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Új központi könyvtár épül 

Mikolasek Zsófia 

A Modern Városok Program keretén belül Tata-

bányán új könyvtár készül. A szerződésbe utol-

sóként bekerült pont lesz az első, melyet Tatabá-

nya megvalósít.  

November 30-án a sajtó képviselőt várta a város 

vezetése könyvtárunkban, hogy bemutassák a 

már elkészült terveket. Schmidt Csaba polgár-

mester úr elmondta, hogy a kinézetében modern, 

de céljaiban klasszikus könyvtár létrehozásával 

az önkormányzat célja, hogy a fiatalokat is be-

csábítsák az intézménybe, megismertessék velük 

az ott uralkodó, semmihez sem fogható hangula-

tot, egy helyen biztosítva számukra a kézzelfog-

ható tudás elsajátításának és a szórakozási lehe-

tőségeknek a széles tárházát.  

 

A sajtótájékoztatót Schmidt Csaba polgármester nyitotta 

meg. Fotó: Hatvani István 

Bencsik János országgyűlési képviselő úr ki-

emelte, hogy a szakmai szempontok erősödését 

várja az új könyvtártól és az új vezetéstől. Tóth 

Károly, az Amphy Antis Építész Iroda Kft. az új 

könyvtárépület vezetője bemutatta a terveket, 

ismertette az építészeti koncepciót, sőt a belső-

építészeti megoldásba is bepillanthattunk.  

 

Az új könyvtár a jelenlegi épület helyén, annak 

egyes elemeit felhasználva épül meg. A könyvtá-

ri tér a jelenlegihez képest megduplázódik, kö-

zösségi terekkel, zene- és médiatárral, digitális 

laborral és oktatóteremmel bővül.  

 

Mikolasek Zsófia, a József Attila Megyei és Vá-

rosi Könyvtár igazgatója elmondta, hogy már az 

is szívdobogtató, ha az új könyvtár épületének 

terveit nézegeti. A forma adott, a könyvtárosok-

nak az a feladata, hogy ezt a modern formát mo-

dern tartalommal, a 21. századnak megfelelő új 

szolgáltatásokkal töltsék meg. A részleges bontá-
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si és építési munkálatok 2018 első felében kez-

dődhetnek el. Az új épületet várhatóan 2019 má-

sodik felében vehetik használatba az olvasók. 

 

 

 

 

 

 

 

A látványtervek képeinek forrása:  

Facebook, Bencsik János oldala 

XVII. Országos ODR Konferencia Ta-
tabányán 

Hatvani István 

2017. október 16-án a XVII. Országos ODR 

Konferencia fókuszában a MOKKA-ODR felüle-

tének olvasói funkciói álltak. A konferencia 

résztvevőit ifj. Gyüszi László, a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, 

valamint Mikolasek Zsófia, a könyvtár igazgató-

nője köszöntötte. A konferenciát dr. Kancz Csa-

ba, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhi-

vatal kormánymegbízottja nyitotta meg. Nagy 

Edit, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

munkatársa moderálta az eseményt. 

 

Nagy Edit, a JAMK könyvtárközi kölcsönzésekért  

felelős munkatársa vezette le a rendezvényt.  

Fotó: Horváth Szabolcs 

Dr. Koltay Klára, a Debreceni Egyetem Egyete-

mi és Nemzeti Könyvtár főigazgató-helyettese a 

MOKKA-ODR közvetlen olvasói szolgáltatásait 

mutatta be. Előadásában bemutatta a bejelentke-

zett olvasók számára készített felhasználói felü-

letet, valamint kiemelte az olvasók által indított 

könyvtárközi kérések jelentőségét. Előadása 

megtekinthető a Videotórium oldaláról. 

Kollár Mária, a BME Építészettörténeti és Mű-

emléki Tanszék Könyvtárának munkatársa be-

mutatta a tanszék könyvtárának könyvtárközi 

kölcsönzési gyakorlatát. Előadásában gyakorlati 

oldalról mutatta be, hogy hogyan zajlik az olva-

sói kérések kezelése és indítása a MOKKA-ODR 

rendszerében az olvasó szemszögéből. Kiemelte 
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az olvasói kérések szolgáltatás hozzáadott érté-

keit, valamint felhívta a figyelmet a szolgáltatás 

néhány sajátosságára. Előadása megtekinthető a 

Videotórium oldaláról. 

Mészáros-Nagy Éva Emőke, a Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár könyvtárosa a FSZEK könyvtár-

közi kölcsönzési gyakorlatáról tartott előadást. 

Azt ismertette, hogy hogyan változott könyvtá-

rukban a könyvtárközi kölcsönzési kérések keze-

lése a MOKKA-ODR regisztrált olvasói felüle-

tének bevezetésével. Előadása megtekinthető a 

Videotórium oldaláról. 

Benke Adrienn, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár munkatársa a miskolci megyei 

könyvtár szemszögéből mutatta be a könyvtár-

közi kölcsönzés gyakorlatát. Előadása megte-

kinthető a Videotórium oldaláról. 

A konferenciát záró előadásban Szarvas Beatrix, 

a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár KSZR Területellátási Csoport 

vezetője, a megyei könyvtárral kapcsolatban álló 

kistelepülési könyvtárak könyvtárközi 

kölcsönzési gyakorlatáról számolt be. Előadása 

megtekinthető a Videotórium oldaláról. 

Az előadások után került sor a közben felmerült 

kérdések megbeszélésére Nagy Edit (JAMK) 

koordinálásával. Rövid ebédszünet után gyakor-

lati ismeretek bemutatásával folytatódott a kon-

ferencia programja.  

A „GYIK élőben” konzultációt Száldobágyi-Tóth 

Bettina szaktájékoztató és Dajka Orsolya, a Deb-

receni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 

munkatársai vezették. A gyakorlati konzultáció 

során élőben egy fiktív könyvtár és olvasó példá-

ján részletesen bemutatták a MOKKA-ODR ol-

vasói felületére történő regisztrációt, és lépésről 

lépésre megmutatták, hogy hogyan történik egy 

könyvtárközi kölcsönzési kérés indítása az olva-

sói, valamint annak kezelése a könyvtárosi felü-

leten.  

A konferencia 96 résztvevője számos tapasztalat-

tal és értékes gyakorlati tudással gazdagodva 

hagyhatta el Tatabányát. A kiváló színvonalú 

előadások és professzionális gyakorlati bemuta-

tók gondoskodtak arról, hogy ne távozzanak a 

gyakorlatban használható tudás nélkül.  

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatá-

sát, amely nélkül e nagy múltú szakmai program 

nem valósulhatott volna meg. 

 

Bosnyák Viktóra Tatabányán 

Adorján Mária, Sóvágó Zsoltné 

2017. október 3-án délután, a 12. Országos 

Könyvtári Napok és a 46. Könyvtári Hét kereté-

ben a kertvárosi fiókkönyvtár vendége Bosnyák 

Viktória írónő volt. Közel nyolcvan vendégnek 

tartott több mint egy órás, jó hangulatú találko-

zót. Minden gyermek kezében volt egy-két pél-

dány az írónő műveiből, melyeket szívesen dedi-

kált, majd elmesélte, hogyan lett belőle író.  

 

Bosnyák Viktóriáról Csejtei Zsolt készítette a fotót 

A gyerekek jól ismerték a könyveit, sokat kér-

dezgettek róluk. Ifjúsági regényeken kívül a 

„Nyelvkincstár” sorozatban magyar nyelvi és 

nyelvtani sorozatot is írt. Több interaktív játékot 

játszott a gyerekekkel  magyar közmondásokkal 

és a szinonimákkal kapcsolatban. A gyerekek 

lelkesen, ügyesen és vidáman vettek részt a já-

tékban, amit nemcsak ők, hanem jelenlevő szüle-

ik és tanáraik is élveztek. A vidám hangulatú 
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találkozó végén mindenki úgy érezte, hogy ér-

demes volt eljönnie és megismerkednie Bosnyák 

Viktóriával.  

2017. október 6-án délelőtt Bosnyák Viktória a 

JAMK Felsőgallai Fiókkönyvtárába látogatott el. 

A Széchenyi István Általános Iskolából érkeztek 

negyedik osztályos tanulók, hogy kötetlenül be-

szélgessenek az írónővel. Bosnyák Viktória rö-

vid bemutatkozása után a műveiről kérdezte a 

gyerekeket, akik később az életéről, munkássá-

gáról faggatták. Ennek keretében megtudtuk, 

hogyan lett írónő, hány kötete látott eddig napvi-

lágot stb. A jó hangulatú beszélgetés néhány 

könyv (Két bolond százat csinál, A nagy szino-

nima-hadjárat) részletesebb bemutatásával foly-

tatódott. Hibás közmondások hangzottak el, 

amiket a gyerekek örömmel javítottak, majd ők 

ferdítettek el párat. Egy nyelvtörő közös olvasása 

szintén nagy tetszést aratott: 

Bibis a bibircsókos bába  

lánya lába, ezért Böbe,  

a bibircsókos bába lánya  

máma nem megy bálba.  

A találkozót egy verseny zárta. Csapatokban 

dolgozva a gyerekeknek három perc alatt minél 

több szinonimát kellett találniuk a „jó” szóra. A 

gyűjtésben nagyon ügyesek voltak a diákok, 

mindenki dicséretet kapott Viktóriától.  

Kortárs íróval találkozni különleges élmény fel-

nőttnek, gyereknek egyaránt, így történt ez 

könyvtárunkban is. Bosnyák Viktóriának sikerült 

felkeltenie az érdeklődést mindenkiben a köny-

vei iránt. A vele készült interjú az alábbi linken 

érhető el: 

 

Bosnyák Viktória Kertvárosban  

https://tatabanyaitv.hu/kultura/bosnyak-viktoria-iro-olvaso-talalkozo-2017-10-03.html 

Endrei Judit a könyvtárban 

Nagy Edit 

Tatabányán a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtárban évek óta változatos programokkal 

teli könyves vasárnappal zárjuk a Könyvtári He-

tet. Idén október 8-án, vasárnap 16 órától Endrei 

Judit volt a vendégünk, akit a legtöbben televízi-

ós korszakából ismernek. 

Noha manapság nem szerepel a televízióban napi 

szinten, de talán aktívabb, mint valaha. Sorban 

jelenteti meg könyveit, húgával közös vállalko-

zásában tréningeket, előadásokat, programokat 

tart, honlapot működtet, Kor-határtalanul cím-

mel klubot vezet. Kíváncsiak voltunk rá, meg-

hívtuk hát egy beszélgetésre. Már tavasszal el-

kezdődött az egyeztetés, mert sejtettük, hogy ma 

is töretlen népszerűsége miatt hamar betelik a 

naptára. Sikerrel jártunk, a felkérésünket öröm-

mel elfogadta.  

 

Endrei Juditról a képet Horváth Szabolcs készítette 

Gyorsan elérkezett az október. Endrei Judit ked-

ves gesztusként ajándékkal érkezett. Saját kötetei 

közül hozott néhányat, megörvendeztetve ezzel 

is az olvasóközönséget, hiszen így nálunk szinte 

már minden könyvéhez hozzájuthatnak. Kérdé-

sekkel vártuk, de magától is szívesen mesélt. 

Megtudtuk, hogy Kurdics Judit néven született, 
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amelyet aztán a televíziózás kedvéért cserélt le 

szentendrei vonatkozására való utalásként Endrei 

Juditra. Mesélt tévébemondói időszakáról, ra-

jongva szeretett lányairól, utazásairól, és termé-

szetesen könyveiről, klubjáról is. Ez utóbbit kife-

jezetten az 50 feletti korosztály számára alapítot-

ta. Érzékelte, hogy sokaknak milyen komoly 

lelki problémát okoz a nyugdíjba vonulást meg-

előző és az azt követő időszak. Arra vállalkozott 

tehát, hogy a Kor-határtalanul Klub megalapítá-

sával tanáccsal, előadással, beszélgetésekkel 

segítséget nyújtson az arra rászorulóknak, illetve 

az érdeklődőknek. Az volt a célja, hogy lehető-

séget teremtsen az 50 felettieknek a rendszeres, 

és baráti hangulatú találkozók megtartására, ahol 

mellesleg kicserélhetik tapasztalataikat. Megtesz 

minden tőle telhetőt, hogy hozzásegítse az érdek-

lődőket az információhoz, hogy hogyan élje 

mindennapjait egészségesen az idősödő korosz-

tály, vagy épp, hogy mit tehet magáért, ha valaki 

idő előtt munkanélkülivé válik. Elmondta, hogy 

gyakran hív meg a klubestekre népszerű előadó-

kat, akik adott témában segítik a tájékozódást. 

Megtudtuk, hogy a most még csak Budapesten 

működő Kor-határtalanul klub vidékre való ter-

jeszkedését is tervezi.  

 

A mintegy 50 főnyi közönség itta szavait, vára-

kozással telve hallgatta vendégünk történeteit. 

Szerencsére kérdésekben sem volt hiány: jóma-

gam és a közönség soraiból néhányan jócskán 

gondoskodtunk erről. Annak reményében vál-

tunk el, hogy egy esetleges tatabányai székhelyű 

Kor-határtalanul Klub megalakulásával további 

beszélgetésekre kerülhet majd sor. A vasárnap 

esti program Endrei Judit könyveiből rögtönzött 

könyvvásárral és dedikációval zárult.  

Bűntény a bibliotékában 

Mikolasek Zsófia 

Anettet, kedves kolléganőnket a könyvtári héten 

eltették láb alól. A polcok között feküdt, körülöt-

te bűnjelek. Gyanúsítottunk is volt, pontosan öt 

személy  sajnálatos módon ők is kollégák: 

Mérges Mónika, Galóczás Gizi, Könyves Kál-

mán, Baltás Balázs és Puskás Petra.   

 

A fotókat Török Csaba készítette 

A fenti alaptörténet volt a kerete annak a könyv-

tári héten szervezett játéknak, melynek során 

olvasóink segítségét kértük a nyomozáshoz. 

Facebook-profilok, szemtanúk, maga a helyszín 

és a biztonsági kamera is segített az amatőr de-

tektíveknek abban, hogy kiderítsék, ki volt Anett 

gyilkosa. 7 csapat jelentkezett a játékra, ami – 

mint kiderült – egyáltalán nem volt egyszerű. 

Azon kívül, hogy a résztvevők egy izgalmas és 

interaktív játékban vettek részt, nagy örömünkre 

szolgált, hogy egymás számára idegen emberek 

verbuválódtak egy csapatba, és ismeretségek, sőt 

barátságok is köttettek a játék végére.  
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A gyilkos Baltás Balázs volt, aki szakmai félté-

kenység miatt vágta fejbe amúgy szeretett kollé-

ganőjét. A nyomozást pedig a Dühös Mókusok 

csapata nyerte meg. A játékban közreműködött 

Balogh Anett, Halász Adél, ifj. Gyüszi László, 

Horváth Szabolcs, Petényi Erzsébet, Kissné An-

da Klára, Duba Réka, Nász János és Mikolasek 

Zsófia.  

Zárszóként okvetlenül meg kell jegyeznünk, 

hogy e játék "gyilkosa", nem azonos a dömösi 

könyvtárossal, Baltás Balázzsal. Nevét  - engedé-

lyével - kölcsönvettük erre az eseményre.  

Női győztes a decemberi Slam 
Poetryn 

Horváth Szabolcs 

Ez év utolsó JAMK Poetry #7 - SlamBeszél 

versenyünkön több mint száz vendégünk hallgat-

ta meg azt a tizennégy versenyzőt, akik kötetle-

nül elmondhatták, hogy mi nyomta a szívüket az 

előző években, hónapokban. Volt, aki előző sze-

relmi kapcsolatáról szlemmelt, volt, aki ennél 

szomorúbb: egy fontos családtag elvesztésének 

fájdalmát adta ki magából. Az est házigazdája 

most is Borsos Bence 'hoBBit' volt, aki mint 

mindig, most is nagyszerűen és könnyedén ve-

zette le a műsort. Egy kis élettörténettel nyitotta 

meg a rendezvényt, hogy oldottabbá tegye a 

hangulatot. Nem sokkal ezután feltette a kérdést 

a közönségnek: "Kezdődhet a verseny?" A kö-

zönség hangos ovációval jelezte, hogy igen. 

Tizennégyen versenyeztek a főnyereményért, 

amely egy 7 ezer forintos ajándékutalvány volt a 

Copyland Fénymásoló Szalon jóvoltából. Hamar 

el kellett kezdeni a programot, hogy mindenki 

szóhoz juthasson. Nem sokkal ezután jött Pécsről 

Hetesi Júlia, aki nőtársait szólította meg slam-

jében, amellyel aztán meg is nyerte a versenyt. 

Utána Szücs Gabriella következett. Ő a legfonto-

sabb családtagjáról, annak elvesztéséről adott 

elő. A közönség óriási vastapssal jutalmazta 

Gabriellát. Borsos Bence annyit tett hozzá, hogy: 

"Igen. Ez a Slam poetry. Ez egy közösség, egy 

nagy család, ahol a szívünk egy, aztán tovább 

tapsolt Gabinak." A különdíjért holtverseny ala-

kult ki Kozsán Leó és Gábor Attila között, végül 

Kozsán Leót szavazta meg győztesnek a közön-

ség. 

 

Borsos Bence vezette le a programot.  

A fotókat Török Csaba készítette 

Az est zárása előtt az Open Mic (Microphone) 

percei következtek; ennek során négy vendég 

beszélt. Ezt követően átadásra kerültek a nyere-

mények: egy 7000, egy 5000 és egy 3000 forin-

tos ajándékutalvány a Copyland Fénymásoló 

Szalon ajándékaként, illetve különdíj a Tatabá-

nyai Múzeum által felajánlott könyvcsomag volt. 

Versenyünkön ismételten nem csak helyi 

slammerek vettek részt, hanem az ország külön-

böző helyeiről is érkeztek hozzánk. Az est házi-

gazdája Borsos Bence, valamint Somogyi Csaba 

Veszprém megyéből jött, míg Turbuk Istán 'Ste-

ve' és a győztes Hetesi Júlia Pécsről látogatta 

meg szerény, már-már elhíresült Slam poetry 

versenyünket. 

A verseny végeredménye:  

1. Hetesi Júlia 

2. Taizs Gergő 

3. Turbuk István 'Steve'  

Különdíj: Kozsán Leó 

 

Hetesi Júlia volt a JAMK Poetry első női győztese  



SeniorNet klubok a világban 

Szilassi Andrea 

Az idei őszön két előadást tartottam a fenti cím-

mel. Az elsőre október 10-én, a Budapesti Műve-

lődési Központban került sor egy szakmai ta-

nácskozás keretében, melynek címe: „Közösségi 

élet az aktív időskorért” volt. Az esemény apro-

póját az EzüstNet Egyesület megalakulásának 

10. évfordulója adta. Novemberben pedig Tata-

bányán, a NetNagyi klub soros programján ke-

rült e téma napirendre, hiszen kutatásom igen 

érdekes eredményeket hozott. 

Adatgyűjtést részben az interneten fellelhető 

források, másrészt online kérdőívek kiküldésével 

végeztem. Ez utóbbi az idős emberek digitális 

írástudásának szervezett és támogatott fejleszté-

sének módjait, sajátosságait igyekezett felmérni, 

amelyben megjelenik a SeniorNet klub is, mint 

alkalmas és lehetséges szervezeti forma. Idő hiá-

nyában még nem juttattam el a kérdőívet a teljes 

tervezett kör számára, de Szlovákiából, Románi-

ából, Norvégiából, Brazíliából és Egyiptomból 

már érkezett több-kevesebb válaszadás. Mind-

azonáltal előadásaim nem az ezekből gyűjtött 

információkon, hanem a célirányos online kuta-

tás eredményein alapultak, és zömmel más or-

szágokra vonatkoztak. E cikk terjedelme nem 

teszi lehetővé a kiválasztott 11 ország idősokta-

tási centrumainak, módszereinek bemutatását, 

csupán néhány mérföldkövet és jó példát lehet-

séges érinteni. 

Idősek digitális felzárkóztatásával kapcsolatos 

képzések ott működnek eredményesen, ahol 

nemcsak tanfolyamok, hanem komplex tevé-

kenységek szolgálják ezt a célt, és a képzések 

nem korlátozódnak kampányszerű események-

hez, egyszeri pályázatokhoz. A hosszabb ideje, 

folyamatosan működő szervezetek működése 

nemcsak önkéntesek munkáján alapul.  

A SeniorNet hálózat bölcsője az Amerikai Egye-

sült Államokban ringott; 31 évvel ezelőtt jött 

létre az első oktatási központ San Francisco-ban 

dr. Mary Furlong kezdeményezésére. Kezdetben 

a Markle Alapítvány finanszírozásával történt a 

megvalósítás. A kutatási projekt azt célozta, le-

hetséges-e számítógépek haználatával, modern 

kommunikációs technikák alkalmazásával javí-

tani az időskorúak életminőségén. Később az 

informatikai iparág támogatása (kiemelten a 

Microsofté), valamint a résztvevők éves tagdíja 

biztosította az anyagi hátteret. Mostanra több 

mint kétmillió embert tanítottak meg a számító-

gép és más infokommunikációs eszközök, vala-

mint az internet használatára. Honlapjuk több-

ször is díjat nyert, mint a legjobb közösségi 

webhely; blogjuk és hírlevelük kitűnő informá-

cióforrás.  

 

Blogjuk különféle, időseket érintő tanácsokkal jelentke-

zik immár 1990 óta. Kim Hong és Tejdipto Hose egyik 

gyakori témája, hogy az infokommunikációs technológi-

ák hogyan tehetik könnyebbé és biztonságosabbá az 

idősek életét. Rendszeresen hívják fel a figyelmet olyan 

okostelefonra és tabletre telepíthető alkalmazásokra is, 

amelyek különösen hasznosak az 50 feletti generáció 

számára. A kép forrása: www.seniornet.org/blog  

 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő könyvek is kap-

csolódnak az ismeretterjesztéshez – még pedig kedvez-

ményes áron a klub tagjainak 

Társult a nonprofit szervezethez több ország ha-

sonló céllal megalakított szervezete is. 

http://www.seniornet.org/blog
http://seniornet.org/blog/


Európában a skandináv államokban folyik a leg-

átfogóbb és legszínvonalasabb digitális kompe-

tenciafejlesztés időskorúak számára. Az első 

svéd klubot húsz éve, 1997-ben alapította egy 

lelkes csoport Marta Sanden, a kormány infor-

matikai bizottságának akkori titkára kezdemé-

nyezésére. Később csatlakoztak a fent említett 

amerikai szervezethez. Napjainkban 46 svéd 

településen található SeniorNet klub – általában 

kulturális intézményekkel összefonódva. Hetente 

rendeznek különféle programokat. Tanfolyamo-

kat évente több alkalommal, különféle témakö-

rökben indítanak. A helyszín azonban nyitva áll 

máskor is számítógép, különféle eszközök és 

szoftverek használatára, emellett teret adnak az 

emberek egymás közötti tapasztalatcseréjének is.  

 

Nem volt túl idős hozzá …. Dagny Carlsson a blogozást 99 

éves korában kezdte el a svéd SeniorNet Solna tanfo-

lyamán. A szupernagyi mostanra betöltötte 105. életév-

ét, és internetes blogjának több mint 2 millió látogatója 

van.  A kép forrása:  https://seniornet.se/artiklar/dagny-fyller-105-ar-idag/  

Dagny honlapja: http://www.123minsida.se/Bojan/99578353 

Az egyik svéd SeniorNet klub székhelye 

Botkyrka városában található. Három találkozó-

helyük egyike a Tullinge könyvtárban van. Szá-

mos könyvtár, köztük ez is előfizet újságokat, 

magazinokat elektronikus verzióban is. Egyik 

különleges szolgáltatásuk tagjaik számára, hogy 

kölcsönözhetnek és helyben használhatnak  

vagy akár haza is vihetnek  egy iPad-et vagy 

tabletet, rajta e-könyvekkel és PressReader új-

ságolvasó alkalmazással. Ez utóbbi 7000 lapot 

szolgáltat 60 nyelven, 11 nyelvű fordítóprog-

rammal. A régebbi számok és valamennyi friss 

hír szabadon elérhető, de a cikkek többsége elő-

fizetést igényel. Ezek a tagsági kártya számával 

és egy PIN-kóddal hozzáférhetővé válnak a jo-

gosultak számára. A svéd használó szinte bármi-

lyen nyelven megjelenő újságot elolvashat, mivel 

erre a nyelvre is létezik gépi fordítás az appliká-

cióban. 

 

Újságolvasó hely a Tullinge könyvtárban. A kép forrása: 

https://bibliotek.botkyrka.se/e-tidningar-från-hela-

världen 

A harmadik példát Japánból, Fukuokából válasz-

tottam. A SeniorNet Fukuoka klubot 1998-ban 

alapította 13 számítógépes tanfolyamot végzett 

lelkes önkéntes a digitális írástudás népszerűsíté-

séért. Mostanra számítógépes oktatókat is képez-

nek, tanfolyamokat szerveznek intézmények, 

szervezetek számára is  saját jelentkezőik mel-

lett. Segítik az időseket és az elnéptelenedett 

térségek lakóit is. Tagjaiknak biztosítják a világ-

hálón való megjelenést. Évente megrendezik a 

Heisei Kulturális Fesztivált és egyéb programo-

kat. A szervezetnek saját indulója van. Komoly 

szervezeti felépítéssel és nemzetközi kapcsola-

tokkal rendelkeznek. 

 

Tradicionális japán dalok és tánc az SNF klub  
programján. A kép és videó forrása: 

https://www.youtube.com/watch?v=yMsne6TKr2I  
A klub webhelye: http://seniornet.or.jp/ 

https://seniornet.se/artiklar/dagny-fyller-105-ar-idag/
http://www.123minsida.se/Bojan/99578353
https://bibliotek.botkyrka.se/e-tidningar-från-hela-världen
https://bibliotek.botkyrka.se/e-tidningar-från-hela-världen
https://www.youtube.com/watch?v=yMsne6TKr2I
http://seniornet.or.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=yMsne6TKr2I


Megyei körkép 
Rovatvezető: Duba Réka 

duba.reka@jamk.hu  

34/513-677 

VII. évf. 11-12. szám 

2017. november-

december 
 

Horváth György díszkovács életútjá-
val ismerkedhettünk meg 

Hámosné Szőke Anna 

2017. november 6-án Sinkó Gyula a könyvtár 

Köztünk élnek sorozatának vendégeként Horváth 

Györggyel beszélgetett, akinek munkái fellelhe-

tők egész Európában. Alkotásaiból kiállítás is 

látható a városi könyvtárban. Az est Vámosi Já-

nos: Járom az utam című dalával kezdődött, mi-

vel a dalszöveg kifejezi Gyuri érzéseit a hazájá-

ról. 

„Itt kísért anyám iskolába, szegény,  

Ott volt a szeme mindig kisfián,  

Itt minden emlék múltam hozza felém,  

Mert én itt születtem, ez a hazám.” 

Horváth György kovács, népi iparművész, a 

Héphaisztosz Kft. tulajdonosa. Esztergomban él 

és dolgozik.1938. március 23-án született, két fia 

és négy unokája van.  

 

Horváth György és Kovátsné Várady Eszter.  

Fotó: Nyári Andrea 

Iskoláit Esztergomban végezte. Ifjúkorában spor-

tolónak készült; ifjúsági válogatott volt birkó-

zásban. Édesapjának kovácsműhelye volt, spor-

tolói pályafutását azért hagyta abba Salgótarján-

ban, hogy a családi műhelyt itt, Esztergomban 

meg tudják menteni az 1960-as évekbeli államo-

sítástól.  

A Bottyán János Műszeripari Technikumban 

1958-ban tett érettségije után sorkatonai szolgá-

latot teljesített. 1961 és 1978 között a Labor 

MIM-ben dolgozott termelési ügyintézőként, 

majd 1978-tól önálló vállalkozásba kezdett. A 

nagyobbik fia orvos szeretett volna lenni, ő ezért 

a Ferences Gimnáziumba íratta be Tamást. Azzal 

nem számolt, hogy a Labor MIM pártfunkcioná-

riusainak viszont ez a cselekedete nem lesz 

ínyükre. Ezért döntött úgy, hogy kisiparosi enge-

délyt vált ki, és kovács lesz. Első megrendeléseit 

az egyháztól kapta.  

Belföldi jelentősebb munkái:  

Esztergom: Prímás Pince főbejárati kapurácsoza-

ta, a Bazilika nagyharang tartószerkezete, a Bazi-

lika orgona tartószerkezete, Mátraverebély-

szentkúti kegytemplom szentélyrácsa és perse-

lye, Leányfalu: Díszkút (Melocco Miklóssal kö-

zös munka), Dorog: Megbékélés emlékmű, Le-

ányfalu: Lelkigyakorlatos Ház valamennyi fém-

szerkezeti munkája, a Katolikus Püspöki Kar 

felkérésére Lékai László bíboros prímásnak ké-

szült háromágú gyertyatartó. 

Nevéhez fűződik Cziffra György zongoraművész 

franciaországi alapítványának felkérésére a kö-

zépkori francia királyok koronázási templomá-

nak és a hozzá tartozó kolostornak a 16. századi 

stílusú rekonstrukciójához igazodó összes ko-

vácsmunka tervezése és készítése. Ezzel a csodá-

latos munkával kiérdemelte a francia kormány 

elismerését, ami számára olyan volt, mintha 

sportolóként olimpiai érmet nyert volna. 

mailto:duba.reka@jamk.hu


Jelenleg nyugdíjasként él. Magyarországi és 

nemzetközi kovácsversenyek rendezője, résztve-

vője. Hetvenévesen ismerkedett meg a motoros 

sporttal és a hobbi repüléssel, melyet szenvedé-

lyesen művel.  

Ifjú korától régi szerelme a motorkerékpározás, 

legújabban a dunai motorcsónakázás, kis sport-

kocsijával pedig az országjárás. 

Elért eredményei: 

 1982 – népi iparművész  

 1992 – iparművész  

 1988 – kiváló kisiparos – arany fokozat  

 1991 – X. Nemzetközi Kovácsverseny 

különdíja (Helfstym – Csehország)  

 1994 – Országos Népművészeti Kiállítás 

– ezüst fokozat  

 2003 – Mesterremek Díj  

 2006 – Aranykoszorús mester  

 2017 – Kiemelt Mesterremek Díj  

Horváth György szerint az az igazán jó kovács, 

aki a munkáiba beleteszi a lelkét is úgy, hogy a 

szemlélődő is érezze azt. Az est zárásaként Mol-

nár László készített számára egy rövid filmes 

összeállítást a műhelyében folyó munkáktól az 

elkészült alkotások bemutatásáig. Az egész be-

szélgetésen átsütött munkája iránti forró szerete-

te, elkötelezettsége. Példaértékű személye, elhi-

vatottsága, az alkotás folyamata iránti mélységes 

tisztelete.  

Medveczky Ádám Kossuth-díjas 
karmester az esztergomi könyvtár-
ban 

Hámosné Szőke Anna 

2017. október 20-án a Helischer József Városi 

Könyvtárba látogatott Medveczky Ádám kar-

mester. A Zeneakadémián tanít, és az Operaház-

ban vezényel. 5 évvel ezelőtt Simon Erika: És 

mégis megszólal a pálca címmel riportkönyvet 

írt róla. 

Édesanyja az operaház korrepetitora volt, édes-

apját négyéves korában elveszítette. Nevelőapja 

Katona Lajos, az operaház magánénekese lett. 

Előnyt jelentett számára, hogy alaposan ismerte 

a darabokat, mivel csaknem az Operaházban 

töltötte gyermekéveit. 14 éves korától már tuda-

tosan tanulta a partitúrákat. Gyerekkorában zon-

gorázni tanult, majd 1955-től a Bartók Béla Ze-

neművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 

növendékeként folytatta zenei tanulmányait az 

ütőhangszer tanszéken. Az 1956-os szabadság-

harc leverése után tragikus hangulatba került, 

nagyon lassan engedett fel a depressziója. A kö-

zépiskola elvégzése után felvételt nyert a Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. Itt a karmes-

terképzőben és a zeneelmélet szakon Kórodi 

András volt a mestere. Közben 1960–1969 kö-

zött a Magyar Állami Hangversenyzenekar szó-

lamvezető üstdobosaként is fellépett. Ezután a 

Magyar Állami Operaház korrepetitora lett. 

1971-ben Olaszországban képezte tovább magát, 

ahol elvégezte Franco Ferrara mesterkurzusát.  

 

Medveczky Ádámról Nyári Andrea készítette a fotót 

1974-ben elnyerte a Magyar Televízió első alka-

lommal megrendezett karmesterversenyének 

második díját, ami országszerte ismertté tette a 

nevét. Még ebben az évben a Liszt Ferenc Ze-

neművészeti Egyetem adjunktusa lett; az intéz-

ményben eleinte a zenekari gyakorlatok vezetője 

volt. 1974-ben kezdte meg karmesteri működését 

a Magyar Állami Operaházban, elsőként a Così 

fan tuttét vezényelte. 1976-ban Liszt Ferenc-

díjjal tüntették ki. 1982-ben a Zeneakadémia 

Magánének és Zongora Tanszékének tanára lett. 

1987-ben kinevezték a Magyar Posta Szimfoni-

kus Zenekara zeneigazgatójának, ezt a pozíciót 

1996-ig töltötte be. Közben egy rövid ideig a 

Magyar Állami Operaház főzeneigazgatójaként 

is működött 1990–1993 között. 1997-ben a Győ-

ri Filharmonikusok első karmestere lett. Tanít a 



Zeneművészeti Egyetemen, e tevékenysége mind 

az operához kapcsolódik. Az ének tanszakon az 

operaénekes-jelölteknek tart szerepgyakorlatot, a 

korrepetitor szakon operakorrepetálást, a kar-

mester szakon operavezénylést és operatörténe-

tet, oratórium- és daltörténetet, műismeretet ok-

tat.  

Az operaházban a Così fant tutte után a Don Gi-

ovannit, majd a Karamazov testvérek című balet-

tet, illetve a Tannhäusert és a Traviátát vezényel-

te el. Az évek során számos kortárs magyar ope-

ra ősbemutatóját is dirigálta. Közel hetven opera 

szerepel repertoárjában (az említetteken kívül 

többek között a Rigoletto, A végzet hatalma, A 

Rajna kincse, Rossini Mózese, a Faust, a Jancsi 

és Juliska, a Hunyadi László és több Puccini-

opera is). Vendégkarmesterként Európa valam-

ennyi országában megfordult, de több alkalom-

mal fellépett az Amerikai Egyesült Államokban, 

Venezuelában, Japánban és Thaiföldön is. Kar-

mesterként az operaelőadások dirigálása mellett 

végigvezényelte a szimfonikus zeneirodalom 

jelentős részét. 

Medveczky Ádám elégedett, derűs ember. Eddig 

hetven operát dirigált. Akad azért, ami hiányzik 

a repertoárjából, például a Szöktetés a szerájból 

vagy a Figaro házassága, de a Nabuccót vagy a 

Don Carlost sem vezényelte még. Bízik benne, 

azokra is sor kerülhet még. 

A reformáció kezdetének 500. év-
fordulója alkalmából Bogárdi Szabó 
István volt a vendégünk 

Hámosné Szőke Anna 

A Könyvtári beszélgetések keretében november 

13-án Bogárdi Szabó Istvánt láttuk vendégül. 

Bogárdi Szabó István református püspök, teoló-

gus, egyetemi tanár. 1981-ben, a Budapesti Re-

formátus Teológiai Akadémián szerzett lelkészi 

oklevelet. 1982-83-ban Chicagóban tanult to-

vább, 1994-ben teológiai doktorátust szerzett a 

Károli Gáspár Református Egyetemen. 1998-tól 

2015-ig a Pápai Református Teológiai Akadémia 

Rendszeres Teológiai Tanszékének vezetője volt. 

2002-ben habilitált az Evangélikus Hittudományi 

Egyetemen, 2015-től a Károli Egyetem tanára. 

1981-82-ben Sáregresen volt segédlelkész, 1983-

tól 1985-ig Józsefvárosban volt beosztott lelkész. 

1997-ig a Külső-Üllői Úti Református Gyüleke-

zetet vezette, azóta a budahegyvidéki közösség 

lelkésze. 2003 óta a Dunamelléki Református 

Egyházkerület püspöke. Ebben a tisztségében 

harmadik ciklusát tölti. 2015 óta a Magyarorszá-

gi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnö-

ke. „Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a 16. 

század az egymásnak ellentmondó és feloldhatat-

lan kinyilatkoztatások korszaka volt” – fogalma-

zott a református teológus, aki szerint „több száz 

év távlatából, a kölcsönös megengesztelődés 

készségével ma már higgadtabban nyithatnánk 

újra a befejezetlenül hagyott vitákat – például a 

kinyilatkoztatás forrásáról, a hit és cselekedetek 

viszonyáról, a szentségekről, a szeretet erejéről, 

krisztus közbenjárásáról, az egyház természeté-

ről”. A dunamelléki püspök szerint napjaink 

ökumenikus teológiai párbeszéde  minden hiá-

nyossága mellett  jó reménységet ad arra, hogy 

a reformáció korában felmerült nagy kérdéseket 

a szakadék mélyülése nélkül végigbeszéljük.  

 

Bogárdi Szabó Istvánról Nyári Andrea készítette a fotót 

Mi itt a 21. században hajlamosak vagyunk azt 

hinni, hogy a 16. század az egymásnak ellent-

mondó és feloldhatatlan kinyilatkoztatások kor-

szaka volt, amikor erős és akaratos individuu-

mok akár az egyház közösségének megbontása 

árán is igyekeztek érvényre juttatni meggyőző-

désüket. De több száz év távolából, számos szo-

morú történelmi emlékkel és a kölcsönös meg-

engesztelődés készségével talán már higgadtab-

ban nyithatnánk újra az akkor lefolytatott (vagy 



le nem folytatott, legalábbis befejezetlenül ma-

radt) vitákat, például a kinyilatkoztatás forrásá-

ról, a hit és cselekedetek viszonyáról, a szentsé-

gekről, a szeretet (caritas) erejéről, Krisztus köz-

benjárásáról, vagy éppen magáról az egyház 

természetéről. Az a teológiai munka, amely ma 

az ökumenikus mozgalom keretén belül folyik, 

még ha olykor kétséges vagy bizonytalan ered-

ményekkel is, de jó reménységet ad arra, hogy 

újra és újra végigtárgyaljuk a reformáció korának 

nagy kérdéseit, anélkül, hogy tovább mélyülne 

az egyházak közötti szakadék. 

A reformáció ötszázadik évfordulóján sokszor 

halljuk átvitt értelemben: de kár volt Krisztus 

varratlan köntösét szétszaggatni! Pedig a való-

ságban nem tépte azt szét senki, sorsot vetettek, 

János evangélista szerint így teljesedett be a pró-

fécia. „Legfeljebb mi megyünk el messzire Jézus-

tól. De ha közel vagyunk hozzá, látjuk, hogy egy-

ben van az a köntös” – mondta az egyházról 

Bogárdi Szabó István református püspök. Szerin-

te az emlékév alkalmat ad arra, hogy visszamen-

jük az eredőhöz, Jézus Krisztushoz. A 16. szá-

zadban is az Üdvözítőhöz való megtérést keres-

ték.  

A rendezvényre nagy volt az érdeklődés, szép 

számú közönség gyűlt össze. A beszélgetést 

megnézhetik az RTVE honlapján, a 

www.rtve.hu-n, vagy az arról készült DVD-t 

kikölcsönözhetik a könyvtárból.  

Fábián László könyve Balla András 
fotográfusról 

Hámosné Szőke Anna 

A Helischer József Városi Könyvtárban novem-

ber 20-án mutatták be Fábián László író Balla 

András című könyvét. A bemutatón a szerzőn és 

Andráson kívül a könyv tipográfusa, Juhász 

Márton is részt vett. Balla Andrásról már több 

könyv, album jelent meg. Balla András 1945-ben 

született, Esztergomban él. A Kertészeti Egye-

tem kertművészet-tájépítész szakán végzett, és 

kertépítő mérnökként dolgozik. 1975-ben kezdett 

fényképezni, 1977-ben nyert felvételt a Fiatalok 

Fotóművészeti Stúdiójába, majd 1979-ben a Ma-

gyar Fotóművészek Szövetségébe és a Magyar 

Alkotóművészek Országos Egyesületébe is.  

A nyolcvanas évekig szekvenciákat és experi-

mentális képeket készített, utána a dokumentáci-

ós irányzat felé fordult. 1992-ben Balogh Ru-

dolf-díjat, 2000-ben HUNGART ösztöndíjat, 

2006-ban a 15. Esztergomi Fotóművészeti Bien-

nálén különdíjat, 2009-ben a Magyar Fotográfiai 

Nagydíjat kapta meg. 2012 óta a Magyar Művé-

szeti Akadémia rendes tagja.  

A könyvet a Magyar Művészeti Akadémia adta 

ki a tagjait bemutató sorozat részeként, rendkívül 

igényes, reprezentatív könyv formájában. A borí-

tó-fülön Vaderna József: Balla Andrásnak című 

versét olvashatjuk, mintegy bevezetőként a 

könyvhöz. Fábián László írása eléggé egybefüg-

gő, olyan, mint egy folyó, nincsenek benne feje-

zetek, vagy bekezdések.  

 

Balról jobbra Sinkó Gyula, Fábián László, Balla András,  

Juhász Márton és Kovátsné Várady Eszter látható.  

Fotók: Nyári Andrea 

A könyv négy főfejezetre épül. Az első – Az idő 

anyaga – lényegében a fizikai világkép és a mű-

vészi (esztétikai) világkép viszonyával, az alap-

struktúrák – idő és tér – kérdéseivel foglalkozik. 

Nyomban az idő és a fényképezés összefüggésé-

re koncentrál: a pillanat dimenziójára, jelesül, 

hogy a fénykép ebben az értelemben is meditáci-

ós táblaként fogható föl, ekképpen sajátos reflex 

a világ evidenciájára. A fotó természetesen a 

kultúra terméke, maga is egyféle kultusz – a 

coleo (művel) etimológiája értelmében. A tanul-

http://www.rtve.hu-n/


mány a továbbiakban is törekszik a fogalom-

értelmezésnek ezt a módját követni, a megneve-

zések eredetére hagyatkozni. Mivel az írás szer-

kezete hagymaszerű építkezést követ, itt és ké-

sőbb, újra meg újra látótérbe kerülnek a Balla 

András eddigi életművét érintő történeti, szocio-

lógiai, bölcseleti kérdések, relációk és elrende-

ződések, vonzalmak és döntések. Illeszthetőség 

és illeszkedés meghatározó folyamatokba, szel-

lemi környezetbe kerül. Miként a globalizmus és 

a jövőkép konzekvenciái, a korszakosság jelenté-

se, jelentősége is.  

Balla és nemzedéke a múlt század 70-es éveiben 

indult, jellemzően azonos konstellációban, virág-

zó amatőrmozgalmak idején. A fotót minden 

művészeti ágnál mélyebben érintette a professzi-

onalizmus témája, közéleti manipulálhatósága, 

nem lévén felsőfokú iskolája. Balla Esztergom-

ban kezdte fényképező tevékenységét, minde-

nekelőtt Sipeki Gyulával és Tamási Péterrel; ők 

alkották az STB-csoportot. Az ideológiai skizof-

réniára jellemző módon a csoport állandó gond, 

rizikó-faktor volt az állami irányítás szemében, 

mivel időnként pimaszul kifigurázták az állam-

párt szentséges ikonográfiáját. Egyúttal azonban 

lokálpatrióta büszkeséget is jelentettek: országos 

jelentőségű fórumot – Esztergomi Fotóbiennálé 

– szerveztek a modern magyar fényképezésnek. 

Balla indulásában fontos szerepe van dokumen-

tarista hajlandóságának, tágas képzőművészeti 

érdeklődésének. Nem véletlen vonzalma a diva-

tos trendekhez. Szimbólumaiban, metaforáiban 

folyamatosan tematizálja a fotográfia és az urba-

nizáció, természet és épített környezet, globali-

záció és ökológia fölvetéseit.  

Világra hanyatlott szorongás a második fejezet 

címe. A korábban exponált kérdések részletesebb 

kidolgozása a műalkotás, az esztétikum dimenzi-

ójában. Balla alapszakmája szerint kerttervező; 

óhatatlan a kert, épített környezet és a fotográfia 

találkozása. Nem a hagyományos tájfotó érdekli, 

jóllehet, annak történeti érdeme a fényképezés 

fölemelkedése. Ontológiai kérdések foglalkoztat-

ják: a paradicsomi kert, mint minden kertek arc-

hetípusa, Ádám, az emberiség ős-atyja. Mindez 

persze az ökológiai szisztéma fenyegetettsége 

miatt tépelődő rezignációval. A kertész folyama-

tosan kísért a fényképezésben: fotóesztétikum és 

kertesztétikum kopírozódik egymásra, nem pusz-

tán erősítve, de értelmezve is egymást.  

Ádám, hol vagy? – ez a cím áll a harmadik feje-

zet élén. Az Ádám név etimológiája mutatja, 

hogy az egyedi az általánosban az emberre, az 

ember nembeliségére fordul, egzisztenciális dön-

tés helyzetében (ti. hogy fölébredjen-e, életre 

keljen-e, vállalja-e a létezést), miképpen ez az 

üzenet öntudatlanságként kódolódik a Genezis 

témájában. Baudelaire sugalmazására a gesztus 

emfatikus igazságáról lehet beszélni; a mozzanat 

fölismerése és értelmezése Balla képének köz-

ponti témája. A negyedik fejezet kísérlet az is-

mertetett életmű értékelésére, amit címe fejez ki 

a legpontosabban, legtömörebben: Az összegzés, 

mint nyitány. A szoros olvasat hermeneutikai 

próbálkozása. A mű és valóság pontos distinkci-

ója, és egyúttal működő dialektikájának egymás-

ba tükrözése.  

 

Balla András az esztergomi rendezvényen 

Ez a könyv olyan Ballának, mint egy napló: 

mindig azt fényképezte le, amibe épp szerelmes 

volt. A fotográfus a szépség és esztétikum, és 

persze a fák iránti olthatatlan vágyódása mellett 

nagyban foglalkozott a társadalom marginális, 

deviáns szeleteivel is. Nemcsak a gyönyör és 

öröm forrásait, de az élet karcos részét is megvi-

lágította, megüzente azokat az utókornak.  

A Jegyzetek a könyvben közvetlen szövegma-

gyarázatok. A Függelékben a szerző korábbi 

jelentősebb Balla-írásai olvashatók. A kötetet 

gazdag bibliográfia zárja. 
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Kerekesné Fuli Anikó 

Egy csodaszép őszi napon emlékeztünk meg Ady 

Endréről születésének 140. évfordulóján a Ma-

gyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla von Boesel-

ager Gondviselés Háza Idősek Napközi Otthoná-

ban. A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár mun-

katársai 2017. november 15-én is színes prog-

rammal várták az érdeklődőket. 

 

A fotót Hubik Mónika készítette. 

Ady Endre megpróbáltatásokkal és buktatókkal 

teli életútjának ismertetése közben számos vers- 

és újságcikk-részlet, művelődéstörténeti érdekes-

ség hangzott el. Így például „a modern élet hit-

vallása”, melyet a költő Auguste Rodin Gondol-

kodójának láttán fogalmazott meg. Az élet szobra 

című írásában: „Tehát Rodin megfaragta a mo-

dern ember szobrát…. Arca a megfeszültségnek, 

az erőgyűjtésnek s mindenekfölött a töprengő 

gondolkozásnak, az útkeresésnek arca…. Ez az 

ember nem ülhet itt sokáig. Kenyér kell, cipő 

kell. Élni kell…. Miért ült le egy percre?... Tud-

juk. A legerősebbet is megállítja egy percre az a 

világ, amelyben mi, mai emberek élünk…. A leg-

erősebbnek is meg kell állania egy percre olykor, 

egy sziklára ülni s gondolkozni, hogy: hogyan, 

mikor és merre?” 

Az érdeklődők tréfás példákon keresztül ismer-

kedhettek meg az Ady által oly kedvelt anag-

rammákkal, s együtt énekelhették az előadóval a 

legközismertebb megzenésített Ady-verseket: a 

Fölszállott a pávát és a Kis, karácsonyi éneket. A 

szervezők a régi ismeretek felelevenítésén és a 

friss információk átadásán túl a közösség építését 

is célul tűzték ki. Így a programsorozat szabadon 

látogatható bárki számára. 

Könyvklub vakoknak 

Kerekesné Fuli Anikó 

 „Mi az, mi nálunk sohase pang? A hang…" 

Újabb színnel bővült a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár már amúgy is színes palettája: könyv-

klubot indítottunk a kertvárosi Vakok Állami 

Intézetének Tatai Rehabilitációs Telephelyén. Az 

első összejövetelre 2017. november 15-én került 

sor az intézményben. 

A lakók rendkívül nyitottak és érdeklődők az 

irodalom iránt. Néhányan épp az érettségi vizsga 

letételére készülnek. Így a novemberi találkozó a 

140 éve született költőről, Ady Endréről szólt, 

aki így írt magáról: „Írásaim, különösen a ver-

sek, egyszerűen fölháborodást keltettek: voltam 

bolond, komédiás, értelmetlen, magyartalan, 

hazaáruló, szóval elértem mindent, amit Ma-

gyarországon egy poétának el lehetett érni…”.  

mailto:duba.reka@jamk.hu


A költő-újságíró küzdelmes életútját vers- és 

újságcikk-részleteken, a családtagok levelezésé-

nek részletein keresztül ismerhették meg a részt-

vevők. Nagy örömmel vettek részt a költő által is 

kedvelt anagramma-játékban, illetve hallgatták a 

megzenésített Ady-verseket is. 

 

Ady Endre képének forrása: Librarius.hu 

Újraföstve – Szakács Zsuzsa könyv-

bemutatója 

Sinkó Ildikó 

Tv-bemondó, riporter, családanya, barát és első-

könyves író. November 22-én könyvtárunk ven-

dége volt Szakács Zsuzsa alias Nógrádi Szofi, aki 

Újraföstve című könyvét mutatta be a közönség-

nek. A kézikönyvtár kicsinek bizonyult, szó sze-

rint a csilláron is lógtak (volna, ha a világítótes-

tek állapota ezt lehetővé tenné). 

 

Dénesné Mórotz-Altman Éva felvétele 

Mi késztet egy – a külső szemlélő által sikeres, 

szép, mosolygós, szakmailag elismert – nőt, úgy 

az 50. éve környékén, hogy felszámolva szinte 

mindent, kövessen egy utat, amit nem is volt 

könnyű meglelni? Érzések, gyötrődések, keres-

gélések, gondolatok és napi gondok, mindez le-

bilincselően „szakisan”, nevettetőn és elgondol-

kodtatón. 

Aztán előkerül egy régi kép és vele egy érzés, 

meleg nyári szél, terméskő a talp alatt, lenvászon 

ruha hűvös érintése és vízszag. Lassan körvona-

lazódik a terv, hogy ez az érzés újra visszajöjjön. 

Szakács Zsuzsa eltűnik a képernyőről, hogy az-

tán egy év múlva újra feltűnjön, nálunk a könyv-

tárban. Mi történt közben? Megtudhatja, ha elol-

vassa az Újraföstve c. könyvet, ami egy trilógia 

első része. Figyelem! Kacagást, néhol harsány 

nevetést idéz elő! Legyen tekintettel környezeté-

re! Munkaértekezlet, továbbképzés alatt, tömeg-

közlekedve csak óvatosan olvasandó!  

 

Szakács Zsuzsáról és az esemény közönségéről 

Goldschmidt Éva készítette a fotót 

 

 



A szeretet virraszt… 

Fuliné Kerekes Anikó 

Nemrég volt Halloween és a Halottak napja. A 

boltok megteltek faragásra váró tökökkel és mé-

csesekkel. Válogatunk a koszorúk és virágok 

között, miközben bele sem gondolunk, hogy az 

általunk kiválasztott tárgyaknak üzenete van. A 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2017. októ-

ber 18-i előadása a Magyar Máltai Szeretetszol-

gálat Csilla von Boeselager Gondviselés Háza 

Idősek Napközi Otthonában ezekről a rejtett 

üzenetekről szólt.  

 

A fotót az eseményen Hubik Mónika készítette 

Szó esett az ünnep kelta és római gyökereiről, 

ezek hagyományairól, melyek hatására elnyerte 

mai formáját az ír Halloween. Az érdeklődők 

megismerkedhettek a töklámpás ősével, a tarló-

répa lámpással és annak legendájával, a gyer-

tyák, a mécsesek és koszorúk történetével. Átte-

kintettük, milyen néphagyományaink kötődnek a 

Halottak hetéhez, s hogy miként élik meg ezt az 

ünnepet a világ más tájain manapság. Így meg-

ismerkedhettünk például a buddhista államok 

Ullambana ünnepével, a hindu Sráddhával, a

kínai Quingminggel, az amazóniai Yurupari ritu-

áléval… Majd a szó Lady Mary Wortley Mon-

tagura és az általa Európába áthozott virágnyelv-

re terelődött. Röviden áttekintettük a témával 

foglalkozó könyveket, majd részletesebben is 

megismerkedtünk a virágok üzeneteivel, az álta-

lunk leggyakrabban ajándékozott virágok és más 

növények jelentésével. 

 

Halottak napja táján krizantémmal telnek meg a hazai 

temetők sírjai. A kép forrása: www.forumgercek.com 

A résztvevők érdeklődve fogadták az új informá-

ciókat, és – a már megszokott módon - megosz-

tották egymással saját tájegységeik hagyománya-

it.  

 

Töklámpások. A kép forrása: 

http://www.salafi-islam.com/sins/superstitions-evil/halloween/ 

http://www.forumgercek.com/
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