel is megoldható volt − akár a 

szórólapon elhelyezett QR-kód beolvasását kö-

vetően. A Redmentának köszönhetően egyszerű 

és gyors volt az idei értékelés − már a vetélkedő 

lezárultát követő nap délelőttjén eredményt hir-

dethettünk.  

Voltak olyan feladatok, amelyekhez bizonyos 

honlapokon kellett megtalálni a választ. Például 

ilyenek voltak a Házipatika nátha ellen ajánlott 

gyógynövényeiről, továbbá a Dr. Infó egészség-

ügyi portálon megtalálható digitális kéziköny-

vekről, valamint a gyógyszerinterakciós vizsgá-

latok jelentőségéről szólók. A Webbeteg portál 

saját fejlesztésű mobil applikációiról is készült 

egy feladat, és keresőrobot használata segíthetett 

a lapacho gyógyászati felhasználásával kapcsola-

tos kérdésben. Négy esetben pedig két, magyar 

felirattal lejátszható videós előadás alapján kel-

lett válaszolni a kérdésekre. Ezek a TED színpa-

dán hangzottak el. Andrew Bastawrousra és Ma-

nu Prakashra egyaránt elmondható, hogy forra-

dalmasították a diagnosztizálást találmányukkal.  

A világon több mint 30 millió ember vak, és 

többségük olyan betegségek következtében ve-

szítette el látását, amelyek időben felfedezve 

gyógyíthatók lettek volna. Andrew Bastawrous 

szemsebész, kutató és feltaláló okostelefonhoz 

fejlesztette ki a Peek Retina, Peek Acuity appli-

kációkat, továbbá egy csatolható eszközt, ame-

lyekkel együtt a szem állapota és a látás élessége 

egyszerűen megvizsgálható egy okostelefonnal - 

bárhol, speciális szakismeret nélkül, fájdalom-

mentesen. A kiegészítő olcsón, 3D nyomtatással 

előállítható.  

Kenyában, a Nagy-hasadékvölgyben egészség-

ügyi dolgozók egy kerékpárral, okostelefonnal és 

napelemes hátizsákkal felszerelkezve járják a 

vidéket, hogy nagyobb közösségekhez ellátogat-

va vizsgálatokat végezzenek. Az eredmény 

azonnal rendelkezésre áll, a kezelésre szoruló 

betegeket pedig egészségügyi intézményekbe 

irányítják. A másik videó Manu Prakash indiai 

fizikus, a Stanford University egyetemi adjunk-

tusának előadása volt. Mint tudjuk, a fertőző 

betegségek tömeges járványok okozói. A malária 

a trópusi égöv országaiban évente egymillió ál-

dozatot követel, és egymilliárd ember él veszé-

lyeztetett környezetben. A betegségek gyógyítá-

sának kiindulópontja a helyes diagnózis, amely-

hez gyakran mikrószkópra lenne szükség. A ha-

gyományos példányok azonban drágák, ráadásul 

terepen nem alkalmazhatók.  Manu Prakash 

Foldscope nevű találmánya azonban pótolja ezt, 

sőt mi több, 1 dollárból előállítható. Nem utolsó 

sorban pedig könnyű, és egyáltalán nem sérülé-

keny, mint a hagyományos mikroszkóp. Papírból 

készül hajtogatással, lencse és gombelem behe-

lyezésével. Az origami mikroszkópok különféle 

betegségekhez különböző színjelzésű papírokból 

készülnek − a malária kórokozóját például a pi-

ros Foldscope segítségével azonosítják. 

 

Látásvizsgálat okostelefonnal.  

A kép forrása: Andrew Bastawrous előadása 

https://www.youtube.com/watch?v=xPTmHKlH7s4&t=168s  

 

Foldscope. Használata kombinálható okostelefonnal is, 

egy speciális, kamerára ragasztható kiegészítővel. Ezzel 

kép és videó is készíthető a látványról. A kép forrása: 

https://www.foldscope.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=xPTmHKlH7s4&t=168s
https://www.foldscope.com/


Kereken 60 pályázó versenyzett a megadott öt 

napon át, a fiatalabb korosztálytól az idősebbe-

kig. Nem mindenkiről tudtuk meg, hogy hol él, 

mindenesetre Tatabányáról, Sárvárról, Tardosról, 

Dadról, Jászárokszállásról, Tarjánból, Nyíregy-

házáról, Lakócsáról, Kisdorogról, Szákszendről 

és Súrról érkeztek be megfejtések. 

 
 

Az ajándékokat a JAMK Megyei Ellátási és Módszertani 

Osztálya biztosította. Fotó: Szilassi Andrea 

5000 Ft-os Libri könyvutalványt nyertek: 

Horváth Anita (Tatabánya), Jeczó Márton (Sár-

vár), Pataki Betti (Tatabánya)  

Bögrét és gumis noteszt nyertek: Hédi Katalin 

(Tardos), Králl József (Tatabánya)  

Bögrét vagy noteszt nyertek:  

Györe Viktória (Dad), Surányi Zsolt (Jászárok-

szállás), Tomasovszky Edit (Tarján), Tomasovsz-

ki Anita (Nyíregyháza), Asbóth Éva (Tatabánya), 

Horváth Anikó (Tatabánya), Nagy Veronika (La-

kócsa), Varga Gyuláné (Kisdorog), Csáki István 

(Tatabánya), Szász Alexandra, Tóth Zsuzsanna 

(Tatabánya), Bula Imréné (Tarján), Kiss Brigitta 

(Szákszend).  

Érzékelők és okoskarkötők az idő-
sek védelmében 

Szilassi Andrea 

2017 augusztusában, a SeniorNet egyesült álla-

mokbeli szervezetének blogjában olvastam elő-

ször információkat arról, hogy a technológiai 

fejlődés, a dolgok internete idősek számára is 

eredményezett olyan eszközöket, amelyekkel 

biztonságosabbá, megnyugtatóbbá tehetik az 

érintettek és családjaik életét.  

Egy Dél-Dakotában élő 93 és 96 éves házaspár 

idős kora ellenére önállóan élhet otthonában, 

mert házuk és az udvar fel van szerelve különféle 

érzékelőkkel, nyomkövetőkkel. Egy mélységér-

zékelő a ház bejárata fölött, amely nyomon köve-

ti a séta sebességét, és felismeri, ha elesik vala-

melyikük. Infravörös mozgásérzékelők, szőnye-

gek alá rakott esésérzékelők vannak elhelyezve 

szobáról szobára. Még az ágy matraca is el van 

látva szenzorokkal annak érdekében, hogy szív-

frekvenciáikat és alvásukat is monitorozza. Szá-

mítógépes algoritmusok figyelik és elemzik a 

beérkező adatokat, vizsgálva a normálistól eltérő 

viselkedésmintákat. Indokolt esetben pedig riasz-

tás megy azonnal a gyors segítségért, egyidejű-

leg távol élő lányuk is kap egy emailt. A házas-

párnak nagy szerencséje, hogy lányuk, dr. Mar-

jorie Skubic, a University of Missouri-Columbia 

professzora − bár 9 órányi autóútra él tőlük − de 

az Idősgondozási és Rehabilitációs Technológiák 

Központjának igazgatója, kutatója. A központ 

különféle fejlesztéseit több speciális idősgondo-

zási otthonban tesztelik. Mindazonáltal a család 

nyugalma és az idős ember biztonsága mellett az 

intelligens otthonok segítenek az izoláltság, ma-

gány oldásában is. 

 

dr. Marjorie Skubic ágyban elhelyezhető szenzoraikkal.  

A kép forrása: 

https://www.eldertech.missouri.edu/skubic/ 

Vannak egyéb olyan, speciális eszközök is, ame-

lyek más, időskori problémákra jelentenek meg-

oldást. A stabilizáló kanál (Gyenno) például a 

Parkinson-kórban szenvedő, kézremegéses bete-

gek számára jelent megoldást a normális étke-

http://www.seniornet.org/blog/
https://www.eldertech.missouri.edu/
https://www.eldertech.missouri.edu/
https://www.eldertech.missouri.edu/skubic/
http://www.gyenno.com/spoon-en.html


zéshez. Az Omron vérnyomásmérői között pedig 

olyan is van, amelyik okostelefonnal, vezeték 

nélkül összekapcsolva értesítést tud küldeni köz-

vetlenül az orvosnak, és nem a betegnek kell 

naplózni eredményeit.  

Habár évek óta elérhető számos időseknek, bete-

geknek kifejlesztett okostelefonos applikáció, 

ezek jelentős része azonban nem vált be a gya-

korlatban.  Rendkívül ígéretesek voltak azok a 

GPS-alapú alkalmazások, amelyek képesek pél-

dául az Alzheimer-kórban, demenciában szenve-

dő betegek mozgásának követésére, tartózkodási 

helyének megadására, ami a hozzátartozók szá-

mára igen nagy segítséget jelenthet. Más alkal-

mazások pedig pontos jelzéseket küldenek a 

gyógyszerek bevételének időpontjára, vagy akár 

gyűjtik, összegzik egészségügyi állapotuk mérési 

eredményeit. Csakhogy ezek az eszközök leme-

rülnek, tulajdonosaik pedig gyakran megfeled-

keznek a feltöltésről. Általános probléma az is, 

hogy nem tudják, hová tették le az okostelefont, 

vagy csak egyszerűen elfelejtik magukkal vinni. 

A Bluetooth, GPS véletlen kikapcsolása utáni 

visszakapcsolás szintén gondot okoz sokuknak.  

 

A március NetNagyi Klub közönsége.  

Fotók: Barczai Tiborné és Szilassi Andrea  

Ezért jelent hatékonyabb védelmet, ha okostele-

fon helyett inkább egy (idősek számára is megfe-

lelő) okoskarkötőt adnak számukra. Meg kell 

jegyeznünk ugyanakkor, hogy a legtöbb okos-

karkötő csupán az egészséges életmód és edzé-

sek nyomon követését, továbbá bizonyos alapve-

tő testfunkciók mérését tudja. Előny ugyanakkor, 

hogy összekapcsolhatók az okostelefonnal, így 

megfelelő alkalmazásokkal részletes jelentése-

ket, elemzéseket olvashatunk fizikai állapotunk-

ról.  

 

Az Acticheck Assure-t viszont kifejezetten idősek,  

egyedülállók, betegek számára fejlesztették ki.  

A kép forrása: https://www.acticheck.com/  

Egyetlen gombelemmel akár egy évig is üzemel. 

Számos előnyének egyike, hogy használata nem 

igényel technikai tudást viselőjétől. Vízálló, 

ezért le sem kell venni a kézről tisztálkodás köz-

ben - így nem hagyhatják el. Az okoskarkötőbe 

beépített szenzorok észlelik viselője mozgását, 

az eleséseket és még a tevékenységhiányt is. Sőt 

mi több, az eszköz az esések között is különbsé-

get tud tenni! Egy asztalról levert csuklópánt 

nem kezd riasztásba. Veszélyhelyzetben viselő-

jének jelzést küldenek, amire egyszerű gomb-

nyomással reagálhat. A riasztások a kiválasztott 

személyekhez: közeli szomszédokhoz, ismerő-

sökhöz és családtagokhoz mennek, és nem köz-

vetlenül egy egészségügyi intézményhez. A baj-

ba jutott személy természetesen saját kezdemé-

nyezésére is kérhet segítséget. Az intelligens 

személyi figyelmeztető rendszerhez egy nagy 

teljesítményű router is tartozik, amely a kertet is 

lefedi. Egy webes kezelőfelületen, a műszerfalon 

keresztül pedig a hozzátartozók figyelemmel 

tudják kísérni az idős ember napi aktivitását. Itt 

tudják a beállításokat is elvégezni: kiknek és 

hová menjen az email - sms - telefonhívás, 

amennyiben baleset történne a csuklópánt viselő-

jével.  

Biztosan vannak olyanok, akiket riasztana, ha 

Dr. Nagy Testvér a nap 24 órájában folyamato-

san figyelné őket. Úgy tűnik azonban, ez az ára 

annak, hogy megöregedve, elmagányosodva is 

otthonainkban maradhassunk; ne váljon szüksé-

gessé korábbi életünk felszámolása. 

https://omronhealthcare.com/blood-pressure/
https://www.acticheck.com/


JAMK Poetry - Másodszor nyerte Ta-
izs Gergő a versenyt 

Horváth Szabolcs 

Idei második JAMK Poetry versenyünk a Slam-

Beszél IV. volt, melyhez − nevéhez hűen − kö-

tetlen témát párosítottunk. A fiatalok újra arról 

beszélhettek, amiről csak szerettek volna. Több-

ségében közéleti témákról, szerelemről és súlyfe-

leslegük leadásáról beszéltek.  

Az est műsorvezetője Megyesi Marcell volt, aki 

ismertette a szabályokat, majd egy rövid slam-

mel megalapozta az est hangulatát. Marci a ne-

vek kihúzásához saját szerencsesapkáját hozta 

magával, a nevek kihúzásához pedig egy nézőt 

kért meg közreműködésre.  

Az első név Börzsei Dávid 'Kenry' volt. Őt a 

címvédő Antal Dániel követte, majd Taizs Ger-

gő, és végül a verseny egyetlen hölgy tagja: Tóth 

Daniella. Holtverseny és az ezzel járó párbaj 

ezúttal nem alakult ki.  

 

A felvételt Horváth Szabolcs készítette. Forrás: 

https://www.youtube.com/watch?v=3fYP0QH4Vvs 

Ezt követően Open Microphone következett, 

mint ahogy az általában lenni szokott. Bár tartot-

tunk tőle, hogy az esténk túl rövidre zárul a csu-

pán négy versenyző miatt, de szerencsénkre nem 

így történt. A közönség nagy aktivitást mutatott a 

még szabadabb szövegek iránt, és bátran jöttek 

ki a mikrofonhoz a fiatalok. Zárásként Antal 

Dani egy team slam-et adott elő Szabó Angeliká-

val, amely mondhatni, hogy főpróba volt a más-

napi, Budapesten megrendezendő Országos 

Team Slam versenyre.  

Az eredményhirdetéskor volt, aki nem tudta el-

rejteni izgalmait. A nagydíjat Taizs Gergő 

nyerte meg, aki egy 10 alkalmas élményfürdő 

bérlettel lett gazdagabb a Gyémántfürdő jóvoltá-

ból. Tóth Daniella második helyezett, akinek 

élete első versenye volt ez − nagy boldogsággal 

vette át az 5 alkalomra szóló élményfürdő-

bérletet. Börzsei Dávid 'Kenry' a harmadik he-

lyen végzett. Ő családi belépőt vehetett át a tata-

bányai fürdőbe. Antal Dániel ezúttal nem tudta 

megvédeni előző alkalommal kivívott címét, de 

elégedetten távozott könyvtárunk különdíjával, a 

közel 7 ezer forint értékű könyvcsomagjával. A 

díjakat köszönjük a Tatabányai Gyémántfürdő-

nek! 

 

A felvételt Horváth Szabolcs készítette. Forrás: 

https://www.youtube.com/watch?v=IycTey71dsU 

Versenyzőinkkel legközelebb június első napján 

találkozunk majd. Akkor Summer Slammer Ti-

me várható Hetesi Júlia műsorvezetésével. Re-

méljük, hogy minél több emberrel "kóstolha-

tunk" majd bele a nyár világába. 

 

A felvételt Horváth Szabolcs készítette. Forrás: 

https://www.youtube.com/watch?v=9jOkinFneII 

https://www.youtube.com/watch?v=3fYP0QH4Vvs
https://www.youtube.com/watch?v=IycTey71dsU
https://www.youtube.com/watch?v=9jOkinFneII
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Dr. Négyesi Lajos hadtörténész volt a 
vendégünk 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Köztünk élnek sorozatának március 19-i vendé-

ge dr. Négyesi Lajos ezredes, egyetemi adjunk-

tus, a hadtudomány PhD doktora, a magyar csa-

ták ismerője volt. A hadtörténész általában 

könyvtárakban, levéltárakban kutat különböző 

hadiesemények után, tanulmányozza a csaták 

körülményeit: helyszín, időjárás, hadak felsze-

reltsége, száma, összetétele, taktikája, stratégiája, 

fegyverek technikája. Négyesi Lajos mindig ki-

megy a terepre kutatni. Első terepgyakorlatát 

1986-ban Veszprémben aknakeresővel végezte. 

Veress D. Csaba történész szerettette meg vele a 

hadtörténelmet. Mivel a régi dolgok érdekelték, 

régész, történész szeretett volna lenni már gyer-

mekkorában. 

Veszprémben, a királynők városában született, 

1997-ben költözött a feleségével és két lányával 

Esztergomba, és azóta is itt él.  

Munkahelye a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. 

A Magyar Hadtudományi Társaság Csata- és 

Hadszíntérkutató Szakosztályának titkára, a 

Honvéd Kulturális Egyesület Hadtörténelmi Ta-

gozatának vezetője. A Don-kanyarnál elesett, 

máig ismeretlen magyar katonák után kutat, ne-

veiket segíti a Voronyezsi gránit emléktáblára 

rávésetni. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetemen hadtörténelmet oktat, egyetemi ad-

junktus.  

Katonai tapasztalatai: mélységi felderítő cso-

portparancsnok, zászlóalj-hadműveleti tiszt, had-

test-mélységi főtiszt. Kutatási területe a közép-

kori magyar és egyetemes hadművészet, csaták 

története, csata- és hadszíntérkutatás. 1995-ig 

230 ejtőernyős ugrást hajtott végre. 

A beszélgetés csakhamar a csatákra terelődött. 

Esztergom 1595 évi ostromáról megtudtuk, hogy 

a császári hadvezér, Karl Mansfeld parancsnok-

sága alatt Esztergom alá érkezett mintegy 40.000 

fős sereggel szemben a várat mindössze 2.300 

török katona tartotta Kara Ali bég vezetésével, 

akikhez még további 400-700 főnyi felfegyver-

kezett helybeli lakos csatlakozott. 

 

dr. Négyesi Lajos és Kovátsné Várady Eszter  

könyvtárigazgató. Fotó: Nyári Andrea 

Négyesi rámutatott a hadvezetés nehézségeire és 

arra is, hogy milyen könnyen csődöt mondhat 

egy másfél hétig tartó, gondosan előkészített 

hadmozdulat is. Egyik konkrét példaként a július 

11-i rohamot idézte. Közel kétheti ostrom után 

mailto:duba.reka@jamk.hu


újabb roham készülődött a Víziváros falai ellen. 

A támadásra vallonokat jelöltek ki. A meginduló 

rohamoszlopot azonban kisebb-nagyobb hajdú 

csapatok zavarták meg, akik borgőzös állapotuk-

ban szintén csatlakozni akartak a rohamhoz. A 

törökökéhez hasonló öltözetet viselő, és a vallo-

nok számára ugyanúgy érthetetlenül beszélő, 

kiabáló hajdúkat a rohamoszlop kitörő törökök-

nek nézte, aminek következtében a rend hamaro-

san felbomlott, és néhány pillanat alatt semmivé 

lett a hosszan előkészített roham. Ugyanakkor az 

előadó hozzátette, hogy a magas borfogyasztás 

mögött nem feltétlen alkoholizmust kell keresni, 

hanem annak többnyire a rossz minőségű ivóvíz 

volt az oka. Azt is meg kell említeni, hogy a ko-

rabeli borok alkoholtartalma sokkal alacsonyabb 

volt, mint a mai boroké. 

Két önálló kötete jelent meg: a Szent István, a 

katona (Honvéd Kiadó, 2000.) és a 46-os szegedi 

bakák a tolmeini hídfőben (Hadimúzeum Alapít-

vány, Budapest, 2007.). Számos tanulmány szer-

zője. Többek közt feldolgozta a mohácsi, a mén-

fői, muhi és pozsonyi csatát. (A kötetek megta-

lálhatók könyvtárunkban!) 

Rendkívül szimpatikus tudós férfit ismerhettünk 

meg személyében, aki nagy élvezettel és közért-

hetően beszélt a régmúlt véres csatáiról. A jelen-

lévő frankás diákok
1
 szeme is csillogott előadása 

közben. 

Könyvbemutató: Stipkovits Fülöp: Az 
esztergomi zeneoktatás elmúlt más-
félszáz éve 

Hámosné Szőke Anna 

2018. március 5-én az Esztergomi Zsolt Nándor 

Zeneiskola Alapítványa és a Helischer József 

Városi Könyvtár közösen rendezte meg 

Stipkovits Fülöp: Az esztergomi zeneoktatás 

elmúlt másfélszáz éve könyvbemutatóját. 

A megjelent vendégeket Kovátsné Várady Esz-

ter, a Helischer József Városi Könyvtár igazga-

                                                           
1 az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimná-

zium és Kollégium tanulói 

tója köszöntötte. Völner Pál, az Igazságügyi Mi-

nisztérium államtitkára, a terület országgyűlési 

képviselője elmondta személyes élményeit a 

Zeneiskoláról, majd Romanek Etelka, Esztergom 

Város polgármestere köszöntötte az egybegyűl-

teket. 

 

Bánhidy Vajk moderátor ezúttal Reményi Károly nyu-

galmazott zeneiskolai igazgatóval, Udvardyné Pásztor 

Ágnes jelenlegi igazgatóval és Stipkovits Fülöp szerzővel 

beszélgetett. Fotó: Nyári Andrea 

A könyvbemutatót a Balassa Bálint Vegyeskar és 

a Strigonia Vonósnégyes előadásai színesítették. 

A szerző, Stipkovits Fülöp jelenleg a Zsolt Nán-

dor Zene- és Művészeti Iskola szolfézstanára és 

igazgatóhelyettese. Igen tekintélyes, 394 oldalas 

könyve nagyszabású történeti áttekintést ad az 

esztergomi zeneoktatás elmúlt másfélszáz évéről. 

A könyv gazdag és tanulságos keresztmetszetet 

ad a térség és Magyarország zenei életének, ill. 

zeneoktatásának kibontakozásáról. Esztergom 

kitörölhetetlenül letette névjegyét hazánk kultu-

rális, egyházi és nemzeti identitásának kialakulá-

sában. A pezsgő szellemi és gazdasági környezet 

kedvezett az olyan haladó és innovatív kezdemé-

nyezéseknek, melyek országos szinten előremu-

tató példát jelentettek. A XIX. század országos 

dalármozgalmától kezdve egy olyan fejlődési 

folyamat képe vetül szemünk elé, amely orszá-

gos viszonylatban is jelentős epizódjait jelenti a 

magyar zeneoktatás kibontakozásának. Az esz-

tergomi zeneoktatás másfélszáz évének bemuta-

tása nemcsak helytörténeti szempontból érdekes, 

hanem fejezeteiben olyan egyetemes pedagógiai 

értékek tárulnak szemünk elé, melyek országos, 

sőt nemzetközi viszonylatban is hasznosítható 



közösségfejlesztési példaként állhatnak előttünk. 

A könyv nemcsak pedagógusoknak vagy hely-

történeti kutatóknak, hanem a közügyekre hatást 

kifejtő polgármestereknek, az iskola pedagógiai 

programjára befolyással bíró iskolaigazgatóknak, 

a gyermeke boldogulását szem előtt tartó szülők-

nek, továbbá a köznevelés fejlesztésének irány-

vonalát kijelölő minisztériumi tisztségviselőknek 

is szól.  

Maradandó nyomot hagyott a város történetében 

a Kodály Zoltán zenei nevelési eszméinek meg-

ismertetése végett rendezett nemzetközi Nyári 

Egyetem. Megismerhetjük a város zenei együtte-

seit, a kórusok vezetőinek életpályáit. A könyv 

illusztrációkban rendkívül gazdag: meghívók, 

újságcikkek, évkönyvek, fényképek teszik sze-

mélyessé a tanulmányt. A kötetet a Zeneiskola 

zenei vonalon továbbtanuló növendékeinek név-

sora, vezetői és tanárainak névjegyzéke és egy 

50 oldalas színes képmelléklet zárja. 

Az érdeklődők a könyvet megvásárolhatják az 

Esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskolában és a 

Helischer József Városi Könyvtárban.  

Aknay János festő- és szobrász-
művész a könyvtárban 

Hámosné Szőke Anna 

Esztergomban tavaly december 12-től láthattunk 

Aknay János festményeiből egy kiállítást a Ká-

konyi Asztrik Kortárs Galériában. Aknay János 

Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész mun-

kássága a posztgeometrikus művészet része, al-

kotásai illeszkednek Vajda Lajos, Korniss De-

zső, Bálint Endre, Barcsay Jenő, Deim Pál műve-

ihez, a „szentendrei iskola” konstruktív, konst-

ruktív-szürrealista stílusával együtt említhetőek. 

Aknay János tradicionális eszközöket alkalmaz, 

megtartja a klasszikus képformát és kompozíciót, 

elemeit az 1970-es években jellegzetes szentend-

rei építészetből, architektúrából merítette. 

Konstruktivista festő. A konstruktivizmus az 

orosz művészetben 1912-ben jelentkező abszt-

rakt irányzat, amely különböző anyagok (fa, 

üveg, vas, cement stb.) alkalmazásával a töme-

gek és formák viszonyát jeleníti meg, a geomet-

rikus formákat helyezve előtérbe. Konstruktivis-

ta művészek azok, akik a tárgyak ábrázolásában 

erőteljesen hangsúlyozzák a szerkezeti összete-

vőket, a tereket és a síkokat. Funkcionalizmus 

jellemzi, a modern ipari formatervezés kezdemé-

nyezője. 

 

Aknay János. Fotó: Nyári Andrea 

A nyolcvanas évektől a festőművész már a konk-

rét és elvont témák határvonalán egyensúlyoz: 

visszatérő, szimbolikus töltetű motívumokat 

használ, melyeket jelszerűen tömörít. A leggya-

koribb motívumok között szerepel a ház, az an-

gyal, a bábu, a kereszt, az ablak, ezeken belül az 

angyal és a ház tér vissza a leggyakrabban soro-

zatok formájában is. Az 1990-es évek első felé-

ben Aknay János a magyar rovásírásjelek megje-

lenítésével foglalkozott, műveiben ezek révén az 

ékszerű formák és háromszögek, az egyenesek 

váltak hangsúlyossá. Végül ezek az éles, szögle-

tes elemek is átalakultak, és a formák foltokká, 

foltkompozíciókká olvadtak össze. Festészeti 

pályája tehát több korszakot ölel fel, de saját 

hangját, festői egyéniségét a régi magyar, illetve 

székely rovásjelek ábrázolásában találta meg. 

