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A magyar kultúra napja Nyáry  
Krisztiánnal a megyei könyvtárban 

Kissné Anda Klára 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár ma-

gyar kultúra napi programján, 2018. január 24-én 

Nyáry Krisztián volt a vendég. Az író, irodalom-

történész beszélgetőtársa Mikolasek Zsófia, a 

könyvtár igazgatója volt. Alig egy hónappal ké-

sőbb, február 21-én a JAMK Népház Úti Fiók-

könyvtárába is ellátogatott az irodalomtörténész, 

ahol ifj. Gyüszi László igazgatóhelyettes volt a 

beszélgetőpartnere. 

Nyáry Krisztián az „Így szerettek ők: magyar 

irodalmi szerelmeskönyv” megjelenésével tűnt 

fel, amely 2012-ben a Corvina kiadásában el-

nyerte a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fitz 

József-könyvdíját. Hamarosan megjelent az iro-

dalmi szerelmeskönyv második kötete, majd 

következett az „Igazi hősök”, a „Merész magya-

rok”, a „Festői szerelmek”, a „Játékok és szerel-

mek”, 2017 decemberében pedig a történelem 

vizeire evezve a „Fölébredett a föld”.  

Hogy honnan indult a levelek kötetbe szerkeszté-

se? Miért azokról ír, akikről?  Milyen kutató-

munka áll mögötte? – ezekről a kérdésekről és a 

legújabb kötetéről faggatta a szerzőt Mikolasek 

Zsófia a közel hatvanfős közönség előtt. A be-

szélgetésből kiderült, hogy Nyáry Krisztián azon 

túl, hogy irodalomtörténész, személyes érdeklő-

déséből adódóan is foglalkozik a számára fontos 

személyiségekkel. 2012 elején az éppen olvasot-

tak alapján a barátainak tett közzé néhány mon-

datos bejegyzéseket a Facebookon. Radnótiról, 

Kosztolányiról szóltak az elsők. Egyre több „kö-

vetője” lett a Facebookon. Már a hosszabb, be-

kezdésnyi szövegeket is elolvasták, mígnem 

megkereste őt egy kiadó. Az élet igazolta, hogy a 

már másutt megjelentekből is lehet könyv. Elté-

rők az olvasási szokások, és a különböző infor-

mációs források másképp működnek. A könyv 

ezen felül ajándékozható is. 

 

Nyáry Krisztián és Mikolasek Zsófia.  

Fotó: Hatvani István  

Mint mondta, kutatómunkája során levelekkel 

dolgozik. Ez személyessé teszi a műfajt. Az 

adott pillanatban véglegesnek szánt mondatokból 

kiderül, mi foglalkoztatta, érte el és mi érdekelte 

az embereket a világból, valamint hogy ők sem 

voltak mások, mint mi. Éppúgy foglalkoztak a 

munkájukkal, voltak szerelmesek, és közben 

leírták mi történt a háttérben – ebből egy adott 

kor képe rajzolható meg. Ötven évvel ezelőttig 

sok a levél és heterogén az anyag. Az egyszerű 

emberek közvetítő segítségével „írtak”, aki még-

is tudott írni, az sok hibával. Az iskolázottak 

köre változatos. A források a könyvtárakban, 

levéltárakban vannak. A levelek az 1870-es 
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évektől kiadott monográfiákban, a híresebbek 

levelezése önálló kötetekben olvashatók. A kuta-

tók mást és mást emelhetnek persze ki belőlük. 

Más fontos egy hadtörténésznek, mint egy iro-

dalmárnak, és sok mindenről, a társadalmi szere-

pekről is képet lehet alkotni. A digitális világ 

kommunikáció azonnalisága, a technika változá-

sa és az adatvédelem miatt a klasszikus levélmű-

faj megszűnt, a kutatók hamarosan elveszítik az 

elemzés, a korrajz lehetőségét ezek segítségével. 

A „Fölébredett a föld” című kötet kapcsán a le-

velekből kiderül, hogy 

1848-ban az emberek 

szeptemberig nem érzé-

kelték, hogy forradalom 

van. A Batthyány-

kormány széthullásával 

változott meg a helyzet. 

A szerző mesélt Kossuth 

és Széchényi személyi-

ségéről, ki és mit tudott 

tenni, vállalni. Elhang-

zott, hogy ez a nemezti identitás kialakulásának 

kora. Sok levél tanúsága szerint nem értették az 

emberek, mi történik: testvérpárok harcoltak a 

frontvonal két oldalán és a vallás helyett az etni-

kai hovatartozás vált a legfontosabbá, Schwechat 

jelentősége, hogy meddig terjed a magyar alkot-

mányvédelem, milyen gyorsan nyilváníthattak 

valakit lázadóvá, sorsmeghatározó volt. 

A történelem igazságtalanságának nevezte, hogy 

az emlékezet sokat nem, vagy másképp őriz 

meg. 1848–1849-ről sokat tudunk, de kicsit min-

dent másként, és sorolta ennek példáit: március 

15. mítosz, de tévhit, hogy Petőfi a Múzeum 

lépcsőjéről beszélt; az aradi 13 sem csak az a 13, 

vagy például Batthyány Lajossal még három 

neves reformert is kivégeztek. Szóba került Kos-

suth és Görgey rivalizálása is. Nyáry Krisztián 

mesélt a levelekből kirajzolódó személyiségek-

ről. Leginkább Petőfit emelte ki, érzékletesen 

leírva, mennyire szabályt nem tűrő, hirtelen ha-

ragú volt, aki kritikusan szemlélt mindenkit ma-

ga körül. Sokat megtudhattunk Bemhez fűződő

barátságáról és arról, hogyan „köszönheti magá-

nak” korai halálát. 

 

Közös felvétel Nyáry Krisztiánnal a Népházon belüli 

közönséggel. Fotó: Kissné Anda Klára 

A találkozó végén beavatott terveibe.  Jelenleg 

egy könnyedebb műfajon dolgozik, a szerelem, a 

férj–feleség kapcsolat, a párkapcsolat, magánélet 

kirajzolódása foglalkoztatja párhuzamosan a 

történelemmel: front, munkaszolgálat közepette, 

börtönben, esetleg kivégzésre várva. A 19–20. 

századi túlsúly mellett sok a barokk korból 

fennmaradt levél, de akadnak az 1600-as évek 

elején írottak is, amely a társas kapcsolatok vál-

tozása szempontjából érdekes.  

Egy biztos, Nyáry Krisztián szórakoztató isme-

retterjesztése új színt hozott a könyvpiacra. Bár-

mi legyen is készülő kötetének tárgya, letehetet-

len lesz. 

 

Nyáry Krisztián és ifj. Gyüszi László a JAMK Népház Úti 

Fiókkönyvtárában 

Fotó: Kissné Anda Klára 



Harminc év napsütés a JAMK-ban 

Mikolasek Zsófia 

A Magyar Széppróza Napját 2018-ban ünnepel-

tük először, mégpedig a megyei születésű Jókai 

Mór születése napján, február 18-án. Az írószö-

vetség támogatásával sikerült Tatabányára és 

Komáromba hívni olyan írókat, akik már komoly 

elismerésekkel rendelkeznek. Komáromban a 

Szabó T. Anna – Dragomán György házaspárt, 

Tatabányán Jász Attilát és Grecsó Krisztiánt 

láthattuk vendégül az egyhetes programsorozat 

keretein belül. 