„Utólag úgy látom, a ’70-es évek elején kezdtem 

rátalálni az útra, amelyen most is igyekszem ha-

ladni. Elmozdulások persze vannak, így beszél-

hetünk különböző szakaszokról a pályámon, de a 

változás iránya nálam inkább horizontális, mint 

vertikális, azaz nem egyszerűen magam mögött 

hagyom azt, amit korábban csináltam, hanem 

vissza-visszatérek a régi kiindulópontokhoz” – 

magyarázta a festő. 



Aknay János Nyíregyházán született, 1967-ben 

fejezte be középiskolai tanulmányait a Képző- és 

Iparművészeti Gimnáziumban. Az 1970 óta 

Szentendrén élő festő volt az 1972-ben megala-

kuló szentendrei progresszív neoavantgárd mű-

vészeti csoportosulás, a Vajda Lajos Stúdió 

egyik alapító tagja, melynek egyúttal vezéregyé-

niségévé is vált. A Szentendrei Régi Művészte-

lephez 1992-ben csatlakozott. A magyar képző-

művészeti életben alkotóként, festő- és rajztanár-

ként, galéria-, képzőművészeti csoport, valamint 

politikai párt alapítójaként is letette névjegyét. A 

képzőművész 2002-ben Munkácsy-díjat, 2010-

ben Kossuth-díjat vehetett át, 2017-ben megkap-

ta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét. 

„Szentendrén olyan közegbe kerültem, amely 

hagyta, hogy kibontakozzak. Sok olyan impulzust 

kaptam – ez akkoriban nem feltétlenül tudatosult 

bennem – melyek nélkül valószínűleg nem lennék 

az a festő, aki ma vagyok. … Mindig voltak olya-

nok, Barcsay vagy Korniss például, akik szeret-

ték, támogatták a fiatalokat, egyenrangúként, 

művészként kezeltek bennünket. Erősen hatott 

rám azoknak a szentendrei mestereknek, így 

Ámos Imrének vagy Vajda Lajosnak a szellemi-

sége is, akik akkor már nem voltak közöttünk. 

Nemcsak mesterségbeli dolgokra gondolok, ha-

nem például az emberi tartásra is. Megcsináltuk 

az első tárlatainkat, lépésről lépésre elfogadtat-

tuk magunkat; a 80-as évek közepétől már érez-

tem, hogy számon tartanak” – mesélte a kezde-

tekről.  

Vincze László festőművész járt az  
esztergomi könyvtárban 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Köztünk élnek sorozatának március 26-i vendé-

ge Vincze László festőművész volt. 84 éves korá-

ra körülbelül 8000 festményt festett meg. Nya-

ranta találkozhatunk vele a Kis-Duna sétányon, 

ahogy elmélyülten dolgozik.  

Szamoskéren született 1934-ben. Parasztcsalád-

ból származik, a természet szeretetét környezeté-

ből hozta magával. 11 éves koráig élt Szamoské-

ren, utána a Debreceni Református Gimnázium-

ba került. Ezt az iskolát nem végezte el, hanem 

egy szakközépiskolában folytatta tanulmányait. 

Félegyházi László szerettette meg vele a festé-

szetet. 

1957-ben végzett a Magyar Képzőművészeti 

Főiskolán. Mesterei: Kádár György és Blaskó 

János. Portrékat, csendéletet és tájképeket készít. 

Végül az Egri Tanárképző Főiskola rajz szakán 

szerzett diplomát 1963-ban. Utána magánúton 

tanulmányokat folytatott Miháltz Pálnál és Bar-

csay Jenőnél. 

 

Vincze Lászlóról Nyári Andrea készítette a fotót 

1957-től a Galgahévízi Általános Iskolában taní-

tott, majd 1960-ban került Esztergomba, a Felső-

fokú Tanítóképző Intézet Gyakorló Iskolájába. 

Később a Felsőfokú Tanítóképző Intézet rajz 

tanszékén gyakorlatvezető lett. Az iskola leg-

szebb lányát vette feleségül, és három gyönyörű 

gyermekük született. Fia, Vincze Gábor Péter 

színész már 2016-ban vendégünk volt a könyv-

tárban. 

Az élet, a fény és a zene szerelmese, a kecske-

méti és a zsennyei művésztelepek gyakori ven-

dége. Természetelvű, a látványból kiinduló táj- 

és portréfestő művészként a képzőművészet ha-

gyományos vonulatát képviseli, ám ha a téma 

úgy kívánja, szívesen alkot konstruktivista, ku-

bista stílusban is. Vérbeli festő, aki színekben 

gondolkodik, színekben él. Frissen, érzékenyen 

figyeli a levegő és a lélek rezdülését. Az ő élmé-

nyeit csak akvarellel lehet igazán tolmácsolni. 

Biztos kézzel bánik az olajtechnikával is, és bát-

ran alkalmazza azt ünnepélyesebb témáknál. 



Témáit a természet, a települések hangulatát 

meghatározó házak, utcarészletek, mitológiai, 

bibliai történetek, csendéletek, aktok és portrék 

adják.  

Sokat beszélt iskoláiról, a festészetről és a rajz-

tanításról, ezért személyes életútjáról keveset 

ismerhettünk meg az egy órás beszélgetés időtar-

tama alatt. Távlati tevei között szerepel 85. szü-

letésnapjának méltó megünneplése. Két város-

ban: Mátészalkán és Baján szeretne kiállítást 

rendezni képeiből. Szeretné közszemlére tenni 

régi barátja, Kocsis Zoltán karmesterről (fotó 

alapján) készült portréit is. 

Jó fizikumát annak köszönheti, hogy reggelente 

a Szent István uszodába jár úszni. Munkájához 

szívből kívánunk további sok erőt és egészséget. 

Pataki Éva író, forgatókönyvíró volt 
a vendégünk 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Könyvtári beszélgetések április 23-i vendége 

Pataki Éva, Balázs Béla-díjas magyar író, forga-

tókönyvíró, filmrendező, dramaturg volt. 

Pataki Éva 1972–1977 között az ELTE BTK 

magyar-orosz-esztétika szakos hallgatója volt. 

Ez alatt az idő alatt diákmunkát végzett a Szép-

művészeti Múzeumban tárlatvezetőként. 1978–

1981 között a Hírlapkiadónál volt újságíró. 

1979–1981 között elvégezte a Mafilm forgató-

könyvíró iskoláját. Nemeskürty István csoportjá-

ba járt. 1981–1993 között a Mafilm Budapesti 

Stúdió dramaturgjaként dolgozott. 1993 óta sza-

badúszó. 

Bánhidy Vajk moderátor első kérdésére „Milyen 

a jó forgatókönyv?”, azt a derűsen egyszerű vá-

laszt kaptuk, hogy: „amiből jó film születik”. A 

forgatókönyvíró először a filmötlet alapján szi-

nopszist ír. Általában 90–100 oldal egy forgató-

könyv másfél órás film esetében, mivel egy oldal 

egy percnek felel meg. A forgatókönyv a forga-

tásig még sokszor változik, módosul, finomodik. 

Éva mindig kézzel írja meg a forgatókönyvet, és 

amikor gépre viszi, akkor tisztázza ki. 

30 éve dolgozik együtt Mészáros Mártával. Leg-

utóbbi közös filmjük az Aurora Borealis. Az 

Aurora Borealis - Északi fény két idősíkon futó, 

fordulatokban gazdag családtörténet, amely anya 

és lánya kapcsolatának mélységeit boncolgatja. 

Tóth Ildikó és Törőcsik Mari főszereplésével 

készült. 

 

Bánhidy Vajk és Pataki Éva. Fotó: Nyári Andrea 

Pataki Éva az Athenaeum Kiadó legnépszerűbb, 

legolvasottabb szerzőinek egyike. Tavaly adták 

ki újra első regényét a Még egy nő-t. Szerelem, 

szeretet, hűség, féltékenység és csalárdság, ami 

krimibe hajló zaklatásban tetőzik.  

Az eltűnt idő nyomában jár Pataki Éva, amikor 

családregényével, az Ami elveszettel egy hat-

gyermekes zsidó család sorsát kíséri végig a szá-

zadelőtől indítva a világháborús időkön, a holo-

kauszton át az ’50-es évek terrorjáig.  

Harmadik regénye a Nőből is megárt a nagyma-

ma. A játékos cím mögött – a könnyed női ka-

landok és a káröröm-vicces nagymamai felsülé-

sek mellett – sokkal komolyabb lélektani elem-

zések sora is rejtőzik: egy valódi női fejlődésre-

gény. Pataki Éva ezúttal a nagymamává válás 

ígéretes, de egyúttal rögös útján vezeti végig az 

olvasót.  

Az ...és megint nagymama az előző kötet folyta-

tása. Ebben az egyik vidám, unokás kaland si-

ralmasan végződik: a nagymama kórházban köt 

ki. És az már csak természetes, hogy ekkor min-

den dolgot átértékel. Pataki Éva második 

„nagymama-regénye" nem okoz csalódást: több 

generáció küzdelmes és szép együttéléséről be-

szél benne. Humora rezignált, az öniróniája ma-



ró, finom lélektani elemzései pontosak. Bölcs és 

szórakoztató olvasmány. 

Pataki Éva–Vajda Anikó: Hamlet halott egy iga-

zi magyar krimi, magyar szereplőkkel. A törté-

netben meggyilkolják az ünnepelt, elképesztően 

tehetséges, vonzó és meleg színészt. A fiatal 

nyomozónő, Salgó Anita pedig  nem sokkal 

azután, hogy megkapta az ügyet  máris állandó 

életveszélybe kerül. Egyre sötétebb és átláthatat-

lanabb titkoknak jut a nyomára. Vajda Anikó a 

Família Kft. forgatókönyvírója, egyben Pataki 

Éva szomszédja is. 

Vendégünknek két, meg nem valósult álma van: 

egy igazi Sissi-filmet forgatni, és Pulszky Károly 

életét megfilmesíteni. A témák forgatókönyvei 

készen állnak, ott hevernek íróasztalának fiókjá-

ban. Pataki Éva sikeres alkotó, sikeres szerző. 

Tökéletesen otthon van a filmek és filmforgató-

könyvek, valamint a regények világában is. 

Mindehhez persze az is kell, hogy jól ismerje 

amiről, illetve akiről ír: az embereket.  

Kaszás Géza színész, filmrendező az 
esztergomi könyvtárban  

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Könyvtári beszélgetések 2018. március 12-i ven-

dége Kaszás Géza színész volt. A színész késett 

kicsit, előtte a várban járt „nosztalgiázni”. 30 

évvel ezelőtt bábáskodott a Várszínház megala-

kulásánál. A darab, amelyet akkor egy hétig, 

nagy sikerrel játszottak, a főiskolás vizsgadarab-

juk volt. Címe: Legenda a dicsőséges feltáma-

dásról.   

Kaszás Géza életpályája nem egyenesen vezetett 

a színészet felé. Érettségi után a gyöngyösi me-

zőgazdasági főiskolán üzemszervező üzemmér-

nöki oklevelet szerzett. Színészi pályáját a Szín-

ház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után, 

1986-ban a Szegedi Nemzeti Színházban kezdte. 

1989-től a Független Színpad, 2014-től pedig a 

Turay Ida Színház tagja. Karakterszínész, aki 

sikerrel alakít romantikus hősöket. Jelenleg az 

Újszínházban egy stúdiószínházi darabban ját-

szik. 

Továbbra is nagy az érdeklődés a 2016-ban meg-

jelent Lovasíjász című dokumentumfilmje iránt. 

A film magas nézettsége elgondolkodtató. Do-

kumentumfilm utoljára hét évvel ezelőtt tudott 

hasonló sikert elérni. A film a hun–magyar ro-

konságot igyekszik bizonyítani Kassai Lajos 

nemzetközi hírű lovasíjász munkásságán keresz-

tül. Sokan kíváncsiak Kassai gondolataira; nép-

szerűek a magyar kultúra gyökereiről vallott né-

zetei. Kaszás Géza kezdetben azt feltételezte, 

hogy a filmet a lovasíjász társadalom nézi majd, 

és a rokonok, a lovak iránt érdeklődők  de ilyen 

nagyszámú közönségre nem számított. Azt gon-

dolja, hogy itt maga a téma „robbant”– amit 

Kassai Lajos személyén keresztül boncolgat a 

filmben. Az emberek ugyanis rá akarnak ismerni 

magukra, arra a kultúrára, identitásra, aminek a 

részesei. Mivel rengeteg a félremagyarázás, sze-

retnének már valamit biztosan tudni arról, hogy 

azok az ősképek, amelyek bennük mozognak, 

valódiak. A Lovasíjász az elmúlt egy évben át-

lépte a magyar filmeknél ritka 100 ezres néző-

számot. 

 

Kaszás Gézáról Nyári Andrea készítette a fotót 

Jövőbeni terveiről is szólt a művész; egy újabb 

dokumentumfilmet szeretne tető alá hozni. Kí-

váncsi arra, mit tudnak rólunk és származásunk-

ról a világban. Sok külföldi helyszínt tervez a 

filmbe. Szeretne eljutni Belső-Mongóliába, Indi-

ába, Oroszország legeldugottabb tájaira, hogy 

megmutassa azt a sokszínű képet, amely rólunk 

él másokban. Most azon dolgozik, hogy megte-

remtse az anyagi feltételeket a forgatáshoz. Sze-

retne még Puskás Ferencről is készíteni egy 

nagyszabású filmet. A jelenlévő, főleg fiatalok-

nak azt tanácsolta, hogy mindenki találja meg a 



maga lovasíjászatát, azaz a flow-élményt, az 

elme működésének egy olyan állapotát, melynek 

során az ember elmerül abban, amit éppen csinál, 

amitől örömmel töltődik fel, abban teljesen fel-

oldódik. És ami mellett minden más eltörpül, s 

amit bármi áron folytatni törekszik. 

Kaszás Géza érett személyiség, erős magyarság-

tudattal, nagyon meggyőzően beszélt élményei-

ről, melyet a közönség lelkes tapssal jutalmazott. 

Maronka Csilla színművésznővel ta-
lálkozhattunk a könyvtárban  

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Köztünk élnek sorozatának február 26-i vendé-

ge a kishegyesi (vajdasági) születésű Maronka 

Csilla volt. A beszélgetés egy kis fotó-

összeállítás bemutatásával kezdődött, amelyben 

láthattuk a színésznőt kicsi gyerekként, majd ifjú 

dívaként és különböző újságok címlaplányaként.  

 

Maronka Csilláról Nyári Andrea készítette a fotót 

A napvilágot 1961-ben látta meg egy mosoly 

társaságában… ez a kedély végigkísérte eddigi 

életén… sokat köszönhet szüleinek, akik már 

nincsenek ezen a fizikai síkon, de szívében a 

legelőkelőbb helyet foglalják el. 

Könyvek között és írógép hangjánál nevelkedett. 

Magyar faluba, magyar iskolába járhatott, majd 

középiskolai diplomát  mint kulturológus  

Topolyán kapott. 17 éves korában az Újvidék 

Tv-ben volt bemondó. 

1984-ben végzett a Színház- és Filmművészeti 

Főiskolán prózai szakon. Ezután egy évadot a 

zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban töltött. 

Tanárai: Szabó Gyula, Simon Zsuzsa, Szabó 

István filmrendező, Gáti József beszédművészet-

tanár, Gencsy Sári tánc-, balett- és sztepptanár, 

Pintér Tamás, aki akrobatikát, kaszkadőri trük-

köket, illetve lovaglást tanított. 

1985-től a Pécsi Nemzeti Színház tagja volt. 

1987-től a kecskeméti Katona József Színházban 

játszott. 1996-tól szabadfoglalkozású színmű-

vésznő. Vendégművészként szerepelt többek 

között az Aranytíz Színházban, a Pesti Magyar 

Színházban, a Babits Mihály Kamaratársulat 

előadásain, az Esztergomi Várszínházban, a Ka-

locsai Színházban és a Budapesti Operettszín-

házban. Jelmeztervezéssel is foglalkozott. Alapí-

tó tagja a 2017-ben megalakult esztergomi Ba-

bits Mihály Kamaratársulatnak. 

Zalaegerszegen, Pécsett és Kecskeméten is volt 

szerződésben, a világirodalom legszebb főszere-

peit eljátszhatta. (Az ember tragédiája – Éva, 

Othello –Desdemona, Bánk bán – Melinda) 

Film- és televíziós szerepei: Fekete méz –Duna 

TV, Szomorú vasárnap – Duna TV. Játékfilmek, 

amiben játszott: Kismaszat és a gézengúzok, 

(1984), Szabadonczok, történelmi film (1849-

ben játszódik) 2017-ben forgatták. 

Esztergomban él, a Művelődés Házát vezeti. 

Portréműsorait az RTVE-nél készíti már lassan 

tíz éve Életek és sorsok címmel. Tanít a Musical 

Akadémia JP esztergomi csapatában, illetve Tö-

rökbálinton. 

A Babits Kamaratársulat tagja lett 2017-ben, és a 

Körúti Színháznál öt darabban játszik ország-

szerte. (Doktor Úr, Mese habbal, Kell egy szín-

ház, Maude és Harold, Üvegcipő) 

Fő műve a fia, Dániel. Imádja az állatokat, a 

természetet, a kézműveskedést. Maronka Csilla 

igazán sokoldalú személyiség, komoly színházi 

szerepeket játszott el. Most érzi úgy, hogy teljes 

az élete. Az életben általában vannak hullámhe-

gyek és hullámvölgyek, most egy sikeres idősza-

kában látogatott el könyvtárunkba, és osztotta 

meg velük tapasztalatait.   



Nacsa Olivér humorista, producer 
várta rajongóit a könyvtárban 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Könyvtári beszélgetések februári vendége Nacsa 

Olivér előadóművész, humorista, producer volt. 

Népes közönség várta a kitűnő művészt, aki 

mindjárt a beszélgetés elején elmondta: szülei-

nek az Esztergomhoz tartozó Búbánatvölgyben 

van nyaralója; ezért sok szép emlék köti őt vá-

rosunkhoz.  

Olivér Budapesten született, eredetileg sportri-

porternek készült. Nagy lelkesedéssel nézte az 

olimpiai játékok vetítéseit a tévében. Vitray Ta-

más, Knézy Jenő és Gyulai István közvetítései 

nagy hatással voltak rá. A Bródy Imre Gimnázi-

um művészeti osztályában végzett, emellett a 

Budapesti Média Intézetben tanult. Egy házibu-

lin találkozott Bagi Ivánnal, akivel 1995 óta dol-

gozik együtt. 16 éves korában, 1996-ban jelent-

keztek a Magyar Rádiónál, ahol azonnal kipró-

bálhatták tehetségüket a rádiókabaréban. 1998-

ban megnyerték a 4. Humorfesztivált  szerzői 

és előadói kategóriában egyaránt. 1997-ben a 

Mikroszkóp Színpadhoz szerződtek, ahol számos 

darabban játszottak, majd 2005-ben bemutatták a 

Bagi-Nacsa kabarét. Ezt követően különböző 

színházakban önálló estjeikkel vendégszerepel-

tek. 2003-ban Vámos Miklós igazgató szerződ-

tette a párost akkori színházába, az IBS Színpad 

egy előadás-sorozatára. Ezután indult el Banán-

héj című műsoruk a TV2-n. Innentől kezdve 

egymást követték a nagysikerű önálló televíziós 

show műsorok. A szintén TV2-n futó Médiacápa 

című műsorral 2007-ben Kamera Hungária-díjat 

nyertek. 2005-ben beválasztották az 50 legsike-

resebb fiatal közé.  

Legnézettebb paródiája Korda Györgyről ké-

szült. Megszámolni sem tudja, hány karaktert 

formált már meg. Állítása szerint mindig azokat 

az embereket könnyű parodizálni, akiknek van 

egyéniségük, valamilyen egyediséggel rendel-

keznek. 23 éve van a pályán, és eddig még senkit 

sem sértett meg paródiáival. Megtanulta, hogy 

hol húzódnak a határok. 

Jelenleg a Duna Televízióban látható a Bagi Na-

csa Show című műsoruk. Két adást öt nap alatt 

vesznek fel. A Thália színházban élő műsoruk 

van, a Bagi Nacsa élőben című előadásban. 

Másik nagy szenvedélye az operett és az opera. 

2012-ben megálmodta, majd létrehozta a nagysi-

kerű Budavári Palotakoncert rendezvénysoroza-

tot, amelynek producere és tulajdonosa. Renge-

teget tesz azért, hogy a magyar operett újra el-

nyerje régi, megbecsült helyét a hazai kultúrá-

ban. A Budavári Palotakoncert egy nyári szabad-

téri koncertsorozat a budai vár Oroszlános udva-

rában, amely a Budapesti Operettszínház szólis-

táit, zenekarát, előadásait vonultatja fel egyedül-

álló környezetben  az operett ünnepévé vará-

zsolva az estéket. Kálmán Imre és Lehár Ferenc 

világszínvonalú darabjait is rendszeresen játsz-

szák. Kálmán Imre lánya, Kálmán Yvonne el van 

ragadtatva a budai vár helyszínétől.  

 

Nacsa Olivérről Nyári Andrea készítette a fotót 

Hobbijairól annyit tudhattunk meg, hogy szereti 

a gasztronómiát; a világ minden táján barangolva 

szereti felfedezni a helyi jellegzetességeket. 

2010-ben az esztergomi televízióval együtt for-

gattak egy gasztronómiai témájú műsorsorozatot 

a Szamos cukrászdában, melynek Főzzünk együtt 

volt a címe. 6 éve rendszeresen sportol, hogy 

megőrizze fitt alakját. Nagyon profi és kedves 

embert ismerhettünk meg Nacsa Olivér szemé-

lyében, és mint kiderült, a humoristák élete is 

komoly munkával, kitartással jár… 
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A fiatalok hangján - Könyves Szerda 

Kemény Zsófiával 

Makuvek Nóra 

2018. április 4-én Kemény Zsófi volt a tatai Mó-

ricz Zsigmond Városi Könyvtár vendége. A ren-

dezvénysorozat eddigi legifjabb szerzője minden 

korosztályt megmozgatott, idősebbek ugyanúgy 

kíváncsiak voltak az író-olvasó találkozóra, mint 

a középiskolás korosztály.  

A vers- és prózaírás, valamint a slam poetry terü-

letén is otthonosan mozgó Zsófi bemutatta eddig 

megjelent három kötetét. Szívesen mesélt magá-

ról és családjáról is, akik miatt egy időben álne-

vet vett fel a pozitív megkülönböztetéstől tartva. 

Azóta a Kemény Zsófi név egy igazi védjegy 

lett. Lendületes pályáját találóan jellemzi első 

verseskötetének címe: Nyílt láng használata. Az 

írócsaládba született szerző már kamaszkorában 

verseket írt a pad alatt, húszévesen pedig megje-

lent első regénye, az Én még sosem. Utóbbiban 

központi szerep jut a slam poetrynek, melyet 

maga is rendszeresen művel. Gimnazista korában 

kezdett slammelni, 18 évesen már 

versenygyőztes volt. Ugyanebben az évben az 

első országos bajnokságon is megmérettette ma-

gát, ahonnan különdíjasként távozott. Simon 

Mártonnal közös duójuk az egyik legnépszerűbb 

páros a műfajon belül. 

Harmadik kötete, a jelenben játszódó, forradalmi 

hangulatú Rabok tovább fogadtatása nem volt 

mentes a negatív kritikáktól. Zsófi ennek folyta-

tásáról, egy Kondor Vilmossal közösen írt krimi-

ről is beszélt az érdeklődőknek.  

A beszélgetés slam poetryvel indult, és azzal is 

ért véget. A közönség kérdezett, dedikáltatott, és 

jó hangulatban köszönt el a közvetlen előadótól.  

 

Kemény Zsófiáról Goldschmidt Éva készítette a fotót 

Könyves Szerda Simon Mártonnal 

Makuvek Nóra 

2018. február 21-én Simon Márton költővel ta-

lálkozhattak az érdeklődők a tatai Móricz Zsig-

mond Városi Könyvtár Könyves Szerdáján. A 

fiatal, kétkötetes költő és slam poetry előadó a 

fiatalabbakat szólította meg igazán, amit a kö-

zönség átlagéletkora is bizonyított.  

Első kötete (Dalok a magasföldszintről) megje-

lenéséig végigjárta a hagyományos, de próbáktól 

sem mentes költői utat. Publikációk, kritikák, 

folyamatos próbálkozások kísérték munkáját. A 

József Attila Kör művészeti táboraiban rendsze-

resen megfordult, ahol profi költők előadásain és 

mailto:duba.reka@jamk.hu


kurzusain csiszolhatta stílusát. A Polaroidok 

című második könyvének sikerét abban látja, 

hogy rövid, találó, egy oldalon belül is számos 

érzelmet megmozgató mondatokból áll.  

 

Simon Mártonal Makuvek Nóra beszélgetett. 

Az utóbbi években rendkívül népszerű a slam 

poetry műfaja, melynek egyik jeles hazai képvi-

selője Simon Márton. A Slam Poetry Magyaror-

szág tagja, 2011 óta rendszeres versenyző, több-

szörös bajnok, de zsűritagként is szerepelt már 

rendezvényeken. Az író-olvasó találkozón min-

denki betekintést nyerhetett ebbe az újszerű 

előadóművészeti stílusba is. A fiatal költő őszin-

tén beszélt arról is, hogy csak versírásból nem 

lehet megélni, vagy csak keveseknek sikerül. Ő 

is több lábon áll, az írás mellett előad, angol és 

japán nyelvről fordít, rendhagyó irodalomórákat 

tart, és egy galériában dolgozik. Az este végére 

rendkívül közvetlen hangulat alakult ki, Simon 

Márton lelkes diákok gyűrűjében dedikált.  

 

 

A fotókat Goldschmidt Éva készítette 

A szabadságharc élő vértanúja 

Kerekesné Fuli Anikó 

Nemzeti ünnepünk és Görgei Artúr születésének 

200. évfordulója alkalmából szervezte a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár 2018. március 14-i 

előadásait a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Csilla von Boeselager Gondviselés Háza Idősek 

Napközi Otthonában és a Vakok Állami Intéze-

tének Tatai Rehabilitációs Telephelyén.   

 

Görgei Artúr Barabás Miklós festményén. A kép forrása: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Artúr_Görgey#/medi

a/File:G%C3%B6rgei_Art%C3%BAr_by_Mikl%C3%B

3s_Barab%C3%A1s.jpg  

A rendezvényeken a könyvtár munkatársa igye-

kezett minél teljesebb képet alkotni a hadvezér 

életéről, világszemléletéről és tevékenységéről. 

Így számos részlet hangzott el – többek között - 

Görgei Artúr „Életem és működésem”, valamint 

Klapka György: „Emlékeimből” című memoár-

jaiból, továbbá Hermann Róbert: „Kossuth Lajos 

és Görgei Artúr levelezése, 1848-1849” című 

köteteiből. Elhangzott még annak a 207 volt 

honvédnek az 1884. május 30-án kelt nyilatkoza-

ta is, melyben egykori fővezérük védelmére kel-

tek: „Mi alulírtak, akik a 35 év előtt, a szövetke-

zett nagyhatalmak túlerejétől legyőzött szabad-

ságharc katonái voltunk… elérkezettnek látjuk… 

az időt, hogy mielőtt sírba szállanánk, … ezennel 

egy történelmi adatot szolgáltassunk át az utó-

https://sv.wikipedia.org/wiki/Artúr_Görgey#/media/File:G%C3%B6rgei_Art%C3%BAr_by_Mikl%C3%B3s_Barab%C3%A1s.jpg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Artúr_Görgey#/media/File:G%C3%B6rgei_Art%C3%BAr_by_Mikl%C3%B3s_Barab%C3%A1s.jpg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Artúr_Görgey#/media/File:G%C3%B6rgei_Art%C3%BAr_by_Mikl%C3%B3s_Barab%C3%A1s.jpg


kornak… Görgei Artúr… erkölcsi teljes meggyő-

ződésünk szerint a legsúlyosabb helyzetekben is 

egyaránt és mindvégig híven, tiszta szándékkal 

és becsületesen szolgálta a hazát!... Az ország 

kormányzója Arad várában augusztus 11-én a 

minisztériummal együtt forma szerint leköszönt, s 

ezt köztudtul adó hivatalos búcsúkiáltványában 

maga kimondotta: hogy a szerencsétlen harcok 

után… nincs többé remény, hogy az egyesült 

osztrák orosz nagyhatalmasságok ellen az önvé-

delem harcát siker reményével folytathassuk… 

Továbbá… az orosz fősereg előtt végbement 

fegyverletételt nem a vezér parancsszava diktál-

ta, hanem… a haditanácsban határoztatott el… 

Nyílt egyenességgel bátran kimondhatjuk: hogy 

a világosi fegyverletétel oly nagy túlerőkkel 

szemben nem volt árulás… nem volt a haza elleni 

bűn, hanem volt a honfivér további hasztalan 

ontását megszüntető emberséges és tisztességes 

befejezése egy azontúl reménytelen, céltalan, s 

azért tovább nem is indokolható háborúnak… 

Ami pedig a fegyverletétel után történt… az a 

győztes felek kénye-kedvétől függött, azért ma-

gyar embert felelőssé tenni nem lehet.” 

„A kő marad” 

Kerekesné Fuli Anikó 

Wass Albert születésének 110. és halálának 20. 

évfordulójára emlékezve tartotta a Móricz Zsig-

mond Városi Könyvtár 2018. február 21-i elő-

adását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla 

von Boeselager Gondviselés Háza Idősek Nap-

közi Otthonában. 

 

Kerekesné Fuli Anikóról és a program résztvevőiről  

Horváth Tamara készítette a fotót 

 

Egyesek szeretik, mások kritizálják írói munkás-

ságát. Tény, hogy máig sokan olvassák az erdé-

lyi magyar író, Wass Albert műveit. Alkotói sok-

színűségét mutatták be a regény- és novellarész-

letek, versek és önéletrajzi idézetek, s felnőtt 

előadásról lévén szó, még nem is tértünk ki az 

általa írt mesékre, mondákra. Soraiból csak úgy 

árad a haza- és természetszeretet. S az a bizako-

dó derűlátás, amit úgy tűnik, mára kezd kiirtani 

belőlünk a mindennapi taposómalom. Pedig 

Wass Albert is megvívta a maga küzdelmeit, s 

mégis így üzen a „Te és a világ: tanítások – útra-

valóul” sorain át: „Minden talajban megterem 

valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen 

öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa 

azt.”  

 

Wass Albert síremléke Marosvécsen Hunyadi László 

bronz plakettjével, melynek felirata: A kő marad.  

Fotó: Csanády. A kép forrása: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_k%C5%91_

marad.JPG  

 

A szervezők nagy örömére az író neve újabb 

látogatókat vonzott a programra. És még na-

gyobb öröm volt, hogy magukkal hozták, és fel 

is olvasták kedvenc Wass Albert-verseiket. 

Várjuk az érdeklődőket továbbra is ingyenes, 

bárki számára látogatható rendezvényeinkre a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla von 

Boeselager Gondviselés Háza Idősek Napközi 

Otthonába Tatán, a Vasút utca 64-be.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_k%C5%91_marad.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_k%C5%91_marad.JPG
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Történelmi vetélkedő Tarjánban 

Tomasovszky Edit 

A szabadságharc időszakát feldolgozó történelmi 

– irodalmi – művészeti versenyt rendeztek már-

cius 20-án Tarjánban, a térség iskoláiból jövő, 

négyfős csapatoknak. A versengő csoportok a 

környező települések 7-8. osztályosaiból alakul-

tak meg. Tatabányáról az Árpád Gimnáziumból 

két csapat, a Dózsakerti Váci Mihály Általános 

Iskola, a Dózsa György Sportiskola, a Kodály 

Zoltán Általános Iskola, továbbá a Vértessomlói 

Nemzetiségi Általános Iskola és az Esztergomi 

Babits Mihály Általános Iskola, valamint a Tar-

jáni Német Nemzetiségi Általános Iskola két 

csapata vett részt a vetélkedőn.  

 

A vetélkedő résztvevői  

A vetélkedő célja az volt, hogy a tanulók játékos 

csapatversenyben ismerjék meg a forradalom és 

szabadságharc történelmét, irodalmát, művésze-

ti- és kulturális kincseit, jelentős személyiségeit. 

A versenyzők először egy levelezős fordulóra 

küldték be a megoldásaikat, majd 2018. március 

20-án Tarjánban mérhette össze tudását a kilenc, 

döntőbe jutott csapat. A tudásuk mellett a csapat-

tagok kreativitására is nagy szükség volt, ugyan-

is a történelmi feladatok mellett például a sza-

badságharc hadjáratait bemutató térké-

pet/makettet, szabadságharcos zászlót és katona-

toborzó beszédet is készítettek. Feladatuk volt 

továbbá, hogy bemutassák a huszárruházatot, 

verset szavaljanak, körülírják az egyik Kossuth-

nótát csapattársaiknak, szénrajzot készítsenek a 

korabeli épületekről, korabeli karikatúrákat is-

merjenek fel, vagy éppen kokárdát varrjanak. 

Nagy derültséget keltett, amikor a március 15-i 

eseményeket adták elő rögtönözve. Az összesen 

305 pontos vetélkedőn az 1. helyezést a tarjáni 

Dzsentrik csapata érte el. Őket a Történ-Észek 

(Dózsakerti Váci Mihály Ált. Isk. Tatabánya) 

követték, majd a 3. helyezést a Szalagrózsa tar-

jáni csapat szerezte meg. A szponzorok segítsé-

gével (József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 

Vértes Agorája, Jászai Mari Színház) minden 

versenyző és felkészítő tanár értékes jutalommal 

térhetett haza. 

 

Felszabadultan a verseny után. 

 A fotókat Tomasovszky Edit készítette 

A gyerekek nagy felkészültséggel, izgalommal 

jöttek a versenyre, ahol kiválóan bizonyították 

tudásukat, ötletességüket, együttműködésüket. 

Gratulálunk nekik! 

mailto:fabian.ildiko@jamk.hu


 

Történelmi és műveltségi vetélkedő 
Leányváron 

Pócsföldi Gáborné 

A tatabányai József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár támogatásával a Leányvári Községi 

Könyvtár, valamint a Leányvári Erdély Jenő 

Általános Iskola közösen, “1848, te csillag” 

címmel megyei komplex történelmi és műveltsé-

gi vetélkedőt hirdetett az 1848. március 15-i for-

radalom 170. évfordulója alkalmából. A verseny 

témája az 1848-49-es forradalom és szabadság-

harc története volt. Versenyfelhívásunkra a me-

gyéből 15 csapat jelentkezett.  A verseny ha-

gyományainkhoz híven 2 fordulóból állt.  

Az első forduló a levelezős verseny volt, ahol a 

feladatlapokat postai úton kellett a megadott ha-

táridőig visszajuttatni a helyi könyvtárba. A köz-

ségi könyvtár a megoldott feladatsorokat továb-

bította az iskolai könyvtárosnak, aki átadta a 

szaktanárnak elbírálásra. A második fordulóba a 

legeredményesebben teljesített 10 csapat nyert 

meghívást.  

A döntőre 2018. március 13-án került sor Leány-

váron, a Farkas János Művelődési Ház nagyter-

mében. A korábbi évekhez hasonlóan Csernyák 

Attiláné Zsuzsa állította össze a feladatokat. A 

háromfős csapatok figyelmét igen csak lekötötte 

a 9 + 1 feladat megoldása, mint ahogyan a felké-

szítő tanárokból álló, nyolcfős zsűriét is.  

A vetélkedő dobogósai: 

1. „ BRIT TUDÓSOK” Babits Mihály Általános 

Iskola, Esztergom 

2. „ 80 HUSZÁR – 77” Kisfaludy Mihály Álta-

lános Iskola, Környe 

3. „ EÖTVÖS DOROG”  Eötvös József Általá-

nos Iskola, Dorog 

Az ajándékokat ünnepélyes keretek között adta 

át Hanzelik Gábor, Leányvár Község Önkor-

mányzatának polgármestere, Nagyné Engler 

Zsuzsanna, a Leányvári Erdély Jenő Általános 

Iskola igazgatónője, Mikolasek Zsófia, a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtár igazgatónője, 

Sitku Pál, a zsűri elnöke, továbbá Csernyák Atti-

láné pedagógus. 

Az első helyezett csapat az értékes könyvcsomag 

mellett egy USB kulcsot és egy Quatro mini tár-

sasjátékot kapott. Felkészítő tanáruk könyveket 

és USB kulcsot vehetett át munkája elismerése-

ként. A második helyezett csapat ajándékcso-

magjában könyv, USB kulcs és egy Quatro mini 

társasjáték lapult; felkészítő tanáruk pedig két 

ajándékkönyvet kapott. A harmadik helyezett 

csapat egy könyvvel és egy Quatro mini társasjá-

tékkal, tanáruk pedig két ajándékkönyvvel gaz-

dagodott.  

 

 

A résztvevőkről Pócsföldi Gáborné készítette a fotót 

 

Nagyon szépen köszönjük a megyei könyvtár-

nak, hogy idén is biztosította számunkra az érté-

kes ajándékokat, ezzel is segítve a vetélkedő 

színvonalas lebonyolítását. A résztvevőknek 

pedig ezúton is gratulálunk. 



 

Helytörténeti könyv bemutatója a 
Mocsai Községi Könyvtárban 

Varga Orsolya 

2018. április 13-án Szűcs József könyvbemutató-

jára került sor 

könyvtárunkban. 

Kötetének címe: 

Hűlt helyek - egy 

valaha volt zsidó 

közösség nyomá-

ban, amely a 

mocsai zsidóság 

100 évének történe-

tét dolgozza fel, és 

fél éves kutatás 

eredménye.  

A rendezvényen 30 vendég jelent meg  alig 

fértünk el a könyvtárban. A helyi lakosokat ér-

dekli a településhez kapcsolódó történelem, ezért 

előadása, mondanivalója nagy sikert aratott. 

Szűcs József idén februárban már tartott erről 

egy előadást. Nagy sikere volt akkor is. Ennek és 

a támogatásoknak köszönhetően jelenhetett meg 

a kutatás anyaga nyomtatott formában is. 

A kötet szerzőjét meghívták előadást tartani Bu-

dapestre is a Páva utcai Holokauszt Emlékköz-

pontba egy májusi időpontra. Nagyon örülünk 

annak, hogy könyve ilyen sikert aratott. Arra 

pedig különösen büszkék vagyunk, hogy a fel-

ajánlásokból ilyen rövid idő alatt összegyűlt a 

kiadás költsége. 

Az író így ajánlja művét olvasóinak:  

„Azzal kezdődött, hogy olvasni akartam róluk. 

Aztán kiderült, hogy nem igazán van mit. Akkor 

nyomozni (mondjuk szebb szóval: kutatni) kezd-

tem. Legelőször a hősi emlékművet kerestem fel; 

tizenhat nevet találtam rajta (mint később kide-

rült, egy részüket hibásan írva). Ez a tizenhat név 

lett kiindulópontom (mára a „lista” harminchá-

rom áldozat nevét tartalmazza). Anyakönyvek, 

múzeumi és levéltári dokumentumok, könyvtárak 

polcai közt teltek a hetek, a hónapok, ímélek és 

telefonok tucatjaival bombáztam a nálam oko-

sabbakat, hozzáértőbbeket, és mindenhonnan a 

maximális segítséget kaptam. Kinőttem az egy-

szerű érdeklődő, kíváncsiskodó szerepköréből, 

célommá lett, hogy legalább egymondatnyi emlé-

ket állítsak az 1840 és 1947 között Mocsán élt 

zsidó közösség valamennyi tagjának. Úgy érzem, 

sikerrel jártam. 

 

 

A rendezvényen a könyv megvásárlására és  

dedikáltatására is lehetőség nyílott.  

Fotók: Hörömpöli Tibor



 

A magyar költészet napjára 

Borbély Ilona 

Jó veled látni a földi csodákat címmel jelent 

meg 2018 februárjában 

Stancsics Erzsébet vá-

logatott verseket tar-

talmazó verseskötete. 

Könyvével személye-

sen ajándékozta meg 

könyvtárunkat, verseit 

az ácsteszéri olvasók-

nak dedikálva.  A ver-

sek elé ajánlom a kö-

vetkező gondolatokat Szántai Sándortól: 

 „Kedves Olvasó! Te, aki most bepillantasz e 

sorokba, kíváncsiságod késztet s szeretnéd a ver-

seken túl megismerni az alkotót, a költőt. Milyen 

is Ő? Annyit talán elárulhatok: lélekkel áldott… 

És még annyit: jó szemű megfigyelője társadal-

munknak. 

Szó-készletében eleven világunk tárul fel, nem 

„magas lóról” üzennek sorai, rímei nem szépel-

gő variációk. Adottak a sugallatok! Látásmódját 

körüllengik a valóság apró, számunkra fontos 

elemei. 

Elmondhatjuk: de jó nekünk, hogy belemélyedhe-

tünk a „gyönyörűségek kertjébe”! Ahol gyü-

mölcsérlelő nyár van, ahol az ősz variálja s 

ölünkbe hullajtja gazdag termését, s ahol a fagy 

keménysége sem lesz halálunk. De a tavasz jötte 

új erőt ad, s reményt keltve készít fel újabb élet-

re, évekre… 

Stancsics Erzsébet, a költő az összekuszálódott 

világ ágait-bogait bontogatja, ahol csak lehet s 

nem társul a külön utakon járókhoz. E csonka 

ország népe van homloka előterében. Véli és 

kimondja: ember embernek nem lehet elnyomója, 

kirekesztője, a szűklátókörű zászló-bontogatók 

soraiban nem menetel. Finom vallomásából ki-

tűnik gondolatvilága: 

„Reggelre csontig ég minden bánat, 

megszólal a fény piros lándzsáival, 

a tükörben még hallgat a hajnali csönd. 

Takaróddal álmodik a párna, 

a reggel ablakában gyökér-őrség áll 

az érzés, amit nem lehet tanítani! 

  

Aztán felébred a szemedbe ültetett csoda! 

Kezed lángoló ménes – fut a napba, 

csók-kicsi fészek, sziromnyi pillanat!... 

Friss rózsát rajzolsz tenyerembe, 

hogy legyen nekünk a nincsből is 

minden emberi és elviselhető!” 

A megye filmtörténete Ácsteszéren 

Borbély Ilona 

A megyei filmforgatás 100 évéről tartott előadást 

március 23-án Cserteg István filmkutató. Nagy 

érdeklődéssel és aktív részvétellel zajlott az ese-

mény. Az előadó részletesen kitért a filmtörténet 

kezdeteire, Deésy Alfréd tatai és Korda Sándor 

komáromi alkotásaira.  

 

Cserteg István.  

Fotó: Borbély Ilona 



Ezt követően olyan kultikus, a megyében film-

kockákra varázsolt filmcímek kerültek terítékre 

rendezőikkel, mint Az öreg bánya titka, Az 

aranyember, A legényanya, továbbá az Asterix 

és Mata Hari titkai is előkerültek. Cserteg Ist-

ván érdekes összefüggésekre, különleges filmle-

gendákra irányította a hallgatók figyelmét igye-

kezve azt elérni, hogy az előadás után minél több 

filmet nézzenek meg vagy nézzenek újra. 

Az előadást követő beszélgetésben sok érdekes-

ség hangzott el, köztük olyanok, amelyek az elő-

adó számára is újdonságok voltak. Cserteg István 

sajtóanyagában így fogalmazott az eseményről: 

„Őszintén meghatott az itt élő emberek tudása, 

kultúraszeretete és Táncsics örökségének ápolá-

sa. Külön nagy élmény volt, hogy az előadás 

utáni beszélgetésekben új filmes információk 

merültek fel. 

 

Strándl Ferenc elmeséléséből megtudhattuk a 

Hogy szaladnak a fák című film (1966, rendező: 

Zolnay Pál) forgatásának részleteit.  A film koc-

káinak Szomor és Gyermely is adott hátteret. A 

báli jelenetet a település központjában található 

kultúrházban, a búcsút a körhintával Gyerme-

lyen forgatták. Szomor és Gyermely több lakója 

statisztaként szerepelt a filmben. A csatkai bú-

csúból néhány filmkocka szerepel a filmben. Ez 

utóbbi helyszínen Feri bácsi is jelen volt. 

Vellner Imréné szívesen idézte fel emlékeit a szí-

nészekről, például Zala Márkról, és arról, hogy 

hol szállásolták el őket a faluban. 

Gubucz Lajosné Ágnes pedig egy új filmet adott 

hozzá elmesélésével a megyei adatokhoz, hiszen 

a bábolnai nemzetközi filmforgatás élményei 

máig megmaradtak emlékezetében a hatvanas 

évek közepéről. Ferien mit Piroschka (Nyaralás 

Piroskával) címmel 1965-ben Magyarországon 

forgattak játékfilmet a Dr. Herbert Gruber 

Produktion megbízásából.  A film rendezője F. J. 

Gottlieb volt. A forgatás helyszínei között szere-

pelt Bábolna ménesudvara. A nemzetközi stáb-

ban a magyar szereplők között volt Tordai Teri, 

Bujtor István, Görbe János. A film sztárjai közül 

kiemelhető Götz George, valamint az Orion űr-

hajó kalandjai című sorozatból ismert Dietmar 

Schönherr. Gubucz Lajosné tanúja volt a forga-

tásnak Bábolnán. A német-osztrák-magyar ko-

produkció népszerű volt német nyelvterületen. 

Ezen kívül érdekes volt megtudni, hogy a János 

vitéz című film (1938, rendező: Gaál Béla) több 

részletét Banán, Bábolna mellett forgatták.  Eb-

ben szerepelt Ágnes édesanyja: Dombi Jánosné 

is. 

A templomnál forgatott esküvői részletre még ma 

is sokan emlékeznek. A film magyar kópiái el-

vesztek. Kanadából sikerült 1994-ben szerezni 

egy még használható, felújításra alkalmas filmet. 

Komárom-Esztergom megyében 100 év alatt 

200-nál is több filmet forgattak. Ez óriási kincs-

tár. Az pedig rekordergyanús, hogy a megye 76 

településéből több mint 40 környezetben forgat-

tak 12 ország rendezői, filmes stábjai.” 

 

Nyuszi az emberek földjén 

Klinger Ágnes 

Március 19-én, hétfőn reggel mesejátékot adtak 

elő az óvodában. A községi könyvtár a KSZR 

szerződés keretében, a József Attila Megyei 

Könyvtár által meghívta a Szegedi Látványszín-

ház színészeit.  

Nagyváriné Radovics Angelika szavait idézve:  

"Köszönjük a megyei könyvtár támogatását, ki-

csik és nagyok (beleértve a felnőtteket is) nagyon 



élvezték az előadást. Szerencsés volt a téma-

/darabválasztás, mert nemcsak a húsvéti készü-

lődést színesítette, de kapcsolódott a heti té-

mánkhoz is. A Víz világnapja témakörbe is beil-

lett, játékos, interaktív módon épp olyan ismere-

teket nyújtott a gyerekeknek, amelyeket a hétre 

beterveztünk: patak, folyó, eső, víz haszna, elő-

fordulási formái, vízi élőlények, víz szennyezése, 

környezetvédelem, takarékos vízhasználat, stb. 

Az időjáráshoz is hozzá alakították a darabot, 

szó esett arról is, hogy a tél és a tavasz össze-

vesztek, a tél nem akar elmenni, a gyerekekkel 

közösen próbáltuk a tavaszt csalogatni…. 

 

 

Kesztölc, a Szegedi Látványszínház előadása.  

A fotókat Klinger Ágnes készítette 

… A bő félórás darabot a sok mozgásnak, inter-

akciónak köszönhetően a pici, 2,5-3 éves óvodá-

saink épp úgy végig figyelemmel kísérték, mint az 

iskolába készülő nagycsoportosok. Énekeltek, 

verseltek, figyeltek, ismeretekkel gazdagodtak. A 

díszlet és a jelmezek esztétikusak, látványosak 

voltak, a színészek előadása magával ragadta a 

gyerekeket. Szívesen látnánk máskor is ezt a pá-

rost, óvodásaink egy újabb élménnyel gazdagod-

tak. Köszönjük szépen!” 

 

A Tekergő Bábszínház Szákszenden 

László Kálmánné 

Nem először látogatott kedden a községbe a Te-

kergő Bábszínház társulata. Ezúttal a Bundás 

Bocsok kalandjainak bábelőadásával szórakoz-

tatta az ovisokat és kisiskolásokat. Az interaktív 

produkció a könyvtár szervezésében és támoga-

tásával került színre a községben. 

A történet szerint a medvemamának sok a dolga, 

el kell mennie otthonról. Megbízza Marcikát, 

hogy vásároljon be, Mancikát pedig, hogy ügye-

sen takarítson, és csináljon rendet. Mancikának 

inkább játszani van kedve, így elszökik otthon-

ról, de sajnos eltéved. Egyszer csak meghallja, 

hogy valaki nagyon csuklik. A hang a fa tetejéről 

jön, ahol Ugri lakik, a mókus. S hogy mi történt 

ez után, arról minden bizonnyal hosszasan me-

séltek szüleiknek az apróságok, akik nagy izga-

lommal és beleérzéssel követték az előadást. 

 

 

Szákszend, a Tekergő Bábszínház előadása.  

A fotókat László Kálmánné készítette 
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A várpalotai Krúdy Gyula Kreatív 

Írókör 

Éltető Erzsébet1 

2015-ben kreatív írásműhely szerveződött a vár-

palotai könyvtárban, mely az intézmény névadó-

ja után Krúdy Gyula Kreatív Írókör néven kezdte 

meg tevékenységét. A klubként működő kör – 

mely nem csak művészlelkeknek szól – születése 

óta egyre nagyobb fejlődést mutat, s nagy nép-

szerűségnek örvend a környék lakóinak körében. 

A műhely megalakulásának előzménye a Krúdy 

Gyula Városi Könyvtár 2015 tavaszán meghirde-

tett Hagyj nyomot a világnak! elnevezésű író-

pályázata volt, ahova alig két hónap alatt több 

mint 60 pályaművet küldtek el a lelkes palotai, 

illetve a környező településen élő jelentkezők. 

 

A fotókat Pintér László készítette 

Ezekből az alkotásokból két kiadvány is szüle-

tett, egyik a pályázók által beküldött versekből, 

költeményekből, a másik novellákból, rövid tör-

ténetekből állt. Látva, hogy milyen szép számban 

                                                           
1 A cikk szerzője a klub vezetője, a könyvtár munka-

társa 

érdeklődnek a szépírás és általában a szépiroda-

lom iránt a környékbeliek, könyvtárvezetőnk, 

Budai László kezdeményezésére létrehoztuk vá-

rosunk vers- és novellaműhelyét. A Krúdy Gyula 

Kreatív Írókör havonta egyszer találkozik a 

könyvtárban. Megtisztelő és örömteli feladat 

számomra, hogy pályakezdő, még szárnyát bon-

togató irodalmárként én szervezhetem ezeket a 

foglalkozásokat, ahol együtt gondolkodunk és 

alkotunk mindazokkal, akiket érdekel a rímfara-

gás, az elbeszélés művészete, vagy egyszerűen 

csak szeretnék magukat szebben, választékosab-

ban kifejezni.  

 

A mindenki számára nyitott és látogatható fog-

lalkozásokon az anyanyelvi önkifejezés fejlesz-

tését, a forma- és stílusgazdagítást, valamint a 

kreativitás fejlesztését szolgáló ötleteket, fel-

adatokat, projekteket valósítunk meg, melyekből 

különböző típusú és funkciójú írásműveket alko-

tunk. 

Műhelymunkáink során sokféle készséget gya-

korlunk, melyek elsajátítása lehetővé teszi verse-

ink, rövid történeteink, novelláink megszületését, 

mindezek mellett pedig segítik a személyiség 

fejlődését, növelik az önbizalmat, és önértékelé-

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


sünket is rendbe teszik. Manapság egyre többet 

hallani az úgynevezett jobb agyféltekés kreatív 

írásról és hasonló pénzcsináló, magukat írótanfo-

lyamként hirdető társaságokról, ahol két nap alatt 

írókká válhatunk. A Krúdy Gyula Kreatív Írókör 

egészen másról szól. Amit számunkra jelent, az a 

szövegalkotás öröme, amit bárki átélhet és átad-

hat. Hogy közösségformáló ereje van: olyan kört 

alkotunk, ahova bárki szabadon csatlakozhat. S 

nem utolsósorban azért, hogy az önterápiás jelle-

gen túl „megtanuljunk” írni. Óráról órára mód-

szeresen fejlesztjük magunkat, különböző prak-

tikus és gyakorlatias feladatok által javítjuk írás-

készségünket. Az elsajátítandó tudás megszerzé-

se és a szövegek megírása mellett írókörünk 

számára fontos a hallgatóság figyelembevétele, 

illetve az, hogy írásműveink másokhoz is eljus-

sanak. A legjobban sikerült munkákat a Krúdy 

Műhely című kiadványunkban megjelentetjük, 

ami nemcsak nekünk büszkeség, hanem a helyi 

olvasóközönség számára is öröm, hiszen róluk, 

rólunk, mindannyiunkról szól. Látom, ahogy 

egyre több figyelmet kap a kreatív írókör, s ezál-

tal számomra is egyre bizonyosabbá válik, hogy 

van igény a szépírásra. Napjaink szörnyűségei és 

a rohanó, szürke hétköznapok mellett kell egy 

hely, ahol kiírhatunk magunkból örömkönnyeket 

és bosszúságokat, emlékeket és élményeket, 

anya virágoskertjét, a vasárnapi ebédet, a reggeli 

dugót, bármit, ami meg tud szólalni, s megszólal-

tat egy egész közösséget. 

 

 

A zsidó kultúra és vallásgyakorlat 

tárgyai a Tatabányai Múzeumban 

Altdorferné Pál Gabriella
2 

  – דואמ רצ רשג ולוכ םלועה לכ...„
Az egész világ egy nagyon keskeny híd... " 
 

Idén a Tatabányai Múzeum a Tavaszi fesztivál 

alkalmából nyitotta meg a fenti címmel új idő-

szaki kiállítását, mely a hagyományos zsidó kul-

túra néhány elemét kívánja bemutatni.  

Egy kis történelem: A zsidóság Kárpát-

medencei jelenlétére már a honfoglalást megelő-

ző időkből vannak adataink (a római kortól), 

ahogy a zsidó vallás gyakorlására is a Kazár bi-

rodalomban élő, 8. századi magyarságnál. A for-

rások alapján a 9-10. századtól itt élő zsidó kö-

zösségeknek – más népekkel és vallásokkal 

együtt –, István király törvényeiben jogegyenlő-

séget biztosított. A középkorban hol üldözték, 

hol elfogadták jelenlétüket. Kereskedelemmel, 

                                                           
2 A szerző a Tatabányai Múzeum igazgatója, régész 

pénzügyletekkel foglalkoztak, ekkor alakultak ki 

Budán, Esztergomban, Sopronban, Tatán és 

Óbudán az első hitközségek. 

1526 után, az egymástól elszakadt országrészek-

ben különböző volt a zsidók helyzete. Míg a ki-

rályi Magyarországon inkább üldözték őket, a 

török megszállás alatt a zsidó lakosság szaba-

dabban élt. A török háborúk után elsősorban me-

zőgazdasági kereskedelemmel foglalkoztak, ér-

tékesítették a nagybirtokok és a falvak termékeit. 

 

Tórakorona - a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár 

tulajdona. Fotó: Vágó-Lévai Katalin 



A 19. század elején a zsidók az ipari és kereske-

delmi fellendüléssel együtt fokozatosan bekerül-

tek az ország gazdasági életébe. A zsidóságon 

belül is megindult a magyarosodási mozgalom. 

A 19. század végére a magyarországi zsidóság-

nak csak kisebb része tartott ki a hagyományos 

zsidó vallás mellett (ortodox, illetve status quo 

irányzat), megőrizve nemzetiségi, etnikai elkülö-

nülését, jellemzően a kelet-, északkelet magyar-

országi térségben. A döntő többség, Nyugat-

Magyarországon és Budapesten, a neológ feleke-

zethez csatlakozott.  

Az etnikai-vallási alapon kultúráját őrző, vagy a 

magyarsággal/magyarországi nemzetiségekkel 

összeházasodó, gyermekeit esetleg már megke-

resztelő zsidóság egy része a városi kultúra leg-

modernebb áldásainak kimunkálója: vállalkozó, 

pénzügyi tisztviselő, más része a modern polgári 

élet szervezője: értelmiségi (orvos, ügyvéd, mű-

vész), harmadik része pedig városi iparos volt. 

Mellettük, velük párhuzamosan a falusi zsidóság 

továbbra is betagozódott a helyi társadalom ha-

gyományos munkamegosztásába: boltos, keres-

kedő volt, aki a parasztvállalkozók mindennapi 

életét élte. A 20. század sorstragédiája, a holo-

kauszt után a magyarországi zsidóság „csonka” 

társadalommá vált, hiszen a megmaradt töredék, 

hazajött vidéki zsidóság is a városokba húzódott, 

feladva ifjúkori vagy családi szokásrendjét. 

 

Szédertál a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár gyűj-

teményéből. Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

A jelenlegi megyénk területén nagy múltú zsidó 

közösségek nyomait találjuk Esztergomban, Ta-

tán és Komáromban. Tatabánya három, a 18. 

században az Eszterházy uradalom részeként 

telepített elődtelepülésének kicsi zsidó közössé-

gei a tatai hitközséghez csatlakoztak a 19. század 

végén. Jelentősebb számú zsidó lakosság a 19. 

század végi bányanyitást követően, a 20. század 

elején érkezett ide. Az ide költözők között bá-

nyaigazgatót, mérnököket, építészeket, orvoso-

kat, ill. iparosokat és kereskedőket találunk. A 

fejlődés nyomán felépült Tatabánya telepen, és a 

polgárosodásban előrehaladott Felsőgallán jött 

létre az önálló zsidó közösség, a „Tatabánya–

Felsőgalla–Alsógalla Izraelita Fiókhitközség” 

1927-ben. A zsinagógát, mely Felsőgalla terüle-

tén állt, 1927 és 1930 között építették fel Székely 

Jenő, a MÁK Rt. építésze tervei nyomán. 

 

Hanukkai menóra - a Magyar Zsidó Múzeum és 

Levéltár tulajdona. Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

A kiállításról: A kiállítás első részében, mely a 

„Szimbólumok és párhuzamos magyarázatok” 

címet kapta, kibontunk néhány egyetemes szim-

bólumot, és arra keressük a magyarázatot, hogy 

olyan jelképek, mint a fény, a víz és az oltár mi-

lyen mélyebb értelemmel bírnak, milyen tárgyak 

közvetítésével jutottak, jutnak el a hívő zsidó és 

keresztény emberhez. A zsidó környezetből kivá-

lasztott tárgyak közül lehetnek a disszimilációt, 

de sokszor az asszimilációt mutató darabok. Ese-

tenként nem különböznek az általánosan használt 

tárgyaktól, „judaikává, zsidó szertartási tárggyá 

a rajtuk látható héber feliratok, és a használatuk 

során általuk végrehajtott micvák teszik őket.” A 

budapesti Magyar Zsidó Múzeum és Levéltárból 

válogatott anyag együtt jelenik meg a banai, a 

bokodi, a csépi, a dadi, a kisigmándi, a lábatlani, 

a mocsai és a tarjáni református Egyházközsé-

gekben és a Tatabánya-bánhidai Szent Mihály 

Plébánián őrzött liturgikus tárgyakkal. Mind a 



zsidó, mind a protestáns tárgyak között felfedez-

hetjük a dél-németországi, 17. századi ötvös 

központok csodálatos céhes remekeit, melyek 

egy része világi környezetből érkezett meg és 

másodlagosan kapott szakrális funkciót. 

A zsidó hagyományban rendkívül nagy jelentő-

sége volt a szóbeli hagyomány mellett az írásbe-

liségnek és a tudás közvetítésének. „A könyv 

népe” részben a zsinagóga, mint a szellemi élet 

központja jelenik meg. Arra szeretnénk rámutat-

ni, hogy milyen komplex jelentőséggel bír, 

mennyire sok szállal kapcsolódik a hozzá kötődő 

közösség életéhez. A kiállított tárgyak között a 

Tóra öltözetének részei mellett eredeti könyvé-

szeti és a Komáromi (SK) Zsidó Hitközségből 

származó iratanyag szerepel. Itt kapott helyet 

egy, a tatai zsinagóga belsejéről a 20. század 

elején készült archív fotó nagyított másolata is. 

A tárlat harmadik része az „Otthon”-ról szól, 

arról, hogy hogyan, milyen hagyományok, szo-

kások, értékek és előírások mentén ünnepel a 

közösség legkisebb egysége, a család.  Ebben az 

egységben láthatóak a sábát és a pészah, vala-

mint az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó ün-

nepek tárgyai. A keménycserép és porcelán 

szédertálak, valamint a porcelán pohár a Fischer-

családhoz vezet. A család hatása a magyar kera-

mikában, művészettörténetben szinte napjainkig 

jelentős, a kiállított tárgyak a 19. századi kezde-

tekhez, a herendi porcelánmanufaktúrához és 

előzményéhez, a tatai majolikagyártáshoz kap-

csolhatóak. Az izraelita vallású emberek társa-

dalmi megbecsülését mutatta az is, hogy egymás 

után nyertek a királytól nemességet: Fischer Mó-

ric herendi porcelán gyáros 1866-ban 

„Farkasházi", 1892-ben Fischer Ignác majolika 

gyáros „Tóvárosi" előnévvel. Akár az év jelentő-

sebb fordulóihoz, úgy az emberi élet főbb állo-

másaihoz is szertartásos szokások fűződnek. A 

megszületett gyermek mágikus védelme vallási 

hovatartozás nélkül ismert szokás volt, hiszen a 

gyermek az Örökkévaló ajándéka. Különleges-

ségei a kiállításnak az itt látható amulettek, me-

lyek célja a szülőanya, valamint az újszülött 

gyermek védelme a démonok ellen, a szemmel 

verés és más „varázslat” elhárítása, valamint a 

már bekövetkezett betegségek gyógyítása. Az 

újszülött – akinek a születéskor még nincs neve! 

– legnagyobb veszélyben a névadásig van. A 

fiúgyermek a körülmetélésekor, a születést köve-

tő nyolcadik napon kap nevet, a leánygyermek 

pedig, amikor a zsinagógában az apát felhívják a 

Tórához, jellemzően a születést követő egy-két 

hét során. A gyermekágyas démonoknak azért 

tulajdonítanak nagy jelentőséget a születés utáni 

napokban, mert azok kihasználják az újszülött 

„névtelensége” okán az isteni erő hiányát. 

 

A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár metszete egy 

19. századi zsidó menyegzőről.  

Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

Az esküvő egy új család kezdete. Az esküvői 

szertartásra a szabad ég alatt kerül sor, a vőle-

gény és menyasszonya a szertartás során a hupá, 

az esküvői sátor alatt állnak. A kiállításon látható 

hímzett esküvői sátor a 20. század elején készült.  

A kiállítás címe egy 18. századi tudós rabbitól 

származó idézet, teljes egészében így szól: „Az 

egész világ olyan, mint egy szűk, mint egy kes-

keny híd, amelyen/amin végig kell mennünk, s az 

a legfontosabb, hogy soha ne féljünk ezen az 

úton”. A cím és az idézet utal a kiállítás céljára: 

tárgyak segítségével közelebb hozni, jobban 

megismertetni a zsidó hagyományt, és beszélni 

arról, ami összeköt. 



 

DJP mentorok regionális találkozója  

Tóthné File Edina3 

Balatonfüred adott otthont a Közép-Dunántúli 

Régió Regionális Mentortalálkozójának 2018. 

március 10-én. Ahogy azt a meghívóban is ígér-

tük, szép tavaszi idő fogadta az ide érkező 85 

Digitális Jólét Program (DJP) Mentort, a DJP 

Pontok fenntartóit, a Digitális Jólét Koordinációs 

Központ (DJKK) munkatársait és a sajtó képvi-

selőit.  

 

Dr. Fromann Richárd DJKK vezető az IKER digitális kom-

petencia rendszerét is ismertette. Fotó: Szilassi Andrea 

A rendezvény kezdetén dr. Bóka István, Balaton-

füred város polgármestere mondott köszöntőt. 

Kiemelte, hogy a város jelentős vezeték nélküli 

internet infrastruktúrával rendelkezik, amely 

nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a tavalyi vizes 

világbajnokságnak megfelelő színteret adhatott. 

A szakmai programot dr. Fromann Richárd 

DJKK vezető indította a DJP Hálózatról, annak 

céljairól és programjairól tartott előadásával. 

Ezután Tóthné File Edina KDR regionális vezető 

tartott rövid ismertetőt a terület DJP Pontjairól. 

Beszélt a fejlődésről  amit a beadott és elnyert 

                                                           
3 A cikk szerzője a Közép-Dunántúl régió DJK vezető-

je, a Digitális Jólét Koordinációs Központ munkatársa 

pályázatok tesznek lehetővé  és a dinamikusan 

bővülő hálózatról. Bemutatkoztak a megyei men-

torok és a KIFÜ regionális koordinátorai is. 

Megismerhették a résztvevők, milyen eredmé-

nyeket értünk el eddig a hálózatépítés, idősügyi 

program és a DJP Pontok munkájának feltérké-

pezése terén. Az előadást egy filmrészlet zárta, 

mely hatásosan támasztotta alá annak szükséges-

ségét, hogy megfelelő eszközt és teret biztosít-

sunk azoknak a 65 év feletti, tettre kész, cselekvő 

nyugdíjasoknak, akikben még „rengeteg zene 

van”; képesek és akarnak tanulni. Ezután követ-

kezett – mintegy a gondolat folytatásként – Bo-

zsoki Dániel DJKK hálózati koordinátor előadá-

sa a „Digitalizáció az aktív idősekért” program-

ról. Az előadásból megtudhattuk, hogy újra 

megnyitják a részmunkaidős mentorok előtt a 

jelentkezés lehetőségét a programba, és mobil 

mentorok jelentkezésére is van még lehetőség. 

Ezután ebédszünet következett. A finom fogások 

mellett jó hangulatú beszélgetések alakultak ki 

az asztaloknál és a napsütötte teraszon.  

 

Bozsoki Dániel, a Digitalizáció az aktív idősekért program 

koordinátora beszélt a folyamatban lévő, budapesti pilot 

képzések tapasztalatairól is. Fotó: Szilassi Andrea 

A szakmai nap során lehetőség nyílt közvetlen 

válaszokat kapni a DJP Pontokat és a fenntartói-

kat foglalkoztató kérdésekre. Ahogy egyik részt-

vevőnk fogalmazott: „Sok nevet megszemélyesí-



tett a találkozás. Nem maradt megválaszolatlan 

kérdés”. Ebéd után elkészültek a csoportképek, 

majd lehetőség nyílt a régió tortájával is 

fényképezkedni, amit utána rendeltetésének 

megfelelően elfogyasztottunk.  

 

Oklevelet vehettek át dr. Fromann Richárdtól és 

dr. Berencsi Judittól azok a jelenlévők, akik már az 

eMagyarország hálózat megalakulása óta végeznek men-

tori tevékenységet. Fotó: Kovácsné Horváth Viktória 

A délutáni blokkot dr. Berencsi Judit, a KIFÜ 

projektvezetője nyitotta meg a GINOP 3.3.1 pá-

lyázatról szóló előadásával. Eközben számos 

kérdés merült fel és került megválaszolásra, me-

lyekhez hozzájárult Judit közvetlen előadói stílu-

sa is. Megtudtuk, hogy a mentorok képzése ez év 

szeptemberétől decemberig történik majd 16 fős 

csoportokban. Az ország több pontján is lesznek 

tanfolyamok, hogy mindenki a lakóhelyéhez 

közel vehessen részt a kontaktórákon, amelyek 

összesen hat napot fognak igénybe venni. A kép-

zésre utazás költségeinek térítését is biztosítani 

fogják. A tudásanyagot korszerű és élvezetes e-

learning modulok alapján sajátítják el a résztve-

vők. Első körben 1500 mentor képzésére lesz 

lehetőség. Amelyik ponton több mentor is dol-

gozik, érdemes kérvényezni további mentor kép-

zését is, mert ha nem telik be a keret, akkor to-

vábbiak beiskolázására is lehetőség lesz a keret 

erejéig. Megtudtuk még, hogy megújul a korábbi 

e-Magyarország portál. Egy bárki számára hoz-

záférhető tudástár teszi majd lehetővé a további 

egyéni fejlődést, az önálló ismeretszerzést. 

Ezután a találkozón három jó gyakorlatot ismer-

hettünk meg. Szilassi Andrea Tatabányáról az 

„Időskorúak az infokommunikációs sztrádán - 10 

éves a tatabányai NetNagyi Klub” címmel tartott 

előadást. Utána „Tranzisztortól a mikroprocesz-

szorig - Digitális kompetenciafejlesztés a kicsik-

nél és a szépkorúaknál” címmel Sólyom Balázs 

ügyvezető igazgató, a besnyői Sziront' Art Köz-

hasznú Egyesület vezetője mutatott be számos jó 

példát mindennapi munkájukból. Végül ízelítőt 

kaphattunk Éltető Erzsébettől, a várpalotai 

könyvtár kulturális szervezőjétől arról, hogy a 

digitalizáció milyen plusz tud adni olyan tevé-

kenységekhez is, mint a szépírás. Előadásának 

címe: „A Krúdy Gyula Kreatív Írókör és az on-

line kreatív írás”  

A délutáni programot egyik résztvevőnk így mél-

tatta: „Köszönjük az infókat, a kitűnő vendéglá-

tást és a délutáni nagyon érdekes tapasztalato-

kat! Nekem a jó gyakorlatok nagyon tetszettek, 

… kicsit kinyílt a világ, még sok ilyen gyakorlat-

ról szívesen hallanánk, s mi is igyekszünk majd 

felzárkózni!” A találkozót egy mini szavazással 

zártuk, melynek eredményét alább láthatjuk. 

Köszönöm az aktív részvételt, a nyitottságot, a 

kíváncsiságot minden résztvevőnek, fantasztikus 

élmény volt ez a nap! 

 
 

 

Csoportkép az esemény résztvevőiről.  

A képek forrása: Facebook, DJK Mentorok klubja



 

Megyei mentortalálkozó Leányváron 

Pócsföldi Gáborné -  

Szilassi Andrea 

Márciusban Balatonfüredre, áprilisban Leányvár-

ra vártuk megyénk Digitális Jólét Pont (DJP) 

Mentorait. A két találkozó azonban sok tekintet-

ben különbözött egymástól. Ami mindkét ese-

ményt összekötötte: az a jó hangulat, a barátsá-

gos légkör, a vendégmarasztaló fogadtatás. A 

rendezvényre jelentkező mentoroknak, fenntar-

tóknak azt ígértük, hogy ez alkalommal nem az 

előadások dominálnak, helyettük inkább a kon-

zultációkra helyezzük a hangsúlyt, hogy az előt-

tünk álló GINOP 3.3.1 és az idősügyi projekttel 

kapcsolatban választ kaphassanak minden felme-

rülő kérdésre.  

 

Princz Attila az idősügyi digitalizációs projektről beszélt. 

Fotó: Szilassi Andrea 

A Digitális Jólét Koordinációs Központ részéről 

körünkben üdvözölhettük Princz Attilát, a DJKK 

hálózati vezetőjét és Menyhárt Henrietta hálózati 

vezető helyettest, valamint Kissné Sipos Angéla 

ügyfélszolgálati munkatársat. A Kormányzati 

Informatikai Fejlesztési Ügynökségtől Móró 

Tibor GINOP 3.3.1 területi koordinátor tisztelte 

meg rendezvényünket.  A Digitális Jólét Prog-

ram Hálózatból Tóthné File Edina KDR regioná-

lis vezető és Szakács Lászlóné Fejér megyei ve-

zető aktív közreműködőkként járultak hozzá a 

szakmai program sikeréhez. 

 

Móró Tibort ismerősként üdvözölhettük. Minden DJP 

Ponton járt már ellenőrizni a technikai feltételeket a 

GINOP 3.3.1 eszközcsomagjának telepítése ügyében. 

Fotó: Szilassi Andrea 

Elsőként Leányvár község polgármestere, 

Hanzelik Gábor köszöntötte a vendégeinket. Ezt 

követően a helyi német nemzetiségi gyermek 

tánccsoport rövid műsorát nézhettük meg. A 

közönség nagy tapssal jutalmazta a gyerekeket, 

akik gyönyörű nemzetiségi ruhákban, boldogan 

fogadták a tapsot. Tóthné File Edina egy ötletes 

párkeresős - ismerkedős játékot indított útjára 

még a program kezdetén, amelyre később vissza-

tértünk. A mentoroknak a cédulákon olvasható 

(szakmai) kérdések alapján kellett megtalálni 

párjukat a helyes válaszok nyomán.  A rendez-

vény során a GINOP 3.3.1 pályázattal kapcsolat-

ban hallottunk néhány aktuális információt Móró 

Tibortól, majd kérdések feltevésére nyílott lehe-

tőség. Ezt követően, a következő témára hango-

lódás érdekében egy tanulságos filmrészlet kö-

vetkezett, amely hűen mutatta be, miért is van 

nagy szükség a Digitalizáció az aktív idősekért 

projektre. Habár már 2016-ban is indult egy pro-

jekt a digitális szakadék csökkentése érdekében 

(GINOP-6.1.2), de az ezeken a tanfolyamokon 

való részvétel korhatárhoz volt kötve. A tapasz-

talatok azt mutatták, hogy sokan maradtak ki 

életkoruk miatt ebből a lehetőségből. A rövide-

sen széles körben elinduló, idősügyi 

digitalizációs programról Princz Attila adott rö-



vid összefoglalót, majd ismételten kérdezhettek a 

jelenlévők. Mindkét projekttel kapcsolatban sok 

kérdés merült fel, amelyekre az előadók türelme-

sen válaszoltak.  Ebéd előtt egy közös fotó készí-

tésére is sor került. A finom házias ebédet a le-

ányvári Horváth Rudolfné Ica és csapata készí-

tette el a számunkra.  

 

Szakács Lászlóné Fejér megyei, Tóthné File Edina KDR 

regionális és Pócsföldi Gáborné Komárom-Esztergom 

megyei  vezetők. Fotó: Szilassi Andrea 

Délutánunkat egy közös ötleteléssel folytattuk 

Szilassi Andrea közreműködésével, a megjelent 

mentorok aktív részvételével. A Mindomo on-

line szolgáltatásának használatával egy Komá-

rom-Esztergom megyei gondolattérképet készí-

tettünk a GINOP 3.3.1. projektben megvalósí-

tandó digitális kompetenciafejlesztő programja-

ink alapján. A hierarchiába rendezett tématérkép 

prezentációként is levetíthető volt, majd némi 

utómunkálatot követően megosztottuk a résztve-

vőkkel pdf-ben. Végül mentoraink következtek. 

Bemutatta DJP Pontját és települését Pavlitzkyné 

Miklós Enikő Súrról, Kovácsné Horváth Viktória 

Kecskédről, Varga Orsolya Mocsáról és Németh 

Ferenc Vértesszőlősről.  

Programunk zárásaként a fáradhatatlan Tóthné 

File Edina online kvíz játéka következett, ame-

lyeket okostelefonokon, laptopokon keresztül 

vívtak a résztvevők. A három legügyesebb ver-

senyző ajándékban részesült.  

Köszönjük budapesti vendégeinknek, mentor 

kollégáinknak, a fenntartók képviselőinek, hogy 

ezt a tartalmas napot együtt tölthettük! Ugyan-

csak megköszönjük a háttérben dolgozó leányvá-

ri csapatnak, hogy a Farkas János Művelődési 

Házban ezen a napon mindenki otthon érezhette 

magát. 

 

 

Csoportkép a leányvári résztvevőkről. A kép forrása: Facebook, DJP mentorok klubja 

 



 

A KKDSZ XIV. kongresszusáról 

Dobrovits Orsolya4 

2018. április 5-én rendben lezajlott a KKDSZ 

XIV. kongresszusa. Csóti Csaba elnöki beszá-

molója részletesen tartalmazta a múlt évben vég-

zett szakszervezeti munkát, a helyszínen már 

csak rövid kiegészítésre került sor. Természete-

sen szakszervezeti szempontból a legfontosabb 

2017-ben is a bérharc volt, valamint a kulturális 

bérpótlék bevezetése. A beszámoló keretében 

került ismertetésre a titkároknak összeállított 

kérdéssor a 2017. évi alapszervezeti tevékenysé-

gükre vonatkozóan. A titkárok ennek keretében 

is javaslatokat tehettek arra, hogy mi segítené elő 

feladataik minél hatékonyabb elvégzését. Sajnos 

még mindig van olyan KKDSZ alapszervezet, 

ahol nincs kollektív szerződés. A KKDSZ Felü-

gyelő Bizottságának elnöke, Prait Zoltánné a 

2017. évi pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódva 

nagyvonalakban ismertette az előzetesen már 

elküldött FEB jelentést. Megerősítette, hogy a 

tavaly elfogadott pénzügyi terv szerint történt a 

gazdálkodás és a bevétel is. A Kongresszus egy-

hangúlag elfogadta a beszámolót és a 2018. évi 

tervet. Új tagot választottunk a KKDSZ Segélye-

zési Bizottságába. 

A KKDSZ tevékenységének középpontjában 

2018-ban is  mint azt a kongresszusi és elnök-

ségi határozatok is megszabták  az általános és 

rendszerszerű bérrendezésről szóló tárgyalások 

megindításának követelése, továbbá a 2018. évi 

átmeneti, az illetménypótlék január 1-jéig történő 

emelésével járó, és azt a nem közalkalmazottként 

foglalkoztatott kollégákra is kiterjesztő bérkor-

rekció elérése áll. A tárgyalások alapját az az 5 

pontos dokumentum jelenti, amit a választások 

előtt 11 olyan pártnak küldtünk el, amelyek a 

közvéleménykutatások által minimum 1%-os 

                                                           
4 A cikk szerzője a KKDSZ irodavezetője 

támogatással rendelkeztek. Így a választásokon 

győztes FIDESZ - KDNP koalíció is megkapta. 

Az április 8-i választások eredményeképpen új 

összetételű parlament és kormány áll fel május 

9-én. Bértárgyalásokra csak ezt követően kerül-

het sor. 

 

A KDFSZ évértékelő taggyűléséről 

Bartók Gertrud5 

A Kulturális Dolgozók Független Szakszervezete 

2018. március 28-án tartotta éves közgyűlését 

Kecskeméten, a Katona József Könyvtárban. 

Nyíri Ákos elnök ismertette az előző év rendez-

vényeit, eseményeit, amelyeken a szakszervezet 

tagsága megjelent. Pénzügyi beszámolójában 

részletesen ismertette a szervezet éves elszámo-

lását.  

A 2018-as év várható programjainak és előzetes 

költségvetésének ismertetését követően elhang-

zottak az EMMI-vel történt egyeztetések, tárgya-

lások részletei, valamint megvitattuk a szakszer-

vezet javaslatát a kulturális szakma, ezen belül a 

könyvtárosok immár tarthatatlan bérhelyzetének 

megoldására: a közalkalmazotti bértáblát és pót-

lékait el kell törölni, helyette egy új, akár életpá-

lyamodellbe foglalt átfogó bérrendezés vált 

szükségessé és halaszthatatlanná.  

Felvetődött a porterhelés miatt a veszélyességi 

pótlék igénye, valamint az is, hogy a nem közal-

kalmazott, azaz nonprofit kft-k által foglalkozta-

tott közművelődési és könyvtáros dolgozók is 

részesedjenek a könyvtárosok bérrendezésében, 

és természetesen az iskolai könyvtárakban, nem 

pedagógus munkakörben dolgozó könyvtárosok 

is. A beszámolókat, a munkatervet és a bérren-

dezésre tett javaslatokat a megjelent tagság egy-

hangúlag elfogadta. 

                                                           
5 A KDFSZ munkájában a JAMK munkatársai közül a cikk 

írója vesz részt 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkkdsz.hu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FKKDSZ_partoknak_2018_03_20.pdf&data=02%7C01%7C%7C54f35fd3524f4fa9ad3b08d5ab594028%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636603322165452882&sdata=nSscuaukg3Fg5ZlP7yR5YRRy%2FCsxwwfHcMpYkw3cuaE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkkdsz.hu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FKKDSZ_partoknak_2018_03_20.pdf&data=02%7C01%7C%7C54f35fd3524f4fa9ad3b08d5ab594028%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636603322165452882&sdata=nSscuaukg3Fg5ZlP7yR5YRRy%2FCsxwwfHcMpYkw3cuaE%3D&reserved=0


Gyereksarok 
Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó 

suller.ildiko@ jamk.hu  

34/513-683 

VIII. évf. 3-4. szám   

2018. március-április  

 

„A hely, ahol szívesen tanulok 

/tanulnék”  rajzverseny 

Nagy Edit 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár va-

lamint a Tatabányán működő SmartSchool Ma-

gántanuló csoport „A hely, ahol szívesen tanu-

lok/tanulnék” címmel az év elején rajzversenyt 

hirdetett kisgyermekek részére. Az 5-7 és 8-10 

éveseknek A/4-es, ill. A/3-as méretben kellett 

szabadon választott technikával megoldaniuk a 

címbeli feladatot. A felhívásra jócskán érkeztek 

alkotások. A Felsőgallai Német Nemzetiségi 

Óvodából, a városban működő iskolákból, vala-

mint Környéről, Szárligetről, és Tatáról összesen 

56 rajzot küldtek be a gyerekek. A jobbnál jobb 

pályaműveket háromtagú zsűri bírálta el. Nem 

volt könnyű a döntés, a mezőny meglehetősen 

erősre sikeredett. Végül két kategóriában díjaz-

ták az I-III. helyezettet, és egy rajzot különdíjjal 

is jutalmaztak. 

 

A három szivárvány című mesejáték szereplői 

Díjazottak: 

Óvodás korcsoport: 

I. Hajnal Kornélia (Felsőgallai Német Nemzeti-

ségi Óvoda) 

II. Szanyi Szabolcs (Felsőgallai Német Nemzeti-

ségi Óvoda) 

III. Horváth Erik (Felsőgallai Német Nemzetisé-

gi Óvoda) 

Iskolás korcsoport: 

I. Józsa Lara (Sárberki Általános Iskola) 

II. Bobák Dóra (Szárliget) 

III. Lajos Eszter (Tata) 

Különdíjat kapott: Barta Lilla (Sárberki Álta-

lános Iskola) 

 

Az eredményhirdetésen Nagy Edit, Zombai Ágnes és  

ifj. Gyüszi László. Fotók: Török Csaba 

A rajzokból érdekes következtetésre juthattak a 

szemlélők. A képek tanúsága szerint a gyerkőcök 

nagy része leginkább a szabadban szeretne ta-

nulni, ami logikus, hiszen jóval kötetlenebb ér-

zést nyújt, mint a tanteremben padok közt zajló 

órák hangulata. Mások a múzeumot találták az 

ismeretszerzés ideális helyszínének, ami már 

közelítette a pályázatot kiírók elképzelését. 

Könyvtárban csupán egy kisgyerek gondolko-

zott, volt viszont más alternatív megoldás is: 

mailto:suller.ildiko@jamk.hu


néhány rajz készítője szívesen tanulna repülőn, 

más dínó-suliban. 

Az eredményhirdetésre április 11-én került sor, a 

helyszíne az Edutus Főiskola aulája volt. A ren-

dezvény idejére paravánokra kerültek az alkotá-

sok hangulatossá varázsolva a felnőttek világát. 

Először Zombai Ágnes, a SmartSchool Magánta-

nuló csoport egyik alapítója köszöntötte a ven-

dégeket, majd a könyvtár részéről ifj. Gyüszi 

László igazgatóhelyettes szólt a várakozással teli 

közönséghez. Ezt követően a magántanuló cso-

port kis diákjai eljátszották Döbrentey Ildikó: A 

három szivárvány című meséjét. Az eredmény-

hirdetésen fény derült a díjazottak kilétére, akik a 

pályázatot kiíró két intézmény jóvoltából 

ajándékcsomaggal térhettek haza. Oklevelet 

minden nevező kisgyermek kapott. A zsűri ja-

vaslatára a Felsőgallai Német Nemzetiségi Óvo-

da ovisait felkészítő pedagógus, és a Sárberki 

Általános Iskola első osztályosait tanító Rektor 

Orsolya felkészítő munkájáért könyvjutalmat 

kapott. Befejezésül a gyerekek az egyik zsűritag 

(Papp Kinga Enikő főrestaurátor) irányításával 

kézműves foglalkozáson vehettek részt, ahol a 

lurkók kedvükre színezhettek, ragaszthattak. A 

cél egy egylapos térbeli mesekönyv, vagy egy 

műemlékkönyvtár elkészítése volt.  

A pályázatra beadott gyerekrajzokból a tervek 

szerint júniusban kiállítás nyílik a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtárban. 

 

Andersen újra a könyvtárban 

Dollmayer Bea 

2018 tavaszán Hans Christian Andersen újra 

„betért” a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

Gyermekkönyvtárába. A Talentum An-

gol−Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Isko-

la, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 

diákjai nagy örömére áprilisban két alkalommal 

is különleges foglalkozáson vettek részt.  

Az első alkalommal A császár új ruhája papír-

színházas mese alapján tréfás öltöztető verse-

nyen mérték össze kreativitásukat a fiatalok. 

Amíg az egyik csapat a „császár(nő)t” látta el új 

díszruhával, addig a többiek játékos módon is-

merkedtek meg a könyvtári raktározási renddel. 

A gyerekek harmadik csoportja eközben mókás 

érzékelési feladattal birkózott meg (a látásuk 

nélkül, terítővel letakart tárgyakat kellett felis-

merniük tapintás alapján). A program során a 

csapatok folyamatosan váltották egymást, így 

mindenkinek alkalma nyílt az összes lehetőséget 

kipróbálni. A második találkozón A fülemüle 

című mesét hallgatták meg a diákok, ami után 

(elsősorban magyarországi, különös tekintettel a 

Tatán is megtalálható) madarakhoz kapcsolódó 

változatos feladatokat oldottak meg. De jutott 

alkalom a felesleges energiák levezetésére is egy 

zenés székfoglaló, valamint egy madárkereső 

versenyen keresztül. A gyerekek rendkívül nagy 

lelkesedéssel segítették a fészkükhöz az elkalló-

dott papírmadarakat. A rendezvény során nagy 

hangsúlyt kapott, hogy a diákok élvezetes módon 

gyarapodjanak új ismeretekkel a gyermekkönyv-

tárban. 

 

Fotó: Dományi Zsuzsa 



Berg Judittal kalandoztunk 

Goldschmidt Éva 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a 

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közösen 

szervezte azt az író-olvasó találkozót, amelynek 

vendége Berg Judit volt 2018. március 7-én.  

 

Berg Judit a tatai könyvtárban. Fotó: Dollmayer Bea 

Berg Judit hazánkban a legkeresettebb írók egyi-

ke, ezért nem csoda, hogy hónapokig kellett vár-

nunk, amíg létrejött a találkozó. A város négy 

általános iskolájából és Tatabányáról is érkeztek 

kisdiákok, közülük sokan saját Berg Judit- 

könyvvel a kezükben, izgatottan foglalták el he-

lyeiket a teremben.  

Az interaktív előadásban a gyermekek kiemelke-

dő szerepet kaptak, hiszen ők kérdezgették az 

írónőt. Sorra hangzottak el a kíváncsi kérdések 

arról, hogy mi ihlette vendégünket könyv írására; 

hogyan keletkezett a Rumini és a sorozat többi 

szereplője. A kalandos kisegér története már 

több országba eljutott, lefordították többek kö-

zött angol, holland, orosz nyelvre is. Jelenleg a 

Rumini kapitány című kötet a záró rész, de ven-

dégünk igen sejtelmesen szólt a jövőről, tehát 

elképzelhető, hogy lesz folytatás.  

Az előadást követően a Dományi Zsuzsanna 

könyvtáros által összeállított levelezős verseny 

értékelése következett. A „Kalandozás egy kis-

egérrel” című pályázatra 18 kitöltött feladatlap 

érkezett, közülük a legsikeresebbeket jutalmaz-

tuk. Rumini kártyajátékkal gazdagodott Szabó 

Előd József 3. osztályos és Nagy Adelina 4. osz-

tályos tanuló. A legtöbb pontot pedig Lukács 

Péter 4. osztályos diák gyűjtötte, így övé lett a 

Rumini társasjáték. 

A népfőiskolai társaság a sorozathoz kapcsoló-

dóan helyi csapatjátékot állított össze, amelyen 

az iskolák csoportjai a megyei értéktár gyöngy-

szemeit azonosították be kivetített képek alapján. 

Természetesen a várva várt dedikálás sem ma-

radt el, a kígyózó sorban mindenki türelemmel 

várta ki, amíg ő következett. Akik hoztak ma-

gukkal Berg Judit tollából született könyvet, ők 

saját könyveiket íratták alá, akiknek pedig nem 

volt könyvük, azok külön lapokra kérték a dedi-

kálást. Fontos volt számukra is, hogy emlékeiken 

túl tárgyi ereklyét is vigyenek haza. 

Egy szuper délelőtt  

Csapody Kingával 

Goldschmidt Éva 

Vidám író-olvasó találkozóra vártuk az óvodás 

gyermekeket 2018. április 6-án. Vendégünk, 

Csapody Kinga nem egyedül érkezett a találko-

zóra, hiszen kisfia, Noel is elkísérte őt. A mese-

írásban valóságos ihletforrás számára ovis gyer-

meke, és a találkozókon ő is igyekszik ott lenni 

vele.  

Kinga mesekönyvei szülőknek remek segítséget 

adnak ahhoz hogy a gyermek szemszögéből lás-

sák a világot. A Jó gyerek lettem című kötetben 

olyan események sorával találkozunk, amelyek 

egy ovis gyerekkel történhetnek a mindennapok-

ban. A köteteket Pásztohy Panka és Szalma Edit 

rajzai díszítik. A találkozón a kicsik megismer-

hették Tomo kutyust is, akinek külön könyvet 

szentelt az írónő. Végezetül az ország híres vidé-

keit  így a Balatont, a Velencei-tavat, vagy 

Egert  bemutató köteteket vettük szemügyre. 

Egy család utazásának történetén keresztül 



kalandozhatunk nagy tavaink partján, majd jut-

hatunk el Egerbe és környékére úgy, hogy köz-

ben a helyi látnivalókról is informálódhatunk. 

Ezeken a tájakon persze az ovisok közül már 

sokan jártak, és megegyeztek abban, hogy egy-

egy családi kirándulás ragyogóvá varázsolhatja a 

napjukat. Vajon még mitől lehet szuper egy na-

punk? Erre a kérdésre nem szóban, hanem rajz-

ban adták meg a választ a gyermekek. A ragyogó 

napsütés, a szivárványos égbolt sok óvodás raj-

zán megfigyelhető volt. No és a fagylaltozás is. 

A meleg tavaszi idő bizony már a természetbe is 

kicsalogatja a kicsiket. Az erdei kisvasutas ki-

rándulás igazi ékessége lehet egy szuper napnak! 

 

Fotó: Goldschmidt Éva 

Ezt az eseményt nemcsak Csapody Kinga meséi 

tették szuperré, hanem a gyermekek nyitott, ér-

deklődő kérdései is. A válaszokból megtudhattuk 

azt is, hogyan készül egy könyv, és miért válasz-

totta vendégünk hivatásául a meseírást… a mi 

nagy örömünkre! 

Könyvtári legek 

Dollmayer Bea 

2018. január 31-én immár 4. éve rendeztük meg 

a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban az 

Ünnepeljük olvasóinkat című rendezvényt. 

Ennek keretében különböző kategóriák alapján 

megjutalmazzuk a könyvtár legaktívabb olvasóit. 

Íme, néhány példa: a legtöbb könyvet kölcsönző 

fiú és lány, férfi és hölgy, a legfiatalabb, illetve a 

legidősebb könyvtári tag, a legtöbb könyvet köl-

csönző iskola a diákok tevékenysége alapján. 

A programnak több célja is van: egyrészt népsze-

rűsíteni a már meglévő és új szolgáltatásokat. 

Sokan nem tudják, hogy nem csak könyveket, 

hanem zenei CD-ket, hangoskönyveket, filme-

ket, DVD-ket is lehet kölcsönözni, vagy igény 

szerint le lehet foglalni egy bent lévő dokumen-

tumot, elő lehet jegyezni egy másik személy által 

kikölcsönzött könyvet. Külön jutalmazásra ke-

rültek az ezeket a lehetőségeket kihasználó 

könyvtártagok is. A rendezvény másik célkitűzé-

se, hogy példaképet állítsunk a többi olvasó, il-

letve a város lakói számára, így bátorítva őket a 

sűrűbb látogatásra. A díjazottak között mindig 

akadnak új nevek, de vannak visszatérő győzte-

sek, és olyanok is, akik a program indulása óta 

„stabilan őrzik” első helyüket a saját kategóriá-

jukban. 

 

A fotót Goldschmidt Éva készítette 

A könyvtárban sokszor hangzanak el a könyvek-

kel, szolgáltatással, épület állapotával kapcsola-

tos visszajelzések. Úgy gondoltuk, hogy a mi is 

megosztjuk a pozitív élményeinket látogatóink-

kal. Különösen emlékezetes pillanat volt, amikor 

Popovics Lászlóné (a legtöbb könyvet előjegyző 

olvasó kategóriájának győztese) mindenki előtt 

megköszönte a könyvtárnak és dolgozóinak ál-

dozatos munkáját, amellyel lehetővé teszik, hogy 

a nehezebben közlekedő idősebbek is hozzájus-

sanak a kívánt dokumentumokhoz.  

A díjátadót meleg tea és sütemény mellett barát-

ságos beszélgetés követte, az ifjabbak pedig ösz-

szemérhették tudásukat, kreativitásukat és gyor-

saságukat különböző társasjátékokban. 



Mackók a könyvtárban 

Goldschmidt Éva 

Brummogó címmel vetélkedőt tartottunk alsó 

tagozatos gyermekeknek. A házigazda a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtára 

volt, amely a Maci-héthez kapcsolódva csalo-

gatta be a „bocsokat” 2018. február 7-én az in-

tézménybe. 

A játékos feladatmegoldásra izgatottan érkeztek 

a Talentum Általános Iskola harmadik osztályos 

gyermekei. Már a terembe lépve érezték, hogy itt 

valami nagyon szuper dologban lesz részük. Kü-

lönösen így gondolták, amikor meglátták a „te-

rülj-terülj asztalkámat”, hiszen a program vajas-

lekváros kenyér fogyasztásával zárult. 

A vetélkedő nyitófeladata a lufifújás, majd annak 

kidurrantása volt. Így juthattak ugyanis a csapa-

tok ahhoz a léggömbben rejtőző utasításhoz, 

amely szerint eldőlt, hogy mely csoport viseli a 

Maci Laci, és melyik a Micimackó nevet. Ter-

mészetesen mesekönyvvel kapcsolatos feladvány 

is szerepelt a témák között. A Dörmögő történet 

egérrágta sorait kellett kiegészíteni a hiányzó 

szavakkal - könyv segítségével. Dörmiékkel még 

a veresegyházi Medveotthonban is találkozhat-

tunk a Dörmögő Dömötör című folyóirat hasáb-

jain keresztül. A kirakózás a gyermekek számára 

örök kedvenc, így lelkesen és örömmel rakosgat-

ták egymás mellé a Vackorról készült kép kocká-

it, majd mindegyik csapat egy-egy történetet 

mesélt a képekhez kapcsolódóan. 

Farsang idején úgy gondoltuk, hogy betekintünk 

Dörmögőék farsangi mulatságába egy epizód 

erejéig. A bábfilm lenyűgözte a résztvevőket, 

akik a mese minden apró részletére figyeltek, ezt 

a villámkérdésekre adott gyors válaszok bizonyí-

tották. A gyermekek jól megérdemelt jutalma 

pedig Dollmayer Bea könyvtáros ügyes, szorgos 

kezeinek köszönhetően horgolt, macifejes kulcs-

tartók voltak. 

A vetélkedő után Szóda Józsefné Annus néni 

tokodi mackógyűjtő szólt a gyermekekhez, és 

nyitotta meg azt a kiállítást, amelynek anyaga az 

ő macigyűjteményéből való. Vendégünk mintegy 

hat éve gyűjti a mackókat, és már kétezer dara-

bot tudhat magáénak. A rendszerezésben család-

ja segíti őt. 

A folyosógalérián lévő vitrinekben egymás mel-

lett sorakoznak a tematika szerint csoportosított 

plüssfigurák. Noha itt a rendelkezésre álló esz-

közök ezt az elhelyezési módot tették lehetővé, 

Annus néni gondolataiban valójában életképek 

formájában élnek ezek a mackók. A gyermek-

könyvtár szervezésében kiállított gyűjtemény 

rendkívül gazdag, hiszen rengeteg Micimackó 

figura tekint vissza ránk. Láthatjuk Micimackó-

nak a legkülönfélébb változatait, és világ egyéb 

medvéiből is akad jó néhány, például Paddington 

figurája. Régi, sokunk gyermekkorát megidéző 

macikkal is találkozhatnak az érdeklődők. Annus 

néni szívesen fogad örökbe mackó figurákat, és 

gyermekkönyvtárunk által a kiállítás ideje alatt 

kedves olvasóink is eljuttathatják hozzá a neki 

szánt macikat. A tárlat 2018. március 1-ig volt 

megtekinthető. 

 

Szóda Józsefné kétezer darabos mackógyűjteményéből 

válogatták a tatai kiállítás anyagát. Fotó: Makuvek Nóra 

 



Rajzos könyvajánló 

Dományi Zsuzsanna 

2018. januárjában a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár könyvajánló pályázatot hirdetett a gye-

rek olvasók körében. A kis olvasók háromféle-

képpen ajánlhattak könyveket társaiknak: rövid 

fogalmazásban, rajzban, illetve könyves 

szelfiben.  

A kreatív lurkók azonban elszakadtak a leírt kri-

tériumoktól, és olyan rajzokat küldtek be, me-

lyen ugyan valóban szerepelt kedvenc könyvük 

egy jelenete, de vagy önmagukat is rárajzolták a 

képre, vagy ráírták a néhány soros könyvajánlót. 

Ilyen az, amikor a gyermeki elme felülmúlja a 

felnőtt racionális gondolkodását. A lurkókat sze-

rencsére több kortárs magyar ifjúsági regény is 

megihlette, köztük több sorozat is: Czigány Zol-

tán Csoda és Kósza,  Kertész Erzsi Panthera, 

Beck Andrea A Titoktündér, Balázsy Panna 

Szandra és a 3 b., Auer Margit Mágikus állatok 

iskolája. A külföldi regények közül J. K. 

Rowling és Rachel Renée vitte a pálmát.  

Összességében nagyon sokszínű és vonzó kiállí-

tás kerekedett az ajánlókból, melyek reméljük 

egyre több és több gyereket ösztönöznek arra, 

hogy a kortársaik által ajánlott történetekből mi-

nél többet ők is elolvassanak. Az alkotások hó-

napról hónapra megjelennek majd a gyermek-

könyvtár weboldalán. 

 

 

Dr. Dörnyei Vendelné a tatai Fazekas Úti Általános Iskola tanulóival. Fotó: Dományi Zsuzsanna 

 



Helytörténet, honismeret 
Rovatvezető: Dr. Horváth Géza 

dr.horvath.geza@jamk.hu 

34/513-673 

 

VIII. évf. 3-4. szám 
 

2018. március-

április 
 

„Fortélyos félelem igazgat”  

Dr.  Horváth Géza 

A rendszerváltás óta szép számmal kiadott Ko-

márom-Esztergom megyei vonatkozású, 1956-

ról szóló munkák 

változatos műfajú 

tárháza tovább bővült 

a Tatabányai Városi 

Levéltár jóvoltából. A 

megtorlás Tatabá-

nyán: az 1956-os 

forradalom és sza-

badságharc leverését 

követő főbb tatabá-

nyai perek – című 

kötet historiográfiai előzményeiről egy rövid 

ismertető. 

Ácsról és saját 1956-os emlékeiről, gondolatairól 

Szűcs Béla Albert (1934-) írt több művet is.
[1]

  

Esztergomot illetően Fakász Tibor feldolgozását 

és Germuska Pál róla szóló ismertetőjét emelem 

ki többek közül.
[2]

 Különös történetet dolgozott 

fel, jórészt „terepmunkával” Barsi Szabó Ger-

gely.
[3]

  A már említett Fakász Tibor állította 

össze és a nemrégiben elhunyt ottani helytörté-

nész, Hegedűs Pál lektorálta a kisbéri kötetet.
[4]

  

Komárom és múzeuma évfordulós kötettel tisz-

telgett a helyi forradalmi események előtt.
[5]

 A 

tatai történésekről Fakász Tibor írt először, majd 

a városi múzeum kiadta a helyi vezető személyi-

ség, Mészáros Gábor orvos börtönnaplóját. Ezt 

egészítette ki a „Ti írjátok - '56-ról" c. szépírói 

verseny pályamunkáiból készült válogatás.
[6]

 A 

Tatán élő, korábban a tatabányai Városi Könyv-

tár igazgatójaként nyugdíjba vonult Csics Gyula 

budapesti 1956-os naplójából, idegen nyelvű 

fordítás és film is készült. Ez a fővárosi esemé-

nyek egy részét rögzíti egy 12 éves szemtanú 

írásos emlékei révén.
[7]

 

Tatabányai vonatkozásban id. Gyüszi László két 

kiadást is megért, dokumentumfilmen is feldol-

gozott összefoglalója, továbbá Germuska Pál 

pontos kronológiai áttekintést adó tanulmányai 

előzték meg „A megtorlás Tatabányán” című 

kötetet.
[8]

 Tatabánya kiemelt jelentőségét a for-

radalom alatti és a leveretést követő események-

ben gazdasági súlya, megyeszékhely-volta és 

munkásváros jellege miatt aligha lehet eltúlozni. 

Ezért a múlt eseményeinek hiteles ábrázolásá-

hoz, a szereplők jobb megismeréséhez hozzá kell 

tartoznia ennek a kötetnek is. Ez eddig a legrész-

letesebb dokumentumokat közli a helyi forra-

dalmi eseményekkel kapcsolatban. A vizsgálati– 

és periratokat, tanúvallomásokat és egyéb meg-

nyilatkozásokat közlő mű kellő forráskritikával 

használva fontos és használható részletekkel 

egészíti ki eddigi ismereteinket. Egyrészt  em-

berileg teljesen érthető módon  a perbe fogott 

(és a külföldre távozások miatt) foghatott szemé-

lyek nyilván kisebbíteni akarták szerepüket a 

tárgyalások során, a hóhér árnyékában. Másrészt 

nehéz ma már megállapítani, hogy pontosan mi 

A megtorlás Tatabányán: az 1956-os forradalom és 
szabadságharc leverését követő főbb tatabányai 
perek / [szerk., a bev. tan. írta, a dok. összeáll. B. 
Stenge Csaba]. - Tatabánya: Tatabánya Megyei Jogú 
Város Levéltára, 2017. - 451 p. 
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alapján szabták ki az életpályákat megtörő bünte-

tési tételeket. Több mint 80 személyt érintett a 

felelősségre vonás és megtorlás, de szerencsére 

halálos ítélet végrehajtására nem került sor Tata-

bányán. (Kiszabásra igen, de enyhítették.) A kor 

„szelleméhez”, jogi gyakorlatához illően félel-

metesek is ezek az iratok, mert keletkezésükkor 

nem lehetett tudni, hogy egy pernek abban az 

időben mi lesz a végső kimenetele.  

A kötet a tatabányai forradalmi események fő 

perei eredeti dokumentumait a Győr-Moson-

Sopron Megyei Levéltárban őrzik. A forráskiad-

vány ezek alapján három fő per anyagából közöl 

hosszú részleteket. A forradalom szervezésében 

és irányításában vezető szerepet játszott dr. 

Klébert Márton (a tatai vezető dr. Mészáros Gá-

borhoz hasonlóan orvos) és társainak hiányosan 

fennmaradt iratainak legfontosabb részleteit teszi 

közzé. „Nem politikai karrier vitt a részvételre, 

hanem, hogy minden felesleges vérontást meg-

akadályozzak”  vallotta. A szomszéd község-

ben történtekre nem lehetett ráhatása. Mint is-

mert, október 27-én a baji laktanyánál egy forra-

dalmi csoport fegyvereket akart szerezni, de tűz 

fogadta őket, aminek következtében 8 fiatal éle-

tét vesztette. Ennek következményei miatt, to-

vábbá, mert az itteni események érdemi kivizs-

gálása elmaradt, fontos az itt közölt szembesítési 

jegyzőkönyv a laktanya akkori parancsnokával. 

(108.-111. l.)  

Dr. Klébert Márton (1912-1978) emlékét, aki az 

1963-as amnesztiával szabadult, 2017 óta emlék-

szoba őrzi a Tatabányai Városi Levéltárban. Stíl-

szerűen itt mutatták be a kötetet is. Dr. Klébert 

Mártonnak katonai rendfokozata is volt. Ennek 

rehabilitációján is dolgozik a könyvet szerkesztő 

és kiadóként jegyző B. Stenge Csaba hadtörté-

nész, a levéltár igazgatója. A periratok ebben a 

csoportjában található vallomásokban olvasható 

Solymos Mihály akkori főmérnök (1922 -?) 

tröszti munkástanácsi vezető neve. Ő megfon-

toltsága, szakmailag megalapozott döntései miatt 

enyhe ítéletet kapott, de internálták, el kellett 

hagynia szülőföldjét. Később fontos bányászati 

beosztásokban dolgozhatott. 1995-ben Tatabánya 

díszpolgára lett, és díjat neveztek el róla. 

A második nagy peranyag a Mazalin György –

csoportjához sorolt 17 vádlott ügyét tartalmazó 

irat együttes. Ez a forradalom leverése utáni 

szervezkedés nem volt komoly, jelentős, „inkább 

csak gondolati szinten létezett, és valójában nem 

is volt fegyveres”. (20. l.) Ennek kapcsán olvas-

ható, hogy december 4-e után pufajkások 

sztrájkőröket és szakszervezeti vezetőket bán-

talmaztak. December 7-ig meleg volt a helyzet, 

de működött a megfélemlítés is. A másik oldalon 

pedig a félelem, hogy a „Márciusban Újra Kezd-

jük” jelszava valóra válik, megismétlődő forra-

dalmi események formájában. A brutális fizikai 

megtorlások egy részét ez is motiválhatta. 

 

1956-os emlékmű Tatabányán, a Béke parkban. Péterfy 
László szobrászművész alkotása. 2004-ben állította a 

Szent Borbála Alapítvány. Fotó: dr. Horváth Géza 

A harmadik anyag és szerkezeti egység a könyv-

ben Lados István és 25 társa, a VI-os telepi fegy-

veres ellenállók peréről ad áttekintést. Itt történe-

ti szempontból is fontos részletek olvashatók az 

ellenállásról az érintettek beszámolóival. Az ő 

tevékenységük a magyarországi egyik legutolsó 

fegyveres ellenállás volt még decemberben. A 

VI-os telepi tűzharcokat, a bányászok szűkebb 

pátriájukat védő ellenállását a pufajkások (karha-

talom) szovjet támogatással fojtotta el. Decem-

ber 29-én a bányavállalat munkástanácsi küldöt-

tei leszavazták Gál Istvánt, ám ő folytatta koráb-

ban megszakított vezetői munkáját. Az országo-

san decemberben meginduló és az 1962-es am-

nesztiáig tartó megtorlás során, amely a diktató-

rikus szocializmushoz tért vissza,- a forradalom 

tatabányai prominens személyiségeinek letartóz-



tatása december 30-án történt. Következett a 

közigazgatás kézbevétele, statáriális ítélkezés, 

internálások, a párt szervezeteinek országos ki-

építése, a Munkásőrség – és a „kirakatperek” 

megszervezése, - a társadalom elrettentése, meg-

törése, az adott politikai és hatalmi keretekbe 

történő bekényszerítése. A levert forradalom 

ezért is volt a magyarság önbecsülését, nemzeti 

büszkeségét erősítő tett, - példamutatás az utókor 

számára. 
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A hely, ahol élünk …  

Dr.- Horváth Géza 

A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei 

Könyvtár és a MKE Helyismereti Könyvtárosok 

szervezete március 5-én a fenti címmel szakmai 

tanácskozást szervezett a könyvtár olvasótermé-

be. Intézményünket ifj. Gyüszi László helytörté-

nész, igazgatóhelyettes és dr. Horváth Géza 

helyismereti könyvtáros képviselte. 

Vasné Borsos Beáta Bíborka igazgató köszöntöt-

te a résztvevőket az olvasóteremben. Rámutatott, 

hogy a helyismeret mennyire fontos területe a 

könyvtári tevékenységnek, hiszen a szakemberek 

a megyéből gyűjtenek, dolgoznak föl, majd ad-

nak közre információkat. Cser-Palkovics András 

polgármester beszédében megköszönte a konfe-

rencia megszervezését. Egyrészt hangsúlyozta, 

miért fontos a helyismeret, másrészt rámutatott: 

az egész találkozó jól illeszkedik a bibliotéka 

125. évfordulójának megünneplésébe.  

 

Az eseményen Márki Balázs fényképezett 

Szőnyegi Hajnalka helyismereti könyvtáros a 

fentiekhez hozzátette: aki ismeri a várost, a me-

gyét, a települést, ahol él, az tud igazán kötődni 

hozzá. Elmondta még, mennyire fontosak azok 

az országos szakmai találkozók, amelyekre időn-

ként a helyismereti könyvtárosok szervezetének 

köszönhetően kerülhet sor. A konferencia leve-

zető elnöke, Komlósi József elsőként szólította az 

előadói helyre Kégli Ferencet, az OSZK–ból 

nyugdíjba vonult bibliográfus kollégánkat. Ő 

egykori munkahelyének történetét mutatta be:  

„A könyvtár, ahol éltem” címmel. Előadónk 

1972-1988 között helyismereti munkatársként 

működött itt. Ezért kézenfekvő volt, hogy rövi-

den bemutatta a várpalotai Kégl-Kégli család 

történetét is. Nemcsak szubjektív visszaemléke-

zéseit, az itt eltöltött 20 évének emlékeit idézte 

fel, de történeti dokumentumokat is felhasznált 

nagy ívű áttekintéséhez. Az 1893-as Jókai Mór 

díszkiadás helyi megvásárlásától, mely egybe-

esett a könyvtár megalapításával, a Kultúrház és 

benne a könyvtár történetének mérföldköveit 

vette sorra a megyei könyvtár 1952. augusztus 

19-i megalapításáig. Ez az intézmény tekinthető 

a városi könyvtár történeti utódjának. Részlete-

sen bemutatta többek között Hattyuffy Dezső 

(1851–1914.) aljegyző, ügyész, árvaszéki elnök, 

archaeológus, helytörténész, továbbá Csitáry G. 

Emil (1892–1970) újságíró, főjegyző, polgár-

mester, főispán, és Könczöl Imre (1918–1990), 

az első főállású könyvtári vezető erőfeszítéseit a 

könyvtár fejlesztésére, olvasók toborzására. Ezt 

követően a helyismereti információk társadalmi 

szerepét részletezte. Benne a döntések szaksze-

rűségének és: demokratikusságának a növelését, 

a tudományos és szakmai kutatás, tanulás, kultu-

rális időtöltés támogatását, a helyhez, a helyi 

közösségekhez fűződő érzelmeknek, érték- és 

felelősségtudatnak a kialakítását, megerősítését. 

A helyismereti könyvtáros feladatait részletezte: 

gyűjtés: feldolgozás: archiválás, szolgáltatás,: 

mediátori szerep:, moderálás,: hitelesítés. Elő-

adását a könyv- és könyvtári kultúra történeti 

kutatásához adott módszertani útmutatóval zárta. 

Szőnyegi Hajnalka helyismereti könyvtáros elő-

adása szorosan kötődött a megelőző történeti 

témához. Ő egy készülő - és kb. 80%-ig már el is 

készült - könyvtártörténeti fotóalbum munkálata-

iról számolt be Pillanatképek könyvtárunk 



életéből munkacímmel. Ismertetésében említette, 

hogy könyvtáruk kb. tízezer darabos fotógyűjte-

ményének feldolgozása során számos intézmény-

történeti képi dokumentumot találtak. Ezek fel-

használásával 4 fejezetre osztották a készülő 

kiadványt: 1. városi könyvtári épületek, munka-

helyek, 2. az egykori dolgozókról készült fotók, 

3. szakmai rendezvények (könyvtáros konferen-

ciák) képei, 4. egyéb rendezvények, pl. író-

olvasótalálkozók) időrendben találhatók majd a 

kötetben. Áttekintését a 2013. évi Ünnepi 

Könyvhét székesfehérvári megnyitójával fejezte 

be. 

 

Farkas Edit, székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei 
Könyvtár 

Dr. Demeter Zsófia muzeológus a helyismereti 

munka intézményközi összefogással megvaló-

sult Fejér megye történetét foglalta össze az 

1950-es évek elejétől napjainkig. Részletesen 

ismertette az 1956-tól megalakult Fejér megyei 

helytörténeti munkabizottság létrehozása után 

elért helyi eredményeket. Így a Székesfehérvár 

évszázadai című sorozatot, különböző falukróni-

kákat és az 1969-ben megjelent helytörténeti 

lexikont említette. Fájó dolog, hogy az országos 

földrajzi név gyűjtésének megyei anyaga még 

kiadatlan. Ezután kitért az 70-80-as években 

lebonyolított, diákok számára megtartott honis-

mereti táborokra. Ezek nem rendszeresen, de 

mozgalomszerűen folytak. Ennek során rengeteg 

gyűjtött anyag került be a helyi Szent István Mú-

zeumba. 

A történeti blokk után már a gyakorlati helyis-

mereti könyvtárosi munka tapasztalatinak orszá-

gos és helyi eredményei kerültek a kollégák elé. 

Farkas Edit, a vendéglátó intézmény helyismere-

ti munkatársa a Vörösmarty Mihály Megyei 

Könyvtár honlapjának helyismereti 

alhonlapját mutatta be. Ismertette menüpontjait 

és a mögöttük rejlő munka részleteit. Adatbázi-

sokat, évfordulónaptárt, digitalizált képeslap-

gyűjteményt, Fejér megyei digitális könyvtárat, 

helytörténeti vetélkedőket, Fejér megyei életrajzi 

lexikont, könyvajánlókat, ismertetőket, iroda-

lomkutatásokat, helyismereti foglalkozásokat, 

rendezvényeket tettek fel ide. Minden, amivel 

foglalkoznak, minden, amivel dolgoznak „kira-

katba került” követendő példaként. 

Hajdú Hajnalka  szintén fehérvári helyismereti 

munkatárs, kolléganő  Elkezdtük, digitalizá-

lunk címmel a korszerű, 21. századi helyismereti 

gyűjteményekkel szemben támasztható új elvárá-

sokból, a digitalizálás előnyeiből indult ki. Kor-

szerű eszközökkel, más részlegen dolgozó kollé-

gák közreműködésével és iskolai közösségi segí-

tőkkel munkálkodnak a projekteken. Ezek: digi-

talizált képeslapgyűjtemény, lapkivágat-

gyűjtemény, mikrofilmek  köztük a 

Fejérmegyei Napló (1894-1914) , 1945 előtt 

megjelent helyismereti könyvek, plakátok és 

fotók. Terveikben szerepel Lauschmann Gyula 

(1861-1918)  orvos, író, helytörténész munkái-

nak digitalizálása halálának centenáriuma alkal-

mából, továbbá a „Fejérmegyei Napló” 1915. évi 

és újabb képeslapok, plakátok, fotók, kivágatok 

digitalizálása. Egy új digitalizálási stratégia ki-

alakítása szintén a helyi digitalizálási munkacso-

port előtt áll. 

 

Mennyeiné Várszegi Judit, a győri Dr. Kovács Pál Könyv-
tár és Közösségi Tér nyugdíjas könyvtárosa 



A helyismereti munka lehetőségei egy helyis-

mereti szemléletű könyvtárossal a kistelepülé-

si könyvtárakban címmel Mennyeiné Várszegi 

Judit, a MKE helyismereti Könyvtárosok Szer-

vezetének „lelke” tartott előadást. Ő az IFLA 

1985-ös ajánlásai között szereplő megállapítás-

ból vezette le gondolatait. „Minden közművelő-

dési könyvtár egyben tudományos könyvtár és 

információs központ is a saját székhelyére vonat-

kozó témában.” Részletesen bemutatta, mi a tár-

sadalmi szerepe a helyismereti könyvtárosi mun-

kának. Előadásában foglalkozott a gyűjtőkör- és 

dokumentum-típusokkal, a gyarapítás módozata-

ival, a különgyűjtemény kezelésével és feltárási 

módjaival, valamint a tájékoztatás segédleteivel. 

Beszélt még a települési könyvtárak kapcsolat-

rendszeréről is a helyismereti gyűjtés vonatkozá-

sában.  

 

Sándor Tibor, budapesti Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Sándor Tibor a FSZEK Budapest Gyűjteményé-

nek vezetője a helyismereti tevékenység jelen-

tősége, értelme, közösségi hivatása című, nagy 

ívű előadásában az elektronizáció kikényszerítet-

te helyismereti könyvtárosi feladatkör változása-

it, újraértelmezésének gyakorlatát mutatta be az 

információs térben. Internetes helyismereti „se-

gédkönyvtárat, rendezett linkgyűjteményt, tesz-

telt, bejáratott adatforrásokat mutatott be, majd a 

digitális gyűjtemény gyarapításához adott forrá-

sokat (internetes dokumentumokkal). Végül az 

online kapcsolatoknak a személyes találkozáso-

kon, programokon alapuló, kulturális tevékeny-

ségekbe történő visszaforgatására hozott példá-

kat. Előadása jól kapcsolódott a fehérvári kollé-

ganők előzőekben ismertetett prezentációihoz. 

Továbbgondolásra érdemes volt elméleti és gya-

korlati szempontból egyaránt. 

Gajdó Ágnes a Ráckeresztúri Értéktár jelenle-

gi és javasolt értékeit mutatta be. Czöndör Mi-

hályné Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Ha-

gyományteremtő Alapítvány munkatársa „Kell 

egy csapat, kell egy hely…” címmel az ottani 

Hagyományok Házában lévő helytörténeti gyűj-

teményt és a benne folyó munkát ismertette a 

szakmai közönséggel. A tanácskozás hozzászó-

lásokkal, beszélgetéssel zárult. 

 

Itt éltek, dolgoztak – Szilvási Csaba 
és dr. Oláh János előadásáról  

Bartók Gertud 

„…nevem csak áruvédjegy, mint akármely mosópo-

ré…” 

 A Tatabányai Múzeum fenti című előadássoro-

zatának második vendége Szilvási Csaba volt 

2018. február 14-én. Bár nem megyénk szülötte, 

ahogy ő mondja: „szatmári lélekkel, de tatabá-

nyai szívvel rendelkezik”. Évtizedek óta jeles 

képviselője megyénk irodalmi életének. A Tata-

bányai Múzeum rendezvényén életéről, pályájá-

ról, könyveiről mesélt a megjelenteknek. Életút-

jának vidám történetei már önmagukban is érde-

kesek, élő szóban hallgatni azonban kihagyhatat-

lan élményt jelent. Szinte minden történethez 

mondott egy humoros verset is. Stílusa írásban is 

lebilincselő, a szavakkal varázslatos játékot mű-

vel. Szójátékai, nyelvi „poénjai” minden korosz-

tályt jó kedvre derítenek. Ha hasonlítani kellene 

valakihez, a régi nagyok közül Nagy Lajos és a 

„rímhányó” Romhányi József, míg a kortársak 

közül Parti Nagy Lajos életművében találkozunk 

ilyen kiváló nyelvi leleményekkel, játékokkal. A 

közönség soraiból elhangzó számtalan dicséretre 

József Attilának a címben idézett sorával vála-

szolt mosolyogva… 

Szilvási Csaba 1943-ban Nagyszőlősön született, 

Nyíregyházán érettségizett, majd Debrecenben 

magyar-orosz szakos középiskolai tanári diplo-

mát szerzett. 1966-1973-ig a tatabányai Péch 

Antal Bányaipari Aknászképző Technikumban 



tanított. Ezután visszatért szülőföldjére, 1991-

ben tért vissza Tatabányára, ismét a Péch Antal 

Szakközépiskolába. Irodalmi tevékenysége a 

Ludas Matyiban megjelenő humoros versikékkel 

kezdődött. A hetvenes-nyolcvanas években ver-

sei, novellái a Népszabadságban, az Ország Vi-

lágban, a Képes Újságban, az Ifjúsági Magazin-

ban és a Magyar Ifjúságban jelentek meg. Emel-

lett a Kelet-Magyarországban, a Szabolcs-

Szatmár-Beregi Szemlében és a Pedagógiai Mű-

helyben is sokat publikált  és természetesen a 

megyei sajtóban is. Többször nyert regionális és 

országos irodalmi, illetve nyelvészeti jellegű 

pályázatokon. Kitüntetései: Tatabánya Kultúrá-

jáért díj (2002), Magyar Köztársasági Érdemke-

reszt (2005). 

 

Szilvási Csabáról Nagy László készítette a fotót 

 

M. Varga Katalin és dr. Oláh János.  
Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

A Tatabányai Múzeum „Az egész világ egy nagyon 

keskeny híd…” című – a zsidó hétköznapok világát 

bemutató – időszaki kiállításához kapcsolódóan hir-

dette meg dr. Oláh János előadását.
1
 Az előadás 

                                                           
1
 A kiállításról részletesen olvashatnak e szám Kitekintő 

rovatában, Altdorferné Pál Gabriella cikkében. 

egyben a múzeum „Itt éltek, dolgoztak” című 

rendezvénysorozatának harmadik alkalma volt.  

Oláh János az Országos Rabbiképző – Zsidó 

Egyetem rektorhelyettese, judaista. Előadásában 

a húsvét ünnepkörének eredetéről, a zsidó ha-

gyományoknak a keresztény ünnepben való to-

vábbéléséről beszélt. A vetített képekkel kísért 

előadásban számos bibliai szöveg forrását, törté-

neti hátterét, jelentését, a két vallásban betöltött 

szerepét is megismerhette a közönség. Az ese-

mény második részében M. Varga Katalin be-

szélgetett az előadóval életéről, pályájáról. Dr. 

Oláh János Tolna megyében született, középis-

kolai tanulmányait Tatabányán, a bányaipari 

technikumban végezte. Komlón megkezdett bá-

nyász pályafutását megyénkben folytatta Orosz-

lányra költözését követően. Tatabányán, illetve a 

Márkushegyi Bányaüzemben dolgozott. Időköz-

ben judaisztika-tanári végzettséget szerzett, majd 

tanított a Lauder Javne iskolában, valamint az 

Országos Rabbiképzőben Budapesten. A Zsidó 

Egyetem judaisztika tanszékének alapítója, szá-

mos kiváló szakkönyv és ismeretterjesztő könyv 

írója. 2010-ig élt Komárom-Esztergom megyé-

ben. 

 
 
Sebestyén Lajos bányászköltő mun-
kássága egy ifjú költő szemével  

Horváth Szabolcs 

Kevesen tudják azt, hogy ki volt az első tatabá-

nyai költő. Többen a nemrég József Attila-díjat 

kapott Freisinger Edének, írói nevén Faludi 

Ádámnak tudják be ezt a "tisztséget". Azonban őt 

is megelőzte egy hétköznapi, egyszerű ember: 

Sebestyén Lajos.  

1926-ban született a Mésztelepen. Mint tudjuk, 

Tatabánya akkor még nem volt város; a jelenlegi 

közigazgatási határokon belül több község léte-

zett. Lajos bácsiról az elmúlt három - közel négy 

évben rengeteg történetet hallottam, milyen em-

ber is volt. A históriák végkicsengése mindig 



azonos volt: egyszerű, hétköznapi, szerény, 

csendes ember  és nem utolsósorban bányász. 

Talán ezért is kapta Lajos bácsi a bányászköltő 

titulust. 

Mivel sok történetet halottam már a város első 

költőjéről, így érdekelni kezdett költészete, 

munkássága. Zavart, hogy korábban egyetlen 

verset sem olvastam, olvashattam tőle. Úgy gon-

doltam, hogy szeretnék alaposabban is megis-

merkedni Lajos bácsi munkásságával, műveivel, 

örökségével, amit nekünk hátrahagyott. 

 

Sebestyén Lajos. A kép forrása: 
http://provertes.hu/index.php/naturparki-

ertektar/hires-emberek/572-sebestyen-lajos 

2012-ben bekövetkezett haláláig egy közel 

negyven éves munkásságot hagyott maga után. 

Első verseiben, kötetében azt a közeget festi le, 

ahol élt, felnőtt és dolgozott. A verseiben megje-

lenített tájakat gyakran szénporral „szórta" be. 

Ebből is visszatükröződik a bányászmunka, -élet. 

Műveiben visszatérő elem az eltompult, férfias 

"bányász fájdalom”. Ahogy fogalmaz: mindenki-

nek fáj valahol valamije, de ezzel nem szokás 

dicsekedni, mert nem férfias viselkedés. Első 

kötetének címéből is visszaköszön a hely- és a 

hazaszeretet: Szülőföldem, iparvidék. Harmadik 

kötetében, a Szólok – kérdezve kérdezetlen című 

kötetében ismét előjön egy-egy versében a sze-

génység, a szomorú sors, és itt említi meg elő-

ször a láb fájdalmait. Soraiban elénk tárja az 

életének nehézségeit. Ez később utolsó kötetében 

még nagyobb teret kap. Következő kötetében 

már újabb vizekre evezett: belevágott a novella-

írásba is. Erről könyvében így beszélt Lajos bá-

csi: „Huszonöt éves versírói múltammal, nem 

feladva, cserbenhagyva ezt a múltat mind több-

ször nógatva valami benső igény arra, hogy be-

köszönjek a próza világába is személyes élmé-

nyeimmel, látott hallott történések elbeszélésével. 

Nem szakmai hiúságból, „hát ezt én is tudom 

csinálni!” nagyképűsége ez. Más, szebb termé-

szetű érzékenység indítatásából, erdélyi székely 

génekben hozott „kevés szóval is bőbeszédűség” 

áldott terhének könnyítése okából. Ha megtisz-

telnek figyelmükkel: köszönöm!” Ebben a köte-

tében volt egy vers, amely nagyon megfogott.  

Ha a siferdomb felől fúj a szél 

 

Meddőhányók, salakhegyek, siferdombok 

lábai alatt megbújó telepek, 

városlakónak mit mondhat a nevetek: 

- Bennem mennyi emlék, keserű, bol-

dog…! 

Mégis nehezen buknak föl a szavak. 

Nyarak…! Emlékül egy-egy falat kenyér: 

rongyfoci, korán kérgesedő tenyér. 

Vashidak, „Cseri”, mozi, bányatavak. 

Korai kötelesség: játék mellől 

sokszor elparancsoló, sürgető szükség. 

Barátságszülő egymásnak segítés. 

Minden lebontva, Lebontva a Szülőház. 

Lehajtom fejem csendben, „érett kalász”. 

Néma tanúimmal tele a temető… 

E versnél jött el az a pillanat, amikor Sebestyén 

Lajos munkásságát még közelebb éreztem ma-

gamhoz, és itt jött vissza az a sok róla szóló tör-

ténet is, amelyek megelőzték verseit. 

Költészete vége felé olyan kötetekbe kezdett, 

ahol nagy költőink, íróink egy-egy verse, elbe-

szélése szerepelt, és amelyekre ő maga reflektált. 

Erre szokták azt mondani, hogy a költőt szinte 

minden megihleti. Lajos bácsit a "nagyok" is 

megfogták, ezt nem titkolta előttünk. Személyes 

véleménye volt mindenről, amiről elbeszélése, 

gondolata, verse született. Ezekből a művekből 

http://provertes.hu/index.php/naturparki-ertektar/hires-emberek/572-sebestyen-lajos
http://provertes.hu/index.php/naturparki-ertektar/hires-emberek/572-sebestyen-lajos


egyszerűsége és végtelen szerénysége köszön 

vissza. Műveiben felidézi nagy költőinket is, 

kiegészítve saját gondolataival.  

 

Utolsó előtti kötete volt 2006-ban a Csendes 

lázadás. Itt éreztem teljes egészében azt, hogy 

mekkora változáson ment keresztül a költőnk, 

amely nem a költészetére mondható el, hanem az 

életére. Egy ember élete bizonyos szakaszaiban 

máshogyan gondolkodik, más a mondanivalója. 

Valahol ezt írta: „azt ígérték, mondták, hogy ha 

megvénülök bölcs leszek. Bölcsnek nem érzem 

magam, de vénnek, öregnek igen.” Ami megle-

pett, hogy magánéletébe csak épp annyira enge-

dett betekintést, mint amikor a függöny mögül 

csak bekukucskálhatunk. Élete végét pedig el 

tudjuk képzelni, milyen lehetett betegségével 

küszködnie. Ebben a kötetben már nem ír annyit 

a bányászatról, de azért hozzájuk is alkotott egy-

egy verset. Itt leginkább egy másik énjét mutatja 

be. Istenhez való beszédeit, szónoklatát tárja 

elénk. Emellett tájakról ír, és mélyebb filozofi-

kus gondolatok uralják a kötet nagy részét. 

Nagyon élveztem ezt a kis kutatómunkát. Fon-

tolgatom, hogy jövőre Lajos bácsi költészetéről 

csináljak egy személyes emlékévet úgy, ahogyan 

2018-ban Petőfivel foglalkozom. Terveimben 

szerepel az is, hogy műveit digitalizálom. Sebes-

tyén Lajos sok emléket, nyomot, gondolatot ha-

gyott maga után  nem CSAK verseiben, hanem 

hosszabb írásaiban is.  

Azt gondolom, többen megismerhetnék őt műve-

inek digitalizálása után. 

A várostól Sebestyén Lajos Tatabánya Kultúrá-

jáért díjat kapott 1999-ben. 2012-ben bekövetke-

zett halálakor egykori jó barátja, a Tatabányán 

élő Szilvási Csaba egy hosszabb cikkben emlé-

kezett meg róla. 2 Végezetül álljon itt még egy 

vers a tatabányai bányászköltőtől: 

A lélek alázatával… 

A vers megfogalmazása, az a mesterség. 

-  A vers forma elkészítésének öröme – 

De a mesterségnek tiszta örömén túl, 

beleépítve, amit mondok is fontos. 

A forma becse’ – az építő öröme. 

- A lélek gazdasága, amit elmondok – 

 

 

____________________________ 

2
 Szilvási Csaba: „Tiszta lélekből az egyszerű szó …” Sebes-

tyén Lajos emlékére. Letöltés forrása: 

https://www.kemma.hu/helyi-ertek/kemma/tiszta-

lelekbol-az-egyszeru-szo-sebestyen-lajos-emlekere-

466347/ Letöltés ideje: 2018.04.20 

https://www.kemma.hu/helyi-ertek/kemma/tiszta-lelekbol-az-egyszeru-szo-sebestyen-lajos-emlekere-466347/
https://www.kemma.hu/helyi-ertek/kemma/tiszta-lelekbol-az-egyszeru-szo-sebestyen-lajos-emlekere-466347/
https://www.kemma.hu/helyi-ertek/kemma/tiszta-lelekbol-az-egyszeru-szo-sebestyen-lajos-emlekere-466347/
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50. jubileumi vándorgyűlés Keszthe-
lyen 

Feketsné Kisvarga Anita 

2018. július 3. és 6. között a Magyar Könyvtá-

rosok Egyesületének (MKE) 50., jubileumi ván-

dorgyűlésére kerül sor Keszthelyen. „Értékeink 

a jövőt formálják – Vándorgyűléseink örök-

sége” lesz a címe az idei tanácskozásnak. 

Mikor is volt az első vándorgyűlés? Idézzük fel a 

korabeli dokumentumokból: 

1961. március 24.: A Magyar Könyvtárosok és 

Levéltárosok Egyesülete taggyűlést tart, melyen 

a „választmány tagjai megvitatják az 1959/60. 

évi beszámolót és megtárgyalják az 1961-re elő-

terjesztett programot, amelyben többek között 

vándorgyűlés rendezése is szerepel”- olvashatjuk 

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete ötven évé-

nek kronológiája 1935-1985 című kiadvány-

ban.
[1]

   

A javaslat és a megvalósítás között azonban bő 

nyolc évnek kellett eltelnie. A már idézett krono-

lógiában 1969. június 27-28-hoz kell lapozni, 

hogy megtaláljuk a lokálpatrióta szívünket me-

lengető sorokat: „Az első vándorgyűlés Tatán, a 

Komárom megyei szervezet rendezésében, Az 

olvasó népért címmel. A bevezető előadást és a 

főreferátumokat Kovács Máté, Fábián Zoltán és 

Páldy Róbert tartja. A résztvevők száma 90 fő. A 

szakmai tanácskozást a vértesszőlősi ásatások és 

a szabadtéri múzeum megtekintése követi.”
[2]

 

A jubileum megünneplésére tehát Keszthelyen 

kerül sor, ahol méltó környezetben, várhatóan 

színvonalas szakmai előadásokkal és színes sza-

badidős programokkal várja az átlagosan 600-

800 résztvevőt az MKE Zala Megyei Szervezete, 

a Pannon Egyetem és a Fejér György Városi 

Könyvtár. 

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szerve-

zet a regisztráló tagjai arányában hozzájárul a 

részvételi költségekhez, amennyiben a támoga-

tott résztvevő beszámolót ír az általa látogatott 

szekcióülésekről. Ez esetben a regisztrációról 

értesítést várunk az mkkemsz@gmail.com e-mail 

címre. 

A kirándulásokról, a kulturális programokról, a 

jelentkezés módjáról – és talán hamarosan a 

szekcióülések programjairól is – minden infor-

mációt megtalálhatunk az alábbi linken: 

 

A keszthelyi vándorgyűlés logója. A kép forrása: 

http://www.fgyvk.hu/vandorgyules/?oldal=fooldal 
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Színes paletta, érdekes  
megközelítések 

Feketsné Kisvarga Anita 

Harmadik alkalommal rendezett a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete (MKE) a könyvtáros-

ok kompetenciáival kapcsolatos nemzetközi ta-

nácskozást. Az Országos Széchényi Könyvtár-

ban 2018. március 14-én megrendezett konferen-

cián tizenhárom előadás irányította rá a hallgató-

ság figyelmét azokra a XXI. századi társadalmi, 

környezeti és kulturális hatásokra, melyekre a 

könyvtáros szakmában dolgozóknak fel kell ké-

szülniük. Érdekes képet kaphattunk arról, hogy 

milyen válaszokat adnak ezekre a kihívásokra a 

nemzetközi és a helyi színtéren működő könyv-

tárosok. 

A konferenciát Barátné dr. Hajdu Ágnes, az 

MKE elnöke nyitotta meg, majd átadta a szót 

Petra Hauké-nak, az IFLA (Könyvtári Egyesüle-

tek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) 

Környezeti Fenntarthatóság és Könyvtárak Spe-

ciális Érdekeltségű Csoportja (ENSULIB) elő-

adójának, aki Zöld műveltség: a zöld könyvtár 

irányításával kapcsolatos kompetenciák és 

célok címmel tartott előadást.  

 

Elzbeta Zybert (Uniwersytet Warszawski). 

A fotókat Karasz Lajos készítette 

Kállainé Vereb Mária, a kiskunfélegyházi Petőfi 

Sándor Városi Könyvtár igazgatója előadásában 

máris néhány hazai példát mutatott arra, hogyan 

is valósulhat meg „Az ökoszemlélet kialakítása 

és erősítése egy városi könyvtárban”.  

Elzbeta Zybert, a Varsói Egyetem képviseletében 

egészen más irányból közelítette meg a könyvtá-

ros-kompetenciák témakörét. Könyvtáros-

képzés Lengyelországban: dilemmák és kihí-

vások című előadásában arról beszélt, hogyan 

igyekeznek hazájában az egyetemek felkelteni a 

fiatalok érdeklődését a könyvtáros-képzés iránt.  

 

Mészáros Kornélia  

(Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára) 

Namtip Wipawin a thaiföldi Sukhotai 

Thammathirat Szabadegyetem oktatója A tudo-

mányos kompetenciák beépítése a tantervbe: 

egy esettanulmány Thaiföldről című prezentá-

ciójában bemutatta azt az aktuálisan zajló vizsgá-

latot, mely a thai egyetemek digitális gyűjtemé-

nyeinek nyílt hozzáférésűvé tételét, valamint a 

hallgatók tudományos kompetenciáit elemzi. 

Kiszl Péter, az Eötvös Loránd Tudományegye-

tem Könyvtár- és Információtudományi Intézet 

igazgatója, tanszékvezető, a doktori program 

vezetője Kutatói kompetenciák – a könyvtár-

tudományi doktori képzés a szakmai innová-

cióért címmel az ELTE doktori képzésének ke-

reteit és a képzés kihívásait vázolta fel.  

Mészáros Kornélia, az Evangélikus Hittudomá-

nyi Egyetem Könyvtárának vezetője, az egyházi 

könyvtárakban dolgozó könyvtárosok minden-

napjaiba adott betekintést Hitetekhez ragassza-

tok tudományt: könyvtáros kompetenciák a 

XXI. század egyházi felsőoktatásában címmel.  

Ismét más szemszögből vizsgálta a könyvtáros-

kompetenciák témakörét bemutatójában Evviva 

Weintraub az IFLA Nők, Információ és Könyv-

tárak Különleges Érdekcsoportok (Women, 

Information and Libraries SIG) képviseletében, 

aki Könyvtárak: túlnyomórészt nők, de nem 



uralnak senkit című előadásában arról beszélt, 

mit tehetnek a nők annak érdekében, hogy mun-

kahelyeiken, karrierjükben ne érje őket hátrány, 

ne legyenek kitéve szexuális zaklatásoknak.  

 

A közönség aktív figyelemmel követte az előadásokat 

Baiba Holma, a Lettországi Egyetemről érkezett. 

Hogyan kezeljük a könyvtárosok kompetenci-

áinak változásait? - tette fel a kérdést, majd 

bemutatta az általa képviselt egyetem kutatási 

eredményeit. A felmérés részint arra irányult, 

hogy feltárja, mik a könyvtáros-kompetenciák 

forrásai, másrészt azt kutatta, hogy mely készsé-

gek kialakításában vannak hiátusok a könyvtá-

ros-képzésben, végezetül az információs művelt-

séget vizsgálta a hallgatók körében.  

Eszenyiné Borbély Mária A végzettség és a 

könyvtárosok digitális kompetenciaszintje 

közötti összefüggések összehasonlító elemzése 

című előadásában annak az 1800 fős mintán fel-

vett kérdőíves vizsgálatnak az eredményeit mu-

tatta be, amely a közelmúltban zajlott le a köz-

könyvtárakban dolgozó könyvtárosok körében.  

Torbjörn Nilsson a Malmöi Városi Könyvtár 

igazgatójaként érkezett a konferenciára. Mit kel-

lene ténylegesen kínálniuk a közkönyvtárak-

nak? Milyen készségekre van szükségünk? A 

kérdésekre svéd kollégánk a malmöi gyakorlat 

bemutatásával válaszolt. Egy olyan soknemzeti-

ségű városban, mint Malmö, a könyvtáraknak 

nagyobb szerep jut a társadalmi integráció terüle-

tén, mint ahogy azt a hazai gyakorlatunkban ta-

pasztaljuk. A könyvtár nem elsősorban a gyűj-

teményszervezést tartja az elsődleges céljának, 

hanem, hogy az információhoz mindenki egyen-

lő eséllyel férjen hozzá nemzeti identitástól, kor-

tól függetlenül. 

Csongrád megye közel 3000 fős lélekszámú, kis 

településéről, Zákányszékről érkezett Paraginé 

Tóth Edina könyvtáros kollégánk, aki beszámo-

lójában Egy kistelepülési könyvtár(os) eszközei 

és lehetőségei a közösségfejlesztés területén 

címmel villantott fel pillanatképeket munkájáról.  

Leda Bultrini, a lazioi Regionális Környezetvé-

delmi Ügynökség Operációs Rendszerek és Tu-

dásmenedzsment Részleg munkatársa Könyv-

tárvezetők felkészítése: kompetenciák a 

komplexitásért című előadásában a posztin-

dusztriális társadalom és a globalizáció teremtet-

te új környezetről, az állandóan változó komplex 

rendszerek világáról szólt, valamint a könyvtárak 

szerepéről, helyéről ebben a komplex közegben.  

A komplexitás elméletének magaslatáról Egyházi 

Dóra, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egye-

sülete alelnöke „rántotta le” hallgatóságát Szlo-

vákiában magyar – a jelen könyvtárai, könyv-

tárosai című előadásával.  

Az igen tartalmas és változatos előadásokat fel-

vonultató konferencia meggyőzően láttatta, hogy 

mennyire más kompetenciák várhatók el a 

könyvtárostól egy kicsi magyarországi települé-

sen, mint egy multikulturális nagyvárosban, vagy 

mennyire más megközelítésben vizsgálja a 

könyvtáros-kompetenciákat egy, a könyvtáros-

képzés megújításán munkálkodó kutató és a 

komplex rendszerek szakértője. Az a hallottak 

alapján mindenképpen megállapítható, hogy ke-

vés olyan hivatás van, mely annyira szerteágazó 

tudást, emberismeretet és a környezeti kihívások-

ra való gyors reagálási képességet vár el, mint a 

könyvtárosé. Erre – legalább mi – legyünk büsz-

kék! 

A konferenciáról részletesebb beszámoló a 

Könyvtárvilág 2018. évi 2. számában lesz olvas-

ható, májusban. 

 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/v_evfolyam_2018/
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Könyvtárosok világnapján a Balaton-
felvidéken 

Kissné Anda Klára 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Komá-

rom-Esztergom Megyei Szervezete harmadik éve 

elkötelezetten igyekszik felhívni a könyvtárfenn-

tartók és a társadalom minél szélesebb körének 

figyelmét a világszerte április 14-én ünnepelt 

könyvtárosok világnapjára. Teszi ezt oly módon, 

hogy a megye könyvtárai számára rendkívüli 

szünnapot kér egy közös szakmai, egyesületi 

programhoz, alkalmat teremtve ezzel a könyvtá-

rosok munkájának elismeréséhez.  

A polgármesterek és az intézményfenntartók 

megkeresése során hangsúlyozza a könyvtárak 

helytelenül értelmezett és alábecsült, de időtálló, 

a kor kihívásai szerint megújulni képes jellegét, 

az információs és digitális világban betöltött sze-

repét, érték- és közösségteremtő erejét. 2018-ban 

17 önkormányzat (Ács, Almásfüzitő, Bajna, Ba-

konybánk, Bakonyszombathely, Császár, Duna-

almás, Esztergom, Kerékteleki, Kisbér, Komá-

rom, Leányvár, Oroszlány, Súr, Süttő, Tata, Ta-

tabánya) engedélyezte településén a könyvtárak 

rendkívüli zárvatartását, hogy a lehető legna-

gyobb könyvtáros létszámmal ünnepelhessük 

magunkat, szakmai tapasztalatcserével tölthes-

sünk időt, töltekezzünk egy kicsit a magunk 

örömére. A világnappal kapcsolatos felhívást 

minden szak- és közművelődési könyvtárba el-

juttattuk a megyében, utalva a könyvtárosok és 

könyvtárak szerepére, feladataikra, és kérve a 

könyvtárlátogatók ránk nézve kiemelt figyelmét. 

Hogy miért indokolt éppen zárvatartással fi-

gyelmet, köszönetet „kicsikarni”? Egyrészt ta-

pasztalható, hogy az olvasó kritikus, időnként 

elégedetlen. Nem lehet olyan alacsony a tagdíj és 

a szolgáltatások díja, hogy az mindenkinek meg-

feleljen. Másrészt erősen különböző a megyén 

belül könyvtáraink nyitvatartása. Változatos 

programjaik miatt is nehéz összehangolni, bizto-

sítani a szakmai együttléteket. Harmadrészt  

ahogy az egy könyvtári workshopon is megfo-

galmazódott  annyira természetes a könyvtárak 

nyitottsága, a könyvtáros munkája, hogy csak 

akkor érzékelhető a hiánya, ha néhanapján bezár.  

 

Ismerkedés a Kardos-pincészettel.  

A fotókat Kissné Anda Klára készítette 

Ennek apropóján és így indultunk útnak április 

13-án több mint negyvenen a Balaton-felvidékre. 

A szakmai tanulmányút célja elsősorban a keszt-

helyi Festetics-kastély, a Helikon Kastélymúze-

um és annak könyvtára volt. Az 1739-ben Feste-

tics Kristóf tulajdonába került kastély szobáin 

Asbóth Zsolt helytörténész, tiszteletbeli komá-

romi könyvtáros vezetett végig. A múlt értékei 

iránti szenvedélyes kutatóvágyának, elhivatott-

ságának köszönhetően rendkívüli idegenvezetést 

kaptunk. Számtalan apróságra hívta fel a figyel-

met és ajándékozta meg a csoportot olyan törté-

netekkel, korabeli „pletykákkal” is, amelyek a 

történelemkönyvek lapjain nem olvashatók. Az 

egyetlen, Magyarországon épségben megmaradt 

főúri könyvtárban,  amelyet Festetics György 



az elsők között tett nyilvánossá  mindenki fo-

kozott figyelmet szentelt a tölgyfapolcokon elhe-

lyezett gyűjteménynek és hallottaknak. A Feste-

tics- és Keszthelyi kódexet, valamint ősnyomtat-

ványait ugyan az Országos Széchényi Könyvtár-

ban őrzik, de folyamatosan bővülő állománya ma 

is fogadja a kutatókat. A Helikon Könyvtár 

könyvtárosai várták érkezésünket, számunkra 

készítettek kis kiállítást a rendkívüli gyűjtemény 

régi szakácskönyveiből. A tárló üvegfedele alatt 

látható volt többek között Czifray István sza-

kácsmester 1875-ben kiadott „magyar nemzeti 

szakácskönyve, magyar gazda aszszonyok szük-

ségeihez alkalmaztatva”, vagy Zelena Ferencz 

szakácsmester „Minden Háznál használható Kö-

zönséges és legújjabb Nemzeti Szakács-Könyv, 

eggy hoszszas tapasztalás után írtt Bévezetéssel, 

… „ című könyve. A galéria megtekintésére – az 

előzetes ígérettel ellentétben –sajnos nem adtak 

lehetőséget, ehhez több csoportra kellett volna 

szakadnunk a teherbíró képessége miatt. 

A kastély pincéjében elköltött ízletes ebéd után a 

pince kialakításának, bővítésének történetét me-

sélte el az étterem vezetője. A napsütés, a lenge 

szellő rövid sétára csábított a hangulatos kastély-

parkban. Akinek volt kedve, még benézhetett a 

Pálmaházba, vagy megtekinthette a hintókiállítás 

darabjait, mielőtt ismét buszra szálltunk volna. 

A tovaröppent idő miatt délután választás elé 

kerültek a társaság tagjai. Volt, aki Szigligeten 

maradt és a 750 éves, nemrégiben felújított várat 

nézte meg, a várfalról csodálta a Balatont és néz-

te végig a virtuális csatajelenetet. Volt, aki to-

vábbutazva aztán a Szent György-hegyről, a 

Kardos Pincészet szőlőtőkéinek termését ízlel-

getve gyönyörködött a panorámában, a hegyoldal 

alatt elterülő Raposka takaros házikóiban és 

gondozott kertjeiben. A szinte fekete, csak a nap 

sugaraitól Vörös Sárkány vére éppolyan finom 

volt, mint a Muskat Ottonel vagy a Rosé. A gaz-

da nem maradt vásárlók nélkül. Mielőtt felszáll-

tak volna a többiek Szigligeten, még megcsodál-

tuk Hegymagason az 1760 körül építtetett barokk 

kápolnát, amelynek tornya több mint 100 év 

múlva került rá – sajnos csak kívülről láthattuk. 

Mellette a lengyeltóti Lengyel-család présházát 

jelenleg újítják fel, érdemes lesz majd visszatérni 

az elkészült fogadóba. 

 

A Lengyel-kápolna Hegymagason 

Élményekkel telve, elégedetten utaztunk haza. 

Valóban feltöltődtünk a látottakkal, hallottakkal, 

egymással beszélgetve és ismerkedve, a múlt 

ránk hagyományozott értékei között és a levegőn 

egyaránt.  

Köszönjük a polgármesterek és képviselő testü-

letek pozitív hozzáállását, ők ezzel ismerték el a 

könyvtárosok munkáját. Az MKE Komárom-

Esztergom Megyei Szervezete pedig ezzel az 

úttal köszönte meg a kollégáknak, amit elkötele-

zetten, naprakészen tesznek a mindennapokban, 

ha kell túlmunkában, szeretettel. Holnap pedig 

már ismét az olvasók felé fordulunk, ők lesznek 

az elsők. Bízunk benne, hogy mind többen érté-

kelik és értelmezik helyesen ezt az igyekezetet.  

                                                 
i
 A fejléc képéről: A Balaton-felvidék hegyeinek szilu-

ettje a déli partról, naplementében. Forrás: Wikipedia.  

Fotó: Pilise Gábor 
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szerint a történelem beszüremlik a hétköznapjainkba / 

Nyáry Krisztián; Veizer Tamás. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 035. sz. (2018. 

február 10.), p. 6. - ill. 

Nyáry Krisztián a megyei könyvtárban mutatta be új 

könyvét. 

  

6. 

   A magyar kultúra napja Nyáry Krisztiánnal a me-

gyei könyvtárban / Kissné Anda Klára. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum]: a Téka Téma online 

utóda. - 08. évf. 01/02. sz. (2018. január/február), p. 

4-5. - ill. 

  

7. 

   A mesék varázslatos birodalmat tárnak elénk: kar-

nevált szerveznek a könyvek régi-új szerelmeseinek / 

Erősné Suller Ildikó; Veizer Tamás. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 035. sz. (2018. 

február 10.), p. 4. - ill. 

  

8. 

   A széppróza napját ünnepelték: Jász Attila író, köl-

tő tartott előadást a gyerekeknek / K. D. - In: Komá-

rom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 040. sz. 

(2018. február 16.), p. 5. - ill. 

  

9. 

   Abigéltől a záróvizsgáig. - In: Kisalföld: a család 

magazinja: komáromi kiadás. - 73. évf. 047. sz. 

(2018. február 24.), p. 8. - ill. 

A JAMK olvasóklubjának programja Szabó Magda 

műveiről. 

  

10. 

   Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 

2017. évi tevékenysége és 2018. évi munkaterve / 

Kissné Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus do-

kumentum]: a Téka Téma online utóda. - 08. évf. 

01/02. sz. (2018. január/február), p. 42-45. - ill. 

  

 

11. 

   Az Öko-Téka vendégségben: könyvtárzöldítés 

Nyíregyházán is / Nász János. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum]: a Téka Téma online utóda. - 08. 

évf. 01/02. sz. (2018. január/február), p. 30. - ill. 

  

12. 

   Cselekvő közösségek: kulturális közösségfejlesztés 

/ Duba Réka. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum]: a Téka Téma online utóda. - 08. évf. 01/02. sz. 

(2018. január/február), p. 29-30. 

Tanfolyam a szentendrei skanzen oktatási központjá-

ban a múzeumi, könyvtári és közművelődési szakma 

képviselőinek részvételével. 

  

 

13. 

   Dobogós okostojások. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 038. sz. (2018. február 14.), 

p. 4. 

Szákszendi iskolások is részt vettek az oroszlányi 

könyvtár gyermekeknek meghirdetett olvasási verse-

nyén. 

  

mailto:bartok.gertrud@jamk.hu


14. 

   Dr. Czinege László orvos-természetgyógyász elő-

adása / Nász János. - In: Kemlib [Elektronikus do-

kumentum]: a Téka Téma online utóda. - 08. évf. 

01/02. sz. (2018. január/február), p. 6-7. - ill. 

A betegségek lelki alapjairól beszélt a természet-

gyógyász a JAMK-ban az Öko-esték rendezvény 

keretében. 

  

15. 

   Egy időre zárva a könyvtár: 46 milliós beruházás: 

relaxterem is lesz az intézményben / Török Zsuzsa. - 

In: Kisalföld: a család magazinja: komáromi kiadás. - 

73. évf. 046. sz. (2018. február 23.), p. 8. - ill. 

Felújítási munkák miatt zárva tart a tatai Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár. Az EFOP pályázaton 

nyert 46 milliós beruházás előkészületei, tartalma. 

  

16. 

   "Egy regény olyan, akár egy kényelmes, meleg 

otthon, amibe be lehet költözni" / Hajnal D. - In: 

Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 041. 

sz. (2018. február 17.), p. 2. - ill. 

Szabó T. Anna és Dragomán György író-olvasó ta-

lálkozója a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár-

ban. 

  

17. 

   Élete legjobb döntése volt, hogy otthagyta a televí-

ziót: Endrei Judit könyve minden korosztálynak 

hasznos olvasmány / Endrei Judit; Körtvélyfáy Dina. 

- In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 

027. sz. (2018. február 1.), p. 5. - ill. 

Endrei Judit: Korhatártalanul című könyvének bemu-

tatója Oroszlányon a könyvtárban. Interjú a kötetről. 

  

18. 

   Előadás Wass Albertről. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 040. sz. (2018. február 16.), 

p. 4. 

Megemlékezés a tatai könyvtár szervezésében a tatai 

máltai idősek otthonában. 

  

19. 

   Esztergomi családok: könyvbemutató / Hámosné 

Szőke Anna. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum]: a Téka Téma online utóda. - 08. évf. 01/02. sz. 

(2018. január/február), p. 11-13. - ill. 

Szendrei Róbert és Osvai László könyvének bemuta-

tója az esztergomi könyvtárban. 

  

 

20. 

   Esztergomi legek / Kovátsné Várady Eszter. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma 

online utóda. - 08. évf. 01/02. sz. (2018. janu-

ár/február), p. 10-11. 

Népszerű olvasmányok az esztergomi könyvtár olva-

sóinak körében. 

 21. 

   Fejlesztések jönnek Tatán / Petrik József. - In: Ko-

márom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 045. sz. 

(2018. február 22.), p. 1-2. - ill. 

   Tartalom: Újabb fejlesztések jönnek a vizek váro-

sában: korszerűsödő könyvtár és tudásközpont is 

"épül" 

  

22. 

   Festők-korok. - In: Kisalföld: a család magazinja: 

komáromi kiadás. - 73. évf. 038. sz. (2018. február 

14.), p. 8. 

Az ácsi könyvtárban a francia impresszionizmusról 

tartanak ismeretterjesztő előadást. 

  

23. 

   Furcsa repedések láthatók a házban / P. P. - In: 

Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 041. 

sz. (2018. február 17.) 

A kisbéri Wass Albert Művelődési Ház és Könyvtár 

épületén található burkolatrepedéseket statikus szak-

értők bevonásával vizsgálják. 

  

24. 

   Görgei 200: megemlékezés a Magyar Nemzeti Mú-

zeumban / Bartók Gertrud. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum]: a Téka Téma online utóda. - 08. 

évf. 01/02. sz. (2018. január/február), p. 39. - ill. 

  

25. 

   Harminc év napsütés a JAMK-ban / Mikolasek 

Zsófia. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum]: a 

Téka Téma online utóda. - 08. évf. 01/02. sz. (2018. 

január/február), p. 6. - ill. 

Grecsó Krisztián író-olvasó találkozója a JAMK-ban. 

  

26. 

   Hírek a DJP Pontok ház a tájáról / Szilassi Andrea. 

- In: Kemlib [Elektronikus dokumentum]: a Téka 

Téma online utóda. - 08. évf. 01/02. sz. (2018. janu-

ár/február), p. 33. 

A Digitális Jólét Pontok bemutatása, tevékenységük. 

  

27. 

   Húsz pályázattal indítják az esztendőt: Lidl és 

Interspar nyílik jövő tavasszal: városfejlesztési meg-

állapodást ír alá a város a partnerekkel / Török Zsu-

zsa. - In: Kisalföld: a család magazinja: komáromi 

kiadás. - 73. évf. 029. sz. (2018. február 3.), p. 9. - ill. 

Testületi ülés Tatán, számos napirendi ponttal. Pályá-

zati forrásból fejlesztik a könyvtárat. 

  

 

28. 

   Ifjabb Cseke László lovag az esztergomi könyvtár-

ban / Hámosné Szőke Anna. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum]: a Téka Téma online utóda. - 08. 

évf. 01/02. sz. (2018. január/február), p. 13. 

  



29. 

   Író-olvasó találkozó. - In: Kisalföld : a család ma-

gazinja : komáromi kiadás. - 73. évf. 043. sz. (2018. 

február 20.), p. 8. 

 JAMK Népház úti fiókkönyvtár: Nyáry Krisztián 

találkozik olvasóival. 

  

30. 

   JAMK Poetry: 2018. február / Horváth Szabolcs. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Té-

ma online utóda. - 08. évf. 01/02. sz. (2018. janu-

ár/február), p. 7-8. - ill. 

Slam Poetry c. program volt a JAMK-ban. 

  

31. 

   Jó szöveg. - In: Kisalföld: a család magazinja : 

komáromi kiadás. - 73. évf. 038. sz. (2018. február 

14.), p. 8. 

A magyar széppróza napján a JAMK vendége lesz 

Jász Attila. 

  

32. 

   Képes hírek röviden Esztergomból. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum]: a Téka Téma online 

utóda. - 08. évf. 01/02. sz. (2018. január/február), p. 

16. - ill. 

Könyvtári beszélgetések és Köztünk élnek c. progra-

mok az esztergomi könyvtárban. 

  

33. 

   Kisfaludy Károlyra emlékeztek a könyvtárban / -

dia-. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. 

évf. 038. sz. (2018. február 14.), p. 4. - ill. 

Megemlékezés az oroszlányi könyvtárban a Rákóczi 

Szövetség szervezésében. 

  

34. 

   Kisfaludyra emlékeznek. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 032. sz. (2018. 

február 7.), p. 4. 

Irodalmi est lesz az oroszlányi könyvtárban. 

  

35. 

   Kosárfonásra készülődik a falu: a testvértelepülés 

mesteremberei is segítenek majd / P. J. - In: Komá-

rom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 046. sz. 

(2018. február 23.), p. 4. - ill. 

Családi programok a tardosi Vörösmárvány Művelő-

dési Ház és Könyvtárban. 

  

36. 

   Költőként és prózaíróként is letették már névjegyü-

ket: katolikus hetilap újságírói voltak a könyvtár 

vendégei / W. P. - In: Komárom-Esztergom Megyei 

24 Óra. - 29. évf. 041. sz. (2018. február 17.), p. 5. - 

ill. 

Az Új Ember című katolikus lap munkatársai: Kipke 

Tamás és Elmer István volt a vendég az esztergomi 

Helischer József Városi Könyvtárban. 

 37. 

   Könyves szerda Tolvaly Ferenccel / Makuvek Nó-

ra. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 08. évf. 01/02. sz. (2018. janu-

ár/február), p. 17. - ill. 

Tolvaly Ferenc író-olvasó találkozója a tatai könyvtár 

Könyves szerda c. programján. 

  

38. 

   Könyvtári beszélgetések. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 030. sz. (2018. 

február 5.), p. 4. - ill. 

Kéner Gabriella színművész és Kaj Ádám rendezö a 

Helischer József Városi Könyvtár rendezvényének 

vendége volt. 

  

39. 

   Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és fejlődési 

célok megvalósításáért / Kissné Anda Klára. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma 

online utóda. - 08. évf. 01/02. sz. (2018. janu-

ár/február), p. 40-42. - ill. 

  

40. 

   Közönségtalálkozó. - In: Kisalföld: a család maga-

zinja: komáromi kiadás. - 73. évf. 035. sz. (2018. 

február 10.), p. 10. - ill. 

Grecsó Krisztián Harminc év napsütés c. könyvének 

bemutatója lesz a JAMK-ban. 

  

41. 

   Mackókiállítás nyílik a művházban. - In: Komá-

rom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 028. sz. 

(2018. február 2.), p. 4. 

A tatai könyvtár szervezésében mackókiállítás lesz a 

tatai művelődési házban Szóda Józsefné gyűjtemé-

nyéből. 

  

42. 

   Meghurcolt mérnökök életét mutatták be a kiállítá-

son / W. P. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 

Óra. - 29. évf. 038. sz. (2018. február 14.), p. 6. - ill. 

Bányászakták a Rákosi-korszakból c. kiállítás a do-

rogi könyvtárban. 

  

43. 

   Mesekarnevál. - In: Kisalföld: a család magazinja: 

komáromi kiadás. - 73. évf. 041. sz. (2018. február 

17.), p. 8. - ill. 

A JAMK Mesekarnevál című gyermekprogramjának 

előzetese. 

  

44. 

   Mesekarnevál / Erősné Suller Ildikó. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 08. évf. 01/02. sz. (2018. január/február), p. 

34-35. - ill. 

A JAMK Mesekarnevál című gyermekprogramjának 

beszámolója. 



45. 

   Mesenapon mulattak / Körtvélyfáy Dina. - In: Ko-

márom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 042. sz. 

(2018. február 19.), p. 1., 3. - illl 

   Tartalom: Mesével telt meg a megyei könyvtár: a 

tatabányai kórház gyerekosztályának gyűjtöttek 

  

46. 

   Népszerűsíti az operettet / Nacsa Olivér; Walczer 

Patrik. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 

29. évf. 036. sz. (2018. február 12.), p. 1., 5. - ill. 

   Tartalom: Népszerűsíti az operettet: Bagi Ivánnal 

huszonhárom éve alkotnak sikeres párost 

Az esztergomi könyvtár vendége volt Nacsa Olivér 

humorista. 

  

47. 

   Okosodó háztartások: szenzorok, robotok és speciá-

lis üveg kijelzők / Szilassi Andrea. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum]: a Téka Téma online 

utóda. - 08. évf. 01/02. sz. (2018. január/február), p. 

8-9. - ill. 

A NetNagyi Klub résztvevői az okos háztartást is-

merték meg a JAMK Népház úti fiókjában. 

  

48. 

   Program: Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 036. sz. (2018. február 12.), 

p. 5. 

Grecsó Krisztián lesz a JAMK vendége a Magyar 

Széppróza Napja alkalmából. 

  

49. 

   Programok: Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 028. sz. (2018. február 2.), 

p. 5. 

Slam Poetry c. program lesz a JAMK-ban. 

  

50. 

   Programok: Oroszlány. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 027. sz. (2018. február 1.), 

p. 5. 

Könyves farsang lesz az oroszlányi könyvtárban. 

  

51. 

   Programok: Tata. - In: Komárom-Esztergom Me-

gyei 24 Óra. - 29. évf. 027. sz. (2018. február 1.), p. 

5. 

Családunk könyvtára c. program lesz a tatai könyv-

tárban. 

  

 

52. 

   Programok: Oroszlány. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 034. sz. (2018. február 9.), 

p. 5. 

Gyógyító olajokról tartanak előadást az oroszlányi 

könyvtárban. 

  

53. 

   Programok: Komárom. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 037. sz. (2018. február 13.), 

p. 6. 

A komáromi könyvtár vendége lesz Dragomán 

György és Szabó T. Anna. 

  

54. 

   Programok: Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 038. sz. (2018. február 14.), 

p. 6. 

A magyar széppróza napja alkalmából Jász Attila lesz 

a JAMK Népház úti fiókjának vendége. 

  

55. 

   Programok: Esztergom. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 042. sz. (2018. február 19.), 

p. 5. 

Zólyomi Zsolt parfümőr előadása az esztergomi 

Helischer József Városi Könyvtárban. 

  

 

56. 

   Programok: Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 042. sz. (2018. február 19.), 

p. 5. 

Dr. Horváth Géza Emlékhelyeink - Történelmi séták 

Tatbánya parkjaiban címmel tart előadást a JAMK-

ban. 

  

57. 

   Programok: Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 048. sz. (2018. február 26.), 

p. 5. 

Olvasólámpa rendezvény a JAMK-ban. 

  

58. 

   Programok: Gyermely. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 050. sz. (2018. február 28.), 

p. 5. 

Olvasóklub lesz a gyermelyi könyvtárban. 

  

 

59. 

   Programok: Oroszlány. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 050. sz. (2018. február 28.), 

p. 5. 

Műélmény kávézó c. rendezvény lesz az oroszlányi 

könyvtárban Zámbó Kornél részvételével. 

  

60. 

   Rendhagyó módon barangolnak különböző korok-

ban a festők segítségével / N. T. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 039. sz. (2018. 

február 15.), p. 4. - ill. 

Művészettörténeti előadás-sorozat az ácsi Bartók 

Béla Művelődési Házban, Orbán Ilona művésztanár 

irányításával. 

  



61. 

   Sajtófigyelő: 2017. december: 2018. január / Bar-

tók Gertrud. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 08. évf. 01/02. sz. 

(2018. január/február), p. 46-54. 

  

62. 

   Slam poetry. - In: Kisalföld: a család magazinja: 

komáromi kiadás. - 73. évf. 027. sz. (2018. 

február 1.), p. 8. - ill. 

Slam Poetry irodalmi program lesz a JAMK-ban. 

  

63. 

   Szent László falképek Székelyföldön: a Tatabányai 

Múzeum időszaki kiállítása / Bartók Gertrud. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum]: a Téka Téma 

online utóda. - 08. évf. 01/02. sz. (2018. janu-

ár/február), p. 32-33. 

  

64. 

   Szerelmes versek Valentin napra: író olvasó talál-

kozó Horváth Szabolccsal és Szabó Juliannával / 

Kovácsné Horváth Viktória. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum]: a Téka Téma online utóda. - 08. 

évf. 01/02. sz. (2018. január/február), p. 27. - ill. 

A kecskédi könyvtárban Valentin napi irodalmi mű-

sort szerveztek. 

  

65. 

   Szeretünk olvasni, és könyvtárba járni: országos 

felmérés készült olvasási szokásainkról / Várvizi 

Tamás. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 

29. évf. 032. sz. (2018. február 7.), p. 1., 2. - ill. 

   Tartalom: Rejtő Jenő művei is népszerűek, de hódít 

a fantasy és a sci-fi is : az országos olvasásfelmérés 

kedvező és kedvezőtlen tényekre is rávilágít 

  

66. 

   Színház az egész világ / Hámosné Szőke Anna. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum]: a Téka Té-

ma online utóda. - 08. évf. 01/02. sz. (2018. janu-

ár/február), p. 14-15. - ill. 

A Könyvtári beszélgetések keretében az esztergomi 

Babits kamaraszínház mutatkozott be a helyi könyv-

tárban. 

  

67. 

   Találkozás Finy Petrával / Zimonyi Zsanett. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum]: a Téka Téma 

online utóda. - 08. évf. 01/02. sz. (2018. janu-

ár/február), p. 35-36. - ill. 

Író-olvasó találkozó az esztergomi könyvtár gyer-

mekrészlegében. 

  

68. 

   Tavaszváró játszóház a mocsai könyvtárban / Varga 

Orsolya. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 

Téka Téma online utóda. - 08. évf. 01/02. sz. (2018. 

január/február), p. 25. - ill. 

  

69. 

   Történelmi séták. - In: Kisalföld: a család magazin-

ja: komáromi kiadás. - 73. évf. 041. sz. (2018. február 

17.), p. 8. 

Öko-est a JAMK-ban, dr Horváth Géza "Emlékhelye-

ink - történelmi séták Tatabánya parkjaiban" című 

előadás előzetese. 

  

70. 

   Új előadássorozat a Tatabányai Múzeumban / Bar-

tók Gertrud. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 08. évf. 01/02. sz. 

(2018. január/február), p. 38. - ill. 

Az Itt éltek, dolgoztak c. program keretében Rabazzi 

Stepancsics Gusztáv mutatta be a majki 

műemlékegyüttest. 

  

71. 

   Új év, új kihívások a KSZR-ben / Fábián Ildikó. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Té-

ma online utóda. - 08. évf. 01/02. sz. (2018. janu-

ár/február), p. 24-25. - ill. 

  

72. 

   Új számítógépek és ingyen Wifi. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 037. sz.(2018. 

február 13.), p. 4. 

Informatikai fejlesztések Vérteskethelyen, többek 

között a könyvtárban. 

  

73. 

   "Újbor-csütörtök" régen és most / Erdősné Csík 

Katalin. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum]: a 

Téka Téma online utóda. - 08. évf. 01/02. sz. (2018. 

január/február), p. 26. - ill. 

Kultúrházak-éjjel nappal c. rendezvény Bajnán, nép-

művészeti programmal. 

  

74. 

   Újjáalakult a Honismereti Szövetség megyei szer-

vezete / Dr. Horváth Géza. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum]: a Téka Téma online utóda. - 08. 

évf. 01/02. sz. (2018. január/február), p. 37-38. 

  

75. 

   Újságírókkal beszélgettek. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 037. sz. (2018. 

február 13.), p. 2. 

Köztünk élnek c. program az esztergomi könyvtárban 

Kipke Tamás és Elmer István részvételével. 

  

76. 

   Visszatekintés 2017. évi programjainkra / Szabó-

Berghauer Zoltán. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum]: a Téka Téma online utóda. - 08. évf. 01/02. 

sz. (2018. január/február), p. 19-23. - ill. 

A dorogi könyvtár előző évi programjainak összefog-

lalása. 



77. 

   Wass Albertre emlékeztek. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 030. sz. (2018. 

február 5.), p. 4. - ill. 

Wass Albert születésének 110., halálának 90. évfor-

dulójára emlékeztek a piliscsévi könyvtárban. 

  

78. 

   Wass Albertről. - In: Kisalföld: a család magazinja 

: komáromi kiadás. - 73. évf. 043. sz. (2018. február 

20.), p. 8. 

Tatán a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Wass 

Albert emlékestet szervez a Vasút utcai Idősek Ott-

honában. 

  

79. 

   Zólyomi Zsolt parfümőr járt könyvtárunkban / 

Hámosné Szőke Anna. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 08. évf. 

01/02. sz. (2018. január/február), p. 15-16. - ill. 

Az esztergomi könyvtárban tartott előadást Zólyomi 

Zsolt parfümőr a Könyvtári beszélgetések c. prog-

ramban. 

 
BARTÓK GERTRUD 

2018. március 
 
1. 

   80 ezer kötettel várják az érdeklődőket: újra rene-

szánszát éli a könyvtárlátogatás, de a fiatalokat nehéz 

becsalogatni a polcok közé / Sárai Evelyn. - In: Kis-

alföld: a család magazinja: komáromi kiadás. - 73. 

évf. 051. sz. (2018. március 1.), p. 8. - ill. 

A komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár látogatott-

sága, munkája, szolgáltatásai, rendezvényei. 

  

2. 

   A könyvtár nincs fent a neten / Vas András. - In: 

Népszava. - 145. évf. 075. sz. (2018. március 31.), p. 

11. - ill. 

Meglepőnek tűnik, de az utóbbi időben, ha csekély 

mértékben is, de emelkedik a beiratkozottak száma 

Magyarországon. Körkép a könyvtárak helyzetéről. 

Infografika a KSZR ellátásban szereplő községek 

számáról megyei adatokkal. 

  

3. 

   A zeneoktatásról Esztergomban / W. P. - In: Komá-

rom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 061. sz. 

(2018. március 13.), p. 5. 

Stipkovits Fülöp Az esztergomi zeneoktatás elmúlt 

másfél száz éve c. könyvének bemutatója az eszter-

gomi könyvtárban. 

  

4. 

   Előadás a rovásírásról. - In: Kisalföld : a család 

magazinja : komáromi kiadás. - 73. évf. 053. sz. 

(2018. március 3.), p. 8. 

A komáromi könyvtárban Krüpl Béláné előadást 

tartott a rovásírásról, a Magyar kultúra napjához kap-

csolódó pályázat lezárásaképp. 

  

5. 

   Felkereste a doni katasztrófa emlékhelyét: dr. Né-

gyesi Lajos hadtörténész igyekszik alaposan megis-

merni a történelmi harcok hátterét / W. P. - In: Ko-

márom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 067. sz. 

(2018. március 21.), p. 6. - ill. 

Az esztergomi könyvtár Köztünk élnek c. programjá-

nak vendége volt Négyesi Lajos. 

  

6. 

   Hagyományt ápoltak a bajnaiak. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 075. sz. (2018. 

március 31.), p. 2. 

Tojásfestő foglalkozás volt a bajnai könyvtárban 

Klenczner Erzsébet népi iparművész vezetésével. 

  

7. 

   Jászai-játszó. - In: Kisalföld: a család magazinja : 

komáromi kiadás. - 73. évf. 059. sz. (2018. március 

10.), p. 8. 

Családi program lesz a JAMK Népház úti fiókkönyv-

tárában. 

  

8. 

   Kiállítás. - In: Kisalföld: a család magazinja : ko-

máromi kiadás. - 73. évf. 067. sz. (2018. március 

21.), p. 8. 

Aranyosi Szénássy Attila kiállítása a JAMK Népház 

úti fiókjában. 

  

9. 

   Kiállítás zenével. - In: Komárom-Esztergom Me-

gyei 24 Óra. - 29. évf. 064. sz. (2018. március 17.), p. 

4. 

Szénási Attila tárlata a JAMK Népház úti fiókkönyv-

tárában, március 22-től. 

  

10. 

   Kiállítást nyitnak: három percben: Pál Gabriella / 

Pál Gabriella ; V. T. - In: Komárom-Esztergom Me-

gyei 24 Óra. - 29. évf. 054. sz. (2018. március 05.), p. 

2. - ill. 

Zsidó kincsek kiállítása nyílik a Tatabányai Múze-

umban. A kiállítást a JAMK tematikus könyvajánlója 

színesíti. 

  

11. 

   Könyvtárat fogadtak örökbe Szőlősön / V. T. - In: 

Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. -  29. évf. 073. 

sz. (2018. március 28.), p. 2. - ill. 

  

12. 

   Kulisszatitkokat ismertetett. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 065. sz. (2018. 

március 19.), p. 4. - ill. 



Az 1848/49-es honvédseregről tartott előadást Bona 

Gábor a dorogi könyvtárban. 

  

13. 

   Miért olvasunk? - In: Kisalföld : a család magazinja 

: komáromi kiadás. - 73. évf. 059. sz. (2018. március 

10.), p. 8. 

Olvasólámpa c. program lesz a JAMK-ban. 

  

 

14. 

   Milliók a könyvtárakra / Kiss T. József. - In: Kisal-

föld: a család magazinja : komáromi kiadás. - 73. évf. 

059. sz. (2018. március 10.), p. 1., 9. - ill. 

   Tartalom: Milliók a könyvtárakra: beruházás: a 

fejlődő környezet olvasásra ösztönzi a gyerekeket 

  

 

15. 

   Népek és birodalmak: az antiszemitizmus kialaku-

lását ismertették / W. P. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 072. sz. (2018. március 

27.), p. 6. - ill. 

Történelmi előadást tartott az esztergomi könyvtár-

ban dr. Kőszeghy Miklós és dr. Botos Máté. 

  

16. 

   Ötvenszer szerepelt a Macskák musicalben: 

Maronka Csilla a színház mellett műsorvezetőként, 

tanárként, intézményvezetőként is dolgozik / Walczer 

Patrik. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 

29. évf. 052. sz. (2018. március 2.), p. 5. - ill. 

Az esztergomi könyvtár Köztünk élnek c. programjá-

nak volt a vendége Maronka Csilla. 

  

17. 

   Pályázati pénz kulturális célokra: 180 millió forint: 

helyi civil szervezetek és mikrovállalkozások számá-

ra / Török Zsuzsa. - In: Kisalföld: a család magazinja: 

komáromi kiadás. - 73. évf. 057. sz. (2018. március 

8.), p. 8. - ill. 

400 millió Ft pályázati pénzt kap Tata kulturális és 

közösségfejlesztési célokra, többek között a Városi 

Könyvtár költözéséhez is. 

  

18. 

   Program: Esztergom. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 054. sz. (2018. március 

05.), p. 5. 

Az esztergomi könyvtárban az esztergomi zeneokta-

tás történetét bemutató kötetet ismerhetik meg az 

érdeklődők. 

  

19. 

   Programok: Tata. - In: Komárom-Esztergom Me-

gyei 24 Óra. - 29. évf. 057. sz. (2018. március 8.), p. 

5. 

Kézimunka klub lesz a tatai könyvtárban. 

20. 

   Programok: Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 059. sz. (2018. március 

10.), p. 5. 

Jászai játszó c. családi program lesz a JAMK Népház 

úti fiókjában. 

  

21. 

   Programok: Esztergom. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 060. sz. (2018. március 

12.), p. 5. 

Kaszás Géza lesz az esztergomi könyvtár vendége. 

  

22. 

   Programok: Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 060. sz. (2018. március 

12.), p. 5. 

Nagy Edit vezetésével Olvasólámpa kör lesz a 

JAMK-ban. 

  

23. 

   Programok: Esztergom. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 066. sz. (2018. március 

20.), p. 5. 

Dr. Kőszeghy Miklós és dr. Botos Máté előadása az 

esztergomi könyvtárban. 

  

24. 

   Programok: Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 068. sz. (2018. március 

22.), p. 5. 

Aranyosi Szénássy Attila képzőművész kiállítása a 

JAMK Népház úti fiókjában. 

  

25. 

   Programok: Esztergom. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 071. sz. (2018. március 

26.), p. 5. - ill. 

Vincze László festőművész márc. 26.-i találkozója az 

esztergomi Helischer József Városi Könyvtárban. 

  

26. 

   Programok: Tatabánya. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 070. sz. (2018. március 

24.), p. 5. 

NetNagyi Klub lesz az okoskarkötők és egészségügyi 

applikációk témájában a JAMK Népház úti fiókjában. 

[Érzékelők és okoskarkötők az idősek védelmében] 

27. 

   Programok: Lábatlan. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 072. sz. (2018. március 

27.), p. 5. 

P. Szabó József lesz a lábatlani könyvtár vendége. 

  

28. 

   Ruminiről az iskolában: Berg Judit elvarázsolta a 

sárberki diákokat / B. B. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 29. évf. 057. sz. (2018. március 8.), 

p. 5. - ill. 

  



29. 

   Tehetséges fiatalok mutatkoztak be a vásáron. - In: 

Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 29. évf. 073. 

sz. (2018. március 28.), p. 4. - ill. 

A szákszendi könyvtár fiataloknak szervezett kézmű-

ves vásárt. 

  

30. 

   Tere-fere. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 

Óra. - 29. évf. 059. sz. (2018. március 10.), p. 2. 

Fényklub Piliscséven Hlavács László közreműködé-

sével a művelődési házban. 

  

31. 

   Termékeny író volt a vendég / Grecsó Krisztián; 

Veizer Tamás. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 

Óra. - 29. évf. 055. sz. (2018. március 6.), p. 1., 5. - 

ill.

   Tartalom: Az örökölt múltunk a jelenünk: Grecsó 

Krisztián vallott személyes kötődésekről, gyökerek-

ről, mítoszokról 

  

32. 

   Tíz év után új kötetek a polcokon: fogadj örökbe 

egy könyvtárat: már tizenhárom cég állt Bencsik 

János kezdeményezése mellé, legutóbb a vértesszőlő-

si általános iskolát támogatták / Kiss T. József. - In: 

Kisalföld : a család magazinja : komáromi kiadás. - 

73. évf. 075. sz. (2018. március 31.), p. 8. - ill. 

  

33. 

   Vetélkedő. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 

Óra. - 29. évf. 067. sz. (2018. március 21.), p. 5. 

Internet fiesta program keretében online vetélkedőt 

hirdet a JAMK. 

 

 