Grecsó Krisztiánt nem kell bemutatnom az olva-

sóknak, hiszen az egyik legolvasottabb kortárs 

magyar író. Könyvtá-

runkba e könyvének be-

mutatásával érkezett. A 

kötet tárcagyűjtemény, 

már korábban folyóirat-

okban, hetilapokban meg-

jelent írásokból válogatta. 

Az író az este folyamán 

felolvasott könyvéből, 

mesélt a tárcák valóság-

tartalmáról, és elárulta azt 

is, hogy jelenleg min dolgozik. A jó hangulatú 

beszélgetést dedikálás zárta. 

 

 

Grecsó Krisztián és Mikolasek Zsófia.  

Fotó: Hatvani István 

Dr. Czinege László orvos-
természetgyógyász előadása 

Nász János 

A komoly betegségeket kiváltó fő okok közül a 

legtöbb lelki eredetű. Rengeteg, nem a természe-

tességünkkel azonos kémiai szert viszünk be 

akár a táplálékkal, itallal, sőt gyógyszerekkel is. 

Bizonyos betegségfajták tekintetében világélvo-

nalban vagyunk. Ennek megelőzése részben az 

orvosokon múlik, hogy milyen megfelelő meg-

előzést vagy terápiákat javasolnak. Mint ahogy a 

környezetünket is megtisztítjuk, rendet rakunk 

benne nap, mint nap, úgy testünkkel is ezt ajánla-

tos tenni. Beállítottságunkon, gondolkodásunkon 

és életmódunkon is szükséges lenne változtatni. 

Tennünk kellene azért is, hogy jól érezzük ma-

gunkat, hogy szeressük és fogadjuk el önmagun-

kat. A pozitív érzelmek és a jó közérzet az egyik 

leghatásosabb gyógyszerünk lehet. Elűzi a szo-

morúságot, a depressziót, stabilizálja az állapo-

tunkat. Az érzelmi megrekedés egyik oka az, 

hogy belénk van égetve a túlélésért folytatott 

harc. Pedig csak élnünk kell, és élveznünk min-

den pillanatát.  

 

Egyik lehetséges tisztító és megelőző mód az 

illóolajok használata lehetne. Civilizációnk tör-

ténetében a természetben található gyümölcsök, 

gyógynövények, termések kivonatát és esszenci-

áit sokféleképpen alkalmazták gyógyítás céljá-

ból. Már a bibliai időkben is használták a töm-

jént és a mirhát. Az ókori görög földeken érzelmi 

áthangolódás céljából alkalmazták. A második 

világháborúban, gyógyszerek hiányában az 

ausztrál katonák teafaolajat kaptak, amelynek 

közismert az antiszeptikus és bőrregeneráló hatá-

sa. A tudás most is rendelkezésünkre áll, és ré-
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sze, kiegészítője lehetne az akadémiai orvoslás-

nak is. Az illóolajakkal érzelmeket lehet előidéz-

ni, és az agyban bizonyos hormonok termelését 

elősegíteni, továbbá a szervezetet pozitív energi-

ához juttatni. Megfelelő illóolaj-kombinációkkal 

a nemkívánatos baktériumokkal is elbánhatunk. 

Ezeket többféle módon is be tudjuk juttatni a 

szervezetünkbe. Masszázsként, egyszerű bedör-

zsöléssel, inhalálással, vagy párologtatva a 

légtérben. Vannak olyan kivonatok, amelyeket 

célszerű belsőleg, cseppek formájában használni, 

hiszen az emésztőrendszer rendberakása az egyik 

legkényesebb feladat. A többi tisztító kúrát csak 

ez után érdemes megkezdeni. Néhány példán 

keresztül, kipróbálás során is megismerkedhet-

tünk a vadnarancs elképesztő illatával és hatásá-

val, amely immunerősítő, és testünket vitalitás-

sal, energiával töltötte fel. Majd a levendula és 

borsmenta áldásos kipárolgását élvezhettük. A 

citrusolajok a máj- és epeműködést tehetik opti-

málissá. 

 

 

Dr. Czinege Lászlóról  

Hatvani István készítette a fotót 

 

Öko-est rendezvényünk során az előadó termé-

szetgyógyászként próbálta megközelíteni a fel-

merült kérdéseket. Egy háromfős csapattal nem-

sokára kilépnek a világhálóra, és előadások, vi-

deók, tematikus tanácsok formájában fogják se-

gíteni az őket meglátogatókat és keresőket. 

(testedtudja.hu). 

JAMK Poetry – 2018. február 

Horváth Szabolcs 

A 2018-as évben is elindult a JAMK Poetry. A 8. 

versenynek a témája a farsang, az álarc és a 

maszk volt. Ennek ellenére a hat versenyzőből 

csak három fonta e téma köré szövegét. Nem 

hiába  a verseny előtt néhány versenyző jelezte, 

hogy a téma nem egyszerű. 

Az este műsorvezetője Somogyi Csaba volt, aki 

hamar ismertette a szabályokat, mivel többen 

nem voltak még slam poetry versenyen. Ezt kö-

vetően Somogyi Csaba hamar kihúzta az első 

nevet a kalapból, aki nem volt más, mint Téglás 

Bence. Az ifjú slammernek nem volt egyszerű 

dolga, mivel neki jutott az első verseny slam az 

estén. A szövegébe ugyan belefoglalta a farsan-

got, de a közönség pontjaiban ez kevésnek bizo-

nyult. Ezt követően Kozsán Leó, majd Keszőcze 

Patrik állt mikrofon elé, akik szintén belecsem-

pésztek mondandójukba az est témájára vonat-

kozó utalásokat. A későbbiekben ők a 3. helyért 

párbajoztak, mivel a pontszámaik megegyeztek. 

Őket eztán Taizs Gergő követte a mikrofonnál. 

Gergő ezúttal éppen hogy lemaradt a díjazásról. 

Őt végül az est egyetlen hölgy versenyzője, a 

pécsi Hetesi Júlia követte. Júlia mindössze egy-

tized ponttal maradt le a párbajról, és talán a 

győzelemről. A hatodik és egyben utolsó ver-

senyző Antal Dániel volt, akinek az eddigi leg-

jobb tatabányai eredménye az 5. versenyünkön 

született. Akkor különdíjat kapott, most azonban 

ő ülhetett fel a slammerek képzeletbeli trónjára. 

 

Kozsán Leó különdíjas lett a februári versenyen 

 



 

A februári győztes, Antal Dániel Szombathelyről  

érkezett. Fotók: Horváth Szabolcs 

Az est zárása előtt ismét az Open Mic 

(Microphone) percei következtek. Elhangzottak 

slamek, versek és még egy haiku is Taizs Gergő 

által. Az est zárásaként átadásra kerültek a nye-

remények: egy 4 fős mozi belépő; egy 2 fős mozi 

belépő és hozzá egy büfécsomag; továbbá egy 2 

fős mozi belépő a Mi mozink Tatabánya jóvoltá-

ból. A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

által felajánlott könyvcsomag volt a különdíj, 

valamint még egy Horváth Anita által készített 

fonalgrafika.  

Versenyünkön ismételten nem csak helyi 

slammerek vettek részt, hanem az ország külön-

böző helyeiről is érkeztek hozzánk. Hetesi Júlia 

Pécsről, Somogyi Csaba Veszprémből,  és mint 

kiderült  Antal Dániel Szombathelyről jött el 

hozzánk. 

Eredmények: 

1. Antal Dániel 

2. Hetesi Júlia 

3. Kozsán Leó 

Különdíj: Keszőcze Patrik 

 

A következő versenyünk 2018. április 6-án lesz. 

Megyesi Marcell lesz az est műsorvezetője, aki 

egy kivételével minden versenyünkön részt vett. 

Marcell az eddigi hét versenyen szerzett már 

első, második, harmadik helyezést és még kü-

löndíjat is. 

Okosodó háztartások: szenzorok, 
robotok és speciális üveg kijelzők 

Szilassi Andrea 

Ezzel az érdekes és szerteágazó témával foglal-

koztunk 2018. január 21-én a NetNagyi Klub 

soros rendezvényén. Bevezetésként áttekintettük 

közösen, hogy saját tapasztalataink alapján hon-

nan is indult, hogyan fejlődött a háztartási munka 

automatizáltsága, és ezzel vált könnyebbé az 

asszonyok élete. Különösen az automata mosó-

gép és mosogatógép jelent nagy áldást a csalá-

dok számára. Megnéztük az előadás során azt is, 

hogyan dolgoznak a robotporszívók, amelyek bár 

jelen vannak már a háztartási eszközök piacán, 

de egyelőre nem terjedtek el. 

 

Egy nap üvegből készítve –Szép, új világ? A kép forrása:  

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

A technológiai fejlődés érdekességeinek taglalá-

sa egy olyan videóval folytatódott, amely − bár 

2010-ben készült − még ma is futurisztikusnak 

hat. A Corning Incorporation víziójában egy 

család életének minden mozzanatában feltűnik 

valamilyen eszközük, hogy kényelmesebbé te-

gyék az életet. Ez a cég gyártja egyébként azt a 

Gorilla Glass nevű speciális üveget is, amelyet 

az okoseszközöket gyártók érintőképernyős ki-

jelzőként alkalmaznak. 

Nem lebecsülve a 160 éve alapított cég eredmé-

nyeit, azért jegyezzük meg, hogy az okos otthon 

rendszerek ennél komplexebb megoldásokat al-

kalmaznak. Sokféle szenzor működhet különféle 

célokkal felszerelve egy okos házban. A legálta-

lánosabban elterjedt alkalmazási terület a ház 

biztonságának védelme tűz és betörés ellen füst- 

és mozgásérzékelőkkel a helyiségen belül, vala-

mint ajtó és ablakok figyelésével. A szenzorok 

adatgyűjtése egyrészt kiválthat hangos sziréná-
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zást, a fejlettebb megoldások pedig riasztást kül-

denek az eseményről a megfelelő személyeknek, 

diszpécser központoknak. Ez utóbbi csak akkor 

lehetséges, ha az érzékelők hálózatba csatlakoz-

nak, jelzést küldenek a bevont okoseszközökre, 

vagy akár vezetékes telefonra. 

 

IOT - A dolgok internete kifejezéssel illetik a hálózatba 

kapcsolt érzékelők - okoseszközök - számítógépek kom-

munikációját. A kép forrása: 

https://inventrom.files.wordpress.com/2014/11/things.jpg 

A biztonságon kívül más vonatkozásban is bizto-

sítható a lakás távfelügyelete. Fűtés szabályozá-

sa, áram- és vízfogyasztás leolvasása szintén 

lehetséges okostelefonról, tabletről vezérelve, 

otthonunktól távol, internetkapcsolat segítségé-

vel. Az érzékelők házi alkalmazhatósági körét, 

továbbá az összehangolt együttműködéseket jól 

összefoglalja ez az okosváros-megoldásokat il-

lusztráló kisfilm: https://www.youtube.com/watch?v=2-

FPWQBB72w (Havasi Zoltán feltöltése) 

 

Okos otthon megoldások. A kép forrása: 

http://www.iotphils.com/solutions/smart-home/ 

A klub egyik vendége szintén alkalmaz okos 

otthon biztonsági rendszert. Elmondta, hogy 

amikor becsöngetnek a házába, ő a telefonján 

keresztül látja az illetőt – akár nagyíthatja is a 

képet. Beszélni is tud vele az iPhone segítségével 

anélkül, hogy odamenne az ajtóhoz. Érzékelők 

vannak az ablaknál is a betörések észlelése érde-

kében. A behatolásról riasztás megy a szolgálta-

tónak. Havonta 3000 Ft-ot fizet ezért, de bizton-

ságban tudhatja önmagát és otthonát. 

Az egészségügyi érzékelők egy része 

(okoskarkötő, okosóra okostelefonnal együttmű-

ködve) magunkon viselhető, ezért szinte bárhol, 

bármikor jelzést küldhetnek viselőjük állapotá-

ról. A program során betekintést kaptunk egyéb, 

egészségvédelmet biztosító szenzorok működé-

sébe is, így például a helyes gerinctartásra figye-

lő Valedo szenzorra. Három kis érzékelőből áll, 

ezekből kettőt a hátra, egyet a mellkasra ragasz-

tanak. A kórházban műszerekhez, otthon 

okostelefonhoz vagy táblagéphez csatlakoztatha-

tók kábel nélkül, bluetooth kapcsolaton át. Segít-

ségével egyrészt felmérhető a hát esetlegesen 

rossz állapota, azután megállapítható, milyen 

testmozgásra lenne szükség.  Erre példákat is 

mutat a hozzá tartozó applikáció. Amikor viselő-

je helytelenül tartja magát, a készülék azonnal 

ráfütyül. Ellenőrizhető az is, hogy megfelelően 

és rendszeresen elvégezték-e a gyakorlatokat.  

Vannak, akik a dolgok internetére az újabb ipari 

forradalom egyik meghatározó elemeként tekin-

tenek. Hiszen ezek az eszközök szolgálhatnak 

háztartási célok mellett egészségügyi, közleke-

dési, környezetvédelmi, mezőgazdasági, irodai, 

logisztikai és egyéb célokat is  a felhasználási 

lehetőségek szinte korlátlanok. Mind a gazdasági 

fejlődésre, mind az emberek komfortérzetére 

hatással vannak. A dolgok internete, az érzéke-

lők és a mesterséges intelligencia fejlettsége ma 

már kitűnő megoldásokat kínál az otthonukban 

egyedül élők, betegek és idősek számára. Erről 

néhány japán és amerikai példákat hallottunk 

röviden. A következő klubprogramon ezt a témát 

tesszük alaposabban górcső alá. 

 

Netnagyik. Fotó: Szilassi Andrea 
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Esztergomi legek 

Kovátsné Várady Eszter 

Az esztergomi kulturális élet egyik legfontosabb 

intézménye, a Helischer József Városi Könyvtár 

2017-es legjeibe nyújtunk betekintést. Amióta a 

könyvtár integrált könyvtári rendszert (olyan 

alkalmazói szoftverek, illetve szoftvercsomagok 

összessége, amelyek a könyvtári munkafolya-

matok automatizálására, gépesítésére hivatottak) 

használ, könnyedén hozzájut a legkülönfélébb 

statisztikákhoz. Így megoszthatunk egy-két ér-

dekességet az olvasókkal 2017 év könyvtári 

eredményeiről.  

Tavaly összesen 1830 olvasója volt a könyvtár-

nak, közülük 14 év alatti 603, 14 és 65 közötti: 

1025, 65 év feletti: 202. (Ha ezt az adatot össze-

hasonlítom a könyvtár utolsó, a szigeten töltött 

teljes évével – 2006 – meglehetősen nagy a kü-

lönbség a szigeti könyvtár javára; 2006-ban 3096 

regisztrált olvasót rögzítettünk, igaz, nem elekt-

ronikus nyilvántartás alapján.)   

Megkerestük legidősebb olvasónkat, aki válto-

zatlanul az immár 94 esztendős Klotz József. 

2015-ben a könyvtár alapításának 100. évfordu-

lóján is őt köszönthettük nem csak korban leg-

idősebbként, hanem a könyvtár legrégebbi, máig 

aktív látogatójaként is. A legfiatalabb olvasónk 

pedig Viczéna Dávid, aki 2017. 08. 11-én látta 

meg a napvilágot. Mint látjuk, igen nagy a szó-

rás, aminek nagyon örülünk, és bízunk benne, 

hogy ez így is marad!  

Az elmúlt évben 2701 dokumentumot tett elér-

hetővé a könyvtár, ezek legnagyobbrészt újonnan 

vásárolt könyvek, de van köztük ajándékba ka-

pott is (285 db); 63 hangzó dokumentum. A 

DVD-k vásárlását mérsékelni kellett, hiszen ma-

napság már szinte minden letölthető az interne-

ten – úgy gondoltuk azonban, hogy egy gyári 

DVD minősége összehasonlíthatatlanul jobb. 

Továbbá megnőtt az igény a hangos könyvek 

iránt is.  

2017-ben 126 féle újság és folyóirat olvasható 

(szemben a tavalyi 96-tal), illetve – a legfrissebb 

szám kivételével – kölcsönözhető nálunk. Ami 

igazán színes és vonzó kínálat, különösképp, ha 

tekintetbe vesszük az időszaki kiadványok árát.  

Utánanéztünk az elmúlt évben legtöbbet köl-

csönző olvasónknak: az illető egy 59 éves férfi, 

és 352 darab könyvet kölcsönzött ki könyvtá-

runkból 2017-ben! Az elektronikus nyilvántartás 

alapján 2017 legnépszerűbb szerzői az eszter-

gomi felnőtt könyvtárban:  

 Danielle Steel,  

 Fábián Janka,  

 Szabó Magda,  

 Nora Roberts,  

 M. C. Beaton,  

 Wass Albert, 

 Agatha Christie,  

 Ken Follett,  

 Philippa Gregory,  

 Stephen King  
   

A legnépszerűbb gyermekeknek író szerzők:  
 Bartos Erika,  

 Geronimo Stilton,  

 Berg Judit,  

 Joanne Kathleen Rowling,  

 Marék Veronika,  

 Jeff Kinney,  

 Fabien Lenk, 

 Franceska Simon,  

 Bálint Ágnes,  

 Finy Petra  
   

mailto:duba.reka@jamk.hu


Mikor cím szerint kértük a rendszertől a 2017-

ben legnépszerűbb olvasmányokat, nem volt 

feltétlen átfedés a szerzők és a művek között – 

kivéve Fábián Jankát, aki szerzőként is, s az álta-

la írt kikölcsönzött kötetek számát tekintve is a 

TOP 10 közé került.  

Íme a felnőttek kedvencei:  

 A végső tenger (Tatárjárás trilógia) / 

Benkő László, 

 Mielőtt megismertelek / Jojo Moyes,  

 A fehér király / Dragomán György,  

 Emma szerelme / Fábián Janka,  

 Ne bántsátok a feketerigót! / Harper Lee,  

 Virágszál / Fábián Janka,  

 A francia nő / Fábián Janka, 

 Az angyalos ház / Fábián Janka,  

 Az utolsó boszorkány háza / Fábián Jan-

ka,  

 Az utolsó töltény / Moldova György  

   

S a legkedvesebb gyermek olvasmányok:  

 Bogyó és Babóca rajzol / Bartos Erika  

 Együtt (A Szent Johanna gimi) / Leiner 

Laura  

 A kezdet (A Szent Johanna gimi) / Leiner 

Laura  

 Egy ropi naplója (Greg Heffley feljegy-

zései) / Jeff Kinney,  

 Egy ropi naplója (Kutya egy idő) / Jeff 

Kinney,  

 Harry Potter és a bölcsek köve / Joanna 

Kathleen  Rowling,  

 Helka (A Burok-völgy árnyai) / Nyulász 

Péter  

 A sárkány kódja / Tea Stilton,  

 Anna, Peti és Gergő (Családi fészek) / 

Bartos Erika  

 Bogyó és Babóca (Mese az elveszett nyu-

sziról) / Bartos Erika  

   

Honlapunkat 2017-ben 50.415 oldalmegtekin-

téssel látogatták. Katalógusunkban 11.116 alka-

lommal történt keresés. A legtöbb látogatás per-

sze magyarországi városból történt, de külföldről 

is volt érdeklődés: Pozsony, Bécs. Austin, Lon-

don, Marosvásárhely stb.  

8.756 felhasználónk volt, mégpedig a következő 

megoszlásban:   

Férfiak: 54 % , Nők: 46 %  

18-24 év: 27,5 %  

25-34 év: 33,5 %  

35-44 év: 15,5 %  

45-54 év:12,5 %  

55-64 %: 5,5 %  

65 felett: 5,5 %  

Esztergomi családok – könyv-
bemutató 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyv-

tárban mutatták be január 29-én Osvai László és 

Szendrei Róbert helyismereti kötetét, mely az 

Esztergomi családok címet viseli. A kötet hat 

családot mutat be, a Feichtinger, a Kamenszky, a 

Lőrinczy, a Niedermann, Palkovics és Pfalcz 

család történetét ismerhetjük meg. A könyv a 

könyvtár Városunk, Múltunk sorozatának ne-

gyedik része. A rendezvény kezdetén Várady 

Eszter igazgató asszony köszönetet mondott 

Romanek Etelka polgármester asszonynak az 

önkormányzat támogatásáért, valamint átnyújtott 

neki egy kötetet, mint a könyvben szereplő egyik 

leszármazottnak. A könyvbemutatón jelenlévő 

valamennyi leszármazott, utód szintén megkapta 

ajándékba az Esztergomi családok egy-egy pél-

dányát.  

 

Fotó: Nyári Andrea 

A szerzőkről: dr. Osvai László belgyógyász, tü-

dőgyógyász főorvos, nyugdíjba vonulásáig a 

belgyógyászat osztályvezető főorvosa. 1977. 

október 1-én került Esztergomba és a belgyógyá-

szaton kezdtem el dolgozni. 1994-től lett az Esz-

tergomi Tüdőgondozó vezetője. Azóta kezeli, 



gondozza a város és a vonzáskörzetébe tartozó 

tüdőbetegeket. 2000-től jelennek meg orvos 

portréi az esztergomi orvosokról, valamint ő írta 

meg az esztergomi kórház történetét is. Szer-

kesztésében jelenik meg a Kolos füzetek és ő 

kezeli Esztergom jelentős helytörténeti honlapját 

az http://www.ekor-lap.hu/.  

Dr. Szendrei Róbert, jogász, szociálpolitikai 

szakértő, önkormányzati tanácsadó, két kislány 

édesapja. Beszélt arról, hogy annak idején, 

gyermekkorában nagyapja fogta kézen, s vitte 

magával a család gyökereit kutató útjára levéltá-

rakba, plébániákra. Történelmi időutazásként élte 

meg az írást, ugyanakkor sok mindent megértett 

saját magáról is. 

 

Bánhidy Vajk beszélgetett dr. Szendrei Róberttel és dr. 

Osvai Lászlóval, a kötet szerkesztőivel. A kép forrása: 

http://vkesztergom.hu/node/404 

1683-ban, a török kiűzése után a romokban heve-

rő Esztergomot elkezdték újjáépíteni. 1686 után 

olasz hadmérnökök dolgoztak az átépítéseken, de 

végül csak a török rombolást állították helyre. A 

harcok alatt Esztergom teljesen elnéptelenedett, 

alig maradt négyszáz lakosa. A megyét 8-9 ezer 

ember lakta. A nemesség és a polgárság elmene-

kült. A várost a feudális kötöttségek elől mene-

külő jobbágyok, németek, csehek, rácok népesí-

tették be újra. Ők az ingyen kapott földekre vá-

lyogházakat építettek a középkori kőházak he-

lyén. A város megindult a polgárosodás útján. Ez 

idő tájt építtette fel Keresztély Ágost érsek a 

Vármegyeházát az Érseki Vízivárosban, ezzel is 

jelezve, hogy a török hódítás után is jogot formál 

a vármegye örökös főispánságára. A város visz-

szafoglalását követően épült fel a mai Városháza 

a Piac téren, ami ekkor Bottyán János háza volt. 

A házat a király kúriává avatta, ezzel elismerte 

Bottyánt, mint városi polgárt. Ez adómentesség-

gel járt együtt, ami nem tetszett a városiaknak. A 

főbíró házát megtámadták, és Bottyánt is meg-

hurcolták emiatt. Idővel újjáépítették a városi 

templomokat. 1700-ban letették a ferences temp-

lom alapkövét is. 1701-re a királyi várost már 

kétezren lakták. Újra iskolák kezdtek működni, 

erőre kapott az ipar, sorra céhek alakultak. Az 

érsekség és a papi testületek viszont a török ki-

űzésével sem költöztek vissza Esztergomba, bár 

1691-ben I. Lipót 10 000 forintért visszaadta 

Esztergomot és Érsekújvárt az érseknek, akinek 

feladata lett volna a városok helyreállítása. I. 

Lipót 1703. október 23-án Bécsben kiadta azt az 

oklevelet, ami Esztergomot visszahelyezte régi 

jogaiba. Sajnos, a kiváltságlevél a Rákóczi-

szabadságharc alatt elpusztult. Az érsekség végül 

csak 1820-ban került vissza Esztergomba – ek-

kor indult meg igazán a város felvirágzása, bár a 

kötetben említett családok is már jóval korábban 

telepedtek meg Esztergomban. Sok ma álló épü-

letet ezen családok ősei kezdtek el építtetni. Pél-

dául Feichinger József és Sándor a reáliskola 

alapításában vállalt oroszlánrészt, Lőrinczy Re-

zső az első esztergomi kórház alapítója. 

Kamenszky Istvánnak köszönhető, hogy Eszter-

gomban a polgárok kevés áldozattal vészelték át 

a kolerajárványt. Palkovics László Esztergom 

utolsó alispánja volt. A történelem viharai a csa-

ládok életére is hatással voltak. Erről olvashat-

nak a könyvben pontos adatokkal, események-

kel, fotókkal illusztráltan, ugyanakkor valóban 

olvasmányosan.  

 

A képet a rendezvény résztvevőiről  

Nyári Andrea készítette 

http://www.ekor-lap.hu/
http://vkesztergom.hu/node/404


Amint annak a szerzők is hangot adtak, az alka-

lom s a kötet − azonkívül, hogy elolvasása való-

ban tartalmas, értékes és érdekes időtöltést jelent 

− remélhetőleg buzdítás mindenki számára, hogy 

keresse gyökereit, kutassa felmenőit. Így alapo-

sabban megismerheti önmagát is, és megerősö-

dik identitása, amelyre a mai világban különösen 

nagy szüksége van mindannyiunknak. 

 

Ifjabb Cseke László lovag az eszter-
gomi könyvtárban 

Hámosné Szőke Anna 

A Könyvtári beszélgetések programsorozat idei 

első vendége január 8-án ifj. Cseke László, a 

Szent György Lovagrend kancellárja volt. Aki őt 

középkori lovagi öltözetben látta már küzdeni a 

visegrádi Salamon-torony udvarán, vagy a palo-

tajátékok rendezvényein, nem is sejtheti, hogy 

mennyi minden belefér a történelmi hagyomány-

őrzésnek keresztelt tevékenységbe.  

Gyermekkorától nemcsak a hely szelleme, ha-

nem édesapja tanári, a széles körű turisztikai és a 

Dunakanyar, főként Visegrád múltjának kutatása 

és bemutatása érdekében végzett munkássága is 

arra késztette, hogy ő is folytassa az elkezdett 

munkát. A pedagógusi tevékenység, az idegen-

forgalmi, a vendéglátói munka mellett és után 

Visegrád történelmi hagyományainak gyakorlati 

bemutatását tűzte ki célul maga elé. Mivel tisztá-

ban volt azzal, hogy ezt a tevékenységet csak 

Visegrád hiteles történelmi hagyatékára lehet 

alapozni, édesapjával 1990-ben újjáélesztették a 

Károly Róbert által 1326-ban Visegrádon alapí-

tott Szent György Lovagrendet. Ezt az immáron 

Európára kiterjedő szervezetet, mint rendi kan-

cellár, édesapja halála óta ő irányítja. A Szent 

György Lovagrend, és ezen belül a határokon 

túli magyarságra is kiterjedő katonai hagyo-

mányőrző, tudományos, karitatív és a testvérvá-

rosi kapcsolatok erősítése érdekében kifejtett 

tevékenysége példaértékű.  

A hagyományőrzésnek nagyon fontos szerepe 

van mind a nemzeti öntudat erősítésében, mind 

az ifjúság nevelésében, de nem szabad megfe-

ledkeznünk arról, hogy megfelelő utánpótláskép-

zés nélkül a hagyományőrzésnek nincsen jövője. 

Ezt szem előtt tartva alapították meg Visegrádon 

17 évvel ezelőtt az ún. Apródképzőt, melynek 

létjogosultságát és sikeres tevékenységét jól mu-

tatja, hogy a kezdetek óta több fiatal is a Szent 

György Lovagrend Katonai Hagyományőrző 

Tagozatának tagja lett. A beszélgetés során meg-

ismerhettük a Szent György Lovagrend törté-

nelmi tradícióját, illetve, hogy milyen nehézsé-

gekkel kellett megbirkózni a Lovagrend újra-

élesztésénél, amely mostanra olyan nagy létszá-

múra duzzadt, hogy a legtöbb erőfeszítést a szer-

vezet egyben tartására, a feladatok összehangolá-

sára kell fektetni.   

Még kimondani is félelmetes: Közép-Európa 

legnagyobb nyári szabadtéri rendezvénye, a Vi-

segrádi Nemzetközi Palotajátékok idén lesz har-

mincnégy éves. Visegrád nem Visegrád a palota-

játékok nélkül, a palotajátékok nem palotajáté-

kok Cseke László nélkül. Szervezője, irányítója, 

motorja ennek a fesztiválnak, és ami nagyon 

fontos, a Lovagrendet és a palotajátékokat to-

vább vivő új nemzedék egyik kinevelője. A 

2018-as program már megismerhető a 

www.palotajatekok.hu honlapon. 

 

Bánhidy Vajk és ifj. Cseke László. Fotó: Nyári Andrea 

Ifj. Cseke László igazi közösségi ember, fontos-

nak tartja az együttműködést más hagyományőr-

ző egyesületekkel, akik sokat tanulhatnak egy-

mástól. Az igazi lovagok műveltek, erkölcsileg 

és szellemileg is helyt kell állniuk. A lovagok 

nem utolsósorban összetartóak, amit abból is 

láthattunk, hogy a Lovagrend magisztrátusa és 

priorjai szép számban képviseltették magukat a 

könyvtári beszélgetés során.  

http://www.palotajatekok.hu/


Színház az egész világ 

Hámosné Szőke Anna 

A Helischer József Városi Könyvtár az eszter-

gomi Művelődés Házával együtt szervezte a feb-

ruár 2-i Könyvtári beszélgetéseket a volt Zsina-

gógában. Bánhidy Vajk beszélgetőtársai ezúttal a 

Babits Mihály Kamaraszínház alapítója és 

rendezője: Kaj Ádám, valamint Kéner Gabriella 

színművésznő voltak.  

 

Kovátsné Várady Eszter, Bánhidy Vajk, Kéner Gabriella és 

Kaj Ádám. Fotók: Nyári Andrea 

Kovátsné Várady Eszter, a könyvtár igazgatója 

bevezetőjében elmondta, hogy az esztergomi 

Babits Mihály Kamaraszínház 2017. május 24-én 

alakult meg az esztergomi könyvtárban azzal a 

nem titkolt céllal, hogy Esztergomnak és a régi-

ónak (a felvidéki tömb- és szórványmagyarságot 

is beleértve) állandó kamaraszínháza legyen. Az 

alapítók Kaj Ádám rendező és társulatvezető, 

Kéner Gabriella, Maronka Csilla, Báhner Péter 

és Sorbán Csaba színművészek, Hollós Gábor 

rendező, Pipei Borbála látványtervező, Pásztó 

András és Szemes Péter dramaturgok, Vörös 

István író, költő, egyetemi tanár, valamint Braun 

Barna PR − marketing és kreatív munkatárs. A 

társulat szakmai mentorai: Bodolay Géza és 

Sándor János rendezők. A társulatnak a Művelő-

dés Háza Esztergom ad otthont.  

Habár a társulat hivatalosan 2017-ben alakult, 

már 2016 óta játssza előadásait, és azóta több 

fesztiválon is megfordult (ZAKO, Pannon Pódi-

um, Vallai Fesztivál, Tisacra, Tisza Teátrum). A 

társulat fontosnak érzi a kortárs magyar dráma 

ügyét, ugyanakkor nyitni szeretne a visegrádi 

országok drámairodalma felé is. A színházalapí-

tással az volt a céljuk, hogy elérjék és megszólít-

sák a felnövekvő generációt. Párkány és a kör-

nyék magyar lakossága számára pedig lehetősé-

get szeretnének biztosítani, hogy helyben, az 

anyanyelvükön juthassanak hozzá színházi él-

ményekhez.  

A névválasztás nem véletlen. Babits Mihálynak 

köszönhetően a kor legjelentősebb művészei 

fordultak meg a városban. „Szeretnénk, ha Esz-

tergom újra felkerülne a kulturális térképre, és 

Magyarország első városa újra az ország egyik 

szellemi fővárosa legyen. Hogy Esztergomnak ne 

csak múltja, de jövője is legyen.” – hangzott el. 

A társulat rendezője és vezetője, Kaj Ádám egy-

kori frankás öregdiák. Végzős gimnazistaként 

álmodta meg az állandó esztergomi színház ötle-

tét. Irodalmi és színháztudomány stúdiumok után 

a Szegedi Nemzeti Színházba került Bodolay 

Géza főrendező mellé. Itt Sz-projekt, később 

Theaterrepublik Ungarn néven társulatot alapított 

színész barátaival. A társulat 2016-ban Eszter-

gomba tette át székhelyét, és ekkor vette fel Ba-

bits Mihály nevét. Kaj Ádám 2009-ben Örkény 

István drámaírói ösztöndíjban részesült. 2010 óta 

pedig a Pannon Tükör folyóirat szerkesztője.  

Kéner Gabriella 1967-ben született Budapesten, 

a Színművészeti Főiskolát 1989-ben fejezte be 

operett-musical szakon. Pályafutását Egerben 

kezdte, majd Kecskeméten, Szolnokon, Zala-

egerszegen és Miskolcon játszott. Két éve Esz-

tergomban lép fel.  

„A színház mindig is éke egy városnak. Nem 

fényűzés, nem kirakatlátványosság, hanem egy 

település kultúrájának fokmérője, lelkületének 

hordozója. Esztergom az egyetlen magyar város, 

ahol aláírásgyűjtést szerveztek egy állandó szín-

ház alapításáért. És ez nem a régmúltban tör-

tént! A Városok Városa ezzel mindenképp kivívta 

helyét a magyar színháztörténetben. És ha job-

ban belegondolunk, a színház, a színjátszás min-

dig is szorosan összefüggött a polgársággal, az 

első városi színházak is a polgárosodásnak kö-

szönhetők. A színház a nevelés és az anyanyelv 

ápolása tekintetében pedig ugyanolyan fontos, 



mint az iskola. A színház ugyanakkor fórum is, 

ahol a város polgárai találkozhatnak. Egy állan-

dó esztergomi színháznak pedig még ennél is 

többet kell vállalnia, ugyanis nemcsak a várost, 

hanem az egész régiót kell szolgálnia, különös 

tekintettel a felvidéki szórvány- és tömbmagyar-

ságra. De nyitnia kell a visegrádi országok felé 

is, nemcsak földrajzi fekvésünkből, hanem kultú-

ránk közép-európaiságából adódóan.” mondta 

Kaj Ádám.  

Eddig a Sörgyári cappricio, a Jónás könyve és a 

Presszó-szonáta című darabokat láthattuk a Ka-

maraszínháztól. Ez utóbbit Vörös István író ki-

mondottan az esztergomi Babits Mihály Kamara-

társulat részére, annak két színésznőjére, 

Maronka Csillára és Kéner Gabira írta. A társulat 

további tervezett darabjai: Bohumil Hrabal és 

Vörös István: Hruscsov pincére voltam, továbbá 

Balassi Bálint: Szép magyar komédia című 

színműveket szeretnék műsorra tűzni. 

Zólyomi Zsolt parfümőr járt könyv-
tárunkban 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Könyvtári beszélgetések című sorozatának feb-

ruár 19-i vendége igazán különleges fiatalember: 

a „Magyar Orr”-ként is nevezett Zólyomi Zsolt 

volt. Édesapja szemészorvos, édesanyja tanítónő. 

Már kicsi gyerekkorában fura dolgokat szagolha-

tott. Hárman vannak testvérek. Észak-Afrikában, 

Líbiában gyerekeskedtek, ahol csak „kicsapták” 

őket reggelente a partra, és este „beszedték” 

őket. Foci helyett lementek inkább a tengerpart-

ra, és mint Cousteau kapitány, ott áztak egész 

nap a tengervízben. Együtt úsztak rájákkal, cá-

pákkal, murénákkal, és mindenféle egyéb külö-

nös állattal. Varázslatos, színes világ volt ez, egy 

magyar kisgyerek orrának ismeretlenül izgalmas 

illatokkal, szagokkal telítve.  

Néha furcsán néztek rá, amikor egy régi római 

kőtárban a szobrokat megtapogatta, megszagol-

gatta. Először mindig megfogta a dolgokat, és 

úgy került közel orrához az illat. E különös ér-

deklődése kiderült már 3-5 éves kora körül.  

1995-ben ment el egy francia luxusiskolába Ver-

sailles-ba, ahol egy évben csak tizenkét ember 

végzett, és nem vettek fel akárkit. Kiváló orrú 

embereket kerestek, akiknek megvolt a képessé-

gük arra, hogy a luxuskozmetikai ipar csúcskrea-

tívjait képezzék ki belőlük. Ötven év után érte el, 

hogy személyében végre ismét felvegyenek egy 

magyart. Ez nagy büszkeség és „wow” érzés volt 

abban az időben. Beszélgethetett azokkal az em-

berekkel, akik azokat a parfümöket alkották, 

amelyek előtt az ember reszketve áll a parfümé-

riákban, hogy kapjon egy kis mintát belőle, mert 

pénze sosem lesz rá megvásárolni. Szerencséjére 

már az iskolapadból alkalmazták egy nemzetközi 

projektre, így a több tízezer eurós tandíját két 

hétvége alatt megkereste, még mielőtt befejezte 

volna ezt a különleges iskolát.  

 

Zólyomi Zsolt és Kovátsné Várady Eszter.  

Fotó: Nyári Andrea 

A legelső receptúra, ami a parfümiparban léte-

zett, az 1300-as évek végéről Erzsébet király-

nőnknek készült, és a „Magyar királynő vize” 

nevet kapta. Bármikor ki tudja keverni. Ez is 

bizonyítja, hogy van múltja ennek a kicsi or-

szágnak ebben az iparágban! Azért nyitotta meg 

parfümériáját, hogy olyan kézműves márkákat 

mutasson be, amelyek még ma is igazi, meglehe-

tősen drága, természetes alapanyagokból készül-

nek. Cserébe nem költenek marketingre. Ezek 

gyakran a világ legjobb parfümőreinek az ún. 

„garázs márkái”, amelyeket csak kis szériában 

forgalmaznak, nem tömegtermékek, hanem exk-

luzívak. Számára fontos, hogy ezek a termékek 

elérhetőek legyenek. Azt a pénzt, amit nem köl-

tenek el reklámra, inkább beleteszik a parfümbe, 

és közepes áron árusítják. Saját parfümériája egy 



pénznyelő kultúrmisszió Magyarországon, de 

ettől még szereti csinálni.  

Sok hölgy vett részt a beszélgetésen, de akadtak 

urak is. Vendégünk készült illatmintákkal is az 

estre: a szenvedélyes „Juliette has a gun”-tól a 

konyakillatú parfümön át a citrusillatokig sza-

golgathattuk parfümjeit. Egy nyitott, kedves vi-

lágpolgárt ismerhettünk meg Zsolt személyében. 

Képes hírek röviden Esztergomból 
 

 

2017. december 11-én Száraz Miklós György József Attila 

díjas író volt könyvtárunk vendége. 39 éves kora óta ír 

regényeket. Tagja a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és 

Jogkezelő Egyesületnek. 1989-től 1991-ig a Juhász Ferenc 

szerkesztette Új Írás tanulmány rovatának vezetője volt. 

A folyóirat 1991 decemberi megszűnte után a Pannon 

Könyvkiadóhoz került szerkesztőnek, majd irodalmi ve-

zetőnek.  

A fotókat Nyári Andrea készítette 

 

 

A Köztünk élnek sorozat február 12-i vendégei Kipke 

Tamás író, költő és újságíró, valamint gimnáziumi osz-

tálytársa: Elmer István író és újságszerkesztő voltak. 

Sinkó Gyula beszélgetett a meghívott vendégekkel. Kipke 

Tamás alapítója és elnökségi tagja a Magyar Katolikus 

Újságírók Szövetségének; az újságírás tanára Esztergom-

ban, a Pázmány Péter Egyetem Vitéz János Karán. Elmer 

István 1983-tól az Ikarus című üzemi lap, 1990-től az Új 

Ember munkatársa. 

 

2017. december 18-án a Könyvtári beszélgetések vendé-

ge volt dr. Beer Miklós legújabb könyvének megjelenése 

alkalmából, amely Réti József interjúi alapján készült. 

Címe: Mindig velem.  A 2016 áprilisi Kemlib 12-13. olda-

lán részletesebb cikk olvasható a váci megyés püspökkel 

- szintén egy könyvbemutatója alkalmából. 

 

A Köztünk élnek sorozat 2018. január 15-i, idei első ven-

dége dr. Zámbori János szülész-nőgyógyász főorvos volt. 

1938. május 4-én született Nagykörűben, egy Szolnok 

megyei kis faluban, amelyet manapság Magyarország 

cseresznyéskertjének neveznek. Esztergomban végezte 

el szigorló évét, és azóta a Vaszary Kolos Kórház Szülé-

szetén dolgozott 2008-ig, 70 éves koráig. 

 

Bánhidy Vajk Feledy Péterrel beszélgetett 2018. január 

22-én az esztergomi könyvtárban. A már nyugdíjas újság-

író-riporternek 2017 végén megjelent egy kötete Napro-

pó címmel. Feledy Péter arra vállalkozott, hogy különbö-

ző újságcikk, forrásrészlet, interjú, esszé és még sok más 

műfajba besorolható írás segítségével komplex képet 

adjon a modernkori Magyarország történetéről. 

http://kemlib.jamk.hu/szam/2016_04/kemlib_2016_04.pdf
http://kemlib.jamk.hu/szam/2016_04/kemlib_2016_04.pdf
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Könyves Szerda Tolvaly Ferenccel 

Makuvek Nóra 

Tolvaly Ferenc legújabb könyve, az orgonaépítő 

Angster-családról szóló Égi zene megjelenése 

apropóján érkezett a tatai Móricz Zsigmond 

Könyvtárba december 6-án. A könyv témája 

szorosan kapcsolódik az adventi időszakhoz  az 

orgonazenének és a sokszor elmélyült gondola-

toknak köszönhetően. 

A közvetlen légkör 

már a pódiumbeszél-

getés előtt kialakult.  

Tolvaly Ferencben 

egy sokoldalú, nyitott 

személyiséget ismer-

hettek meg az előadás 

hallgatói. A marosvá-

sárhelyi születésű író 

mesélt arról, milyen 

érzések, gondolatok határozták meg első német-

országi éveit, miután családjával együtt disszi-

dált 1974-ben. Egy jezsuita kolostorban élve 

mélyen megérintette a vallásosság. A gimnázium 

elvégzése után érdeklődése a közgazdaságtan, a 

filozófia, valamint a teológia felé fordult, de iga-

zán a filmrendezés és a filmgyártás területén 

tudott kibontakozni. Humorral emlékezett az 

1989-es magyar-osztrák határnyitáskor zajló 

dokumentumfilm-forgatásra. Az abszurd jelene-

tekben bővelkedő történet megnevettette a kö-

zönség tagjait. A rendszerváltás után Magyaror-

szágra visszatérő Tolvaly Ferenc Budapesten 

reklámügynökséget, valamint filmforgalmazó és 

filmgyártó céget nyitott, és vállalta kulturális 

rendezvények támogatását. A TV2 Média Cso-

port Kft. igazgatói posztját betöltve nehezebben 

született meg egy-egy írás, a kétezres évektől 

azonban sorozatban jelentek meg kötetei. Első 

könyve 1978-ban látott napvilágot Benső Végte-

len címmel. A Szent Jakab zarándokútról szóló 

El Camino – Az út 2005-ben jelent meg. A Zsol-

nay-kódot 2016-ban jelentették meg Pécsett, idén 

pedig a már említett, Angster-család történetét 

bemutató kötet látott napvilágot. Az utóbbi két 

mű témáját – melyekkel a nagyhírű iparos di-

nasztiáknak állított emléket – a szívéhez oly 

kedves Pécs városában találta meg. 

 

Tolvaly Ferencről Goldschmidt Éva készítette a fotót 

A találkozó résztvevői felkészült Tolvaly Fe-

renc-olvasók voltak, így kérdésekben sem volt 

hiány. Egy hangulatos és tartalmas beszélgetés-

sel, valamint dedikálással ért véget a 2017-es év 

utolsó Könyves Szerdája.  

mailto:duba.reka@jamk.hu


Nemzeti imádságunk, a Himnusz 

Kerekesné Fuli Anikó 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezte a 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2018 januári 

előadásait a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Csilla von Boeselager Gondviselés Háza Idősek 

Napközi Otthonában, a Vakok Állami Intézeté-

nek Tatai Rehabilitációs Telephelyén és Tata 

több iskolájában is.  

 

Kölcsey Ferenc Franz Eybl litográfiáján. A kép forrása: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kölcsey_Ferenc#/media/File:Franz_von_K%C3%B6lcsey_Litho.jpg  

A bevezetőben röviden áttekintették Kölcsey 

Ferenc szerepét a reformkorban és a nyelvújító 

mozgalomban, valamint ezek történelmi előzmé-

nyeit. Megismerkedhettek a Rákóczi nótával és 

azokkal a vallásos néphimnuszokkal, melyekben 

a kor magyarsága igyekezett kifejezni nemzeti 

identitását. Szó esett az újévköszöntés népi ha-

gyományáról és konkrétan a Himnuszt ihlető 

Batthyány-kódex 190-191. énekeiről. Megismer-

hették a jeremiád, mint irodalmi műfaj sajátossá-

gait Himnuszunkon keresztül. Természetesen 

nemzeti imánk zenei feldolgozását is górcső alá 

vették, így áttekintették a Himnusszal kapcsola-

tos legjelentősebb anekdotákat. Számos más ér-

dekesség is elhangzott, mint például, hogy mely

 zeneművek hatottak Erkel Ferencre a mű meg-

komponálásakor, miért lassították le a Himnuszt 

az 1920-as években, és hogy milyen képzőművé-

szeti alkotásokban jelenik meg nemzeti imánk.  

Az előadás természetesen a Magyar Kultúra 

Napjának témakörével zárult. Szó esett a meg-

emlékezés kialakulásáról és a nappal kapcsolatos 

eseményekről: mint például a Himnusz kéziratá-

nak kiállításáról az Országos Széchényi Könyv-

tárban, illetve a Márai-díj és a Kölcsey-

emlékplakett átadásáról.  

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár kitelepülé-

sei elérhetővé teszik a programokat azok számá-

ra is, akik – fizikai okok, vagy csak idejük korlá-

tozottsága miatt – nem tudják felkeresni az in-

tézményt. Ezen alkalmakkor nem csak ismerete-

ket adnak át, de közösséget is építenek. Igazolják 

ezt azok a pillanatok, amikor például a hallgatók 

megbeszélik, hogy közös kirándulás keretében 

felkeresnek egy – az előadáson megismert – em-

lékművet, vagy amikor megosztják egymással az 

adott témával kapcsolatos élményeiket, tapaszta-

lataikat… s öntik végeláthatatlanul kérdéseik 

sorát az előadóra. 

Várjuk vendégeinket továbbra is ingyenes, min-

denki számára látogatható rendezvényeinkre a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla von 

Boeselager Gondviselés Háza Idősek Napközi 

Otthonába, a Vasút utca 64-be. A következő 

programon Wass Albert munkásságával ismer-

kedhetnek meg.  

 

A fotót az eseményen Kerekesné Fuli Anikó készítette 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kölcsey_Ferenc#/media/File:Franz_von_K%C3%B6lcsey_Litho.jpg
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Visszatekintés 2017. évi  
programjainkra 

Szabó-Berghauer Zoltán 

Mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött, 

melyben folytattuk a 2016-ban megkezdett tö-

rekvéseinket. Ennek közvetett előzménye és stra-

tégiai kiindulópontja a 2014-es épületfelújítás 

volt, közvetlen előzménye pedig a 2016-os igaz-

gatóváltás. Ezek függvényében részben más, de 

koncepcióját tekintve mindenképpen egy új 

irányt jelölt ki intézményünk azzal összhangban, 

hogy a mai információs-virtuális közegben, a 

feltartóztathatatlan és szükségszerű változásokon 

áteső könyvtárfogalom és tartalmi megjelenítése, 

valamint a könyvtár megítélése terén lépést tud-

junk tartani. Önmeghatározásunk alappillérei (1) 

a digitális kultúra előnyeinek kihasználása a ha-

gyományos könyvtári funkciókban, (2) a digitális 

kultúra formálása és befolyásolása, (3) a sajátos, 

helytörténeti gyűjtemény megóvása és fejlesztése 

digitális eszközökkel, és mindezek mellett, hogy 

(4) a felhasználók közösségi fóruma, kulturális 

kikapcsolódásának és élményeik eszmecseréjé-

nek tere legyünk. Programjaink tekintetében pe-

dig nemcsak az országos érdeklődésre számot 

tartó hírességeket, vendégeket fogadjuk szívesen, 

hanem ösztönözzük a helyi művészeket és tehet-

ségeket is. 

Könyvtárunk teljesen megújult homlokzata és 

kubatúrája, átalakított és megszépült környezete 

(a Schmidt Sándor Agora szomszédsága), ezen 

projektek céljai, továbbá az épület kiváló elhe-

lyezkedése és megközelíthetősége – történetesen 

a városközpontban és a főúton –, valamint az 

olvasási-tájékoztatási szokások változása kiváló 

lehetőségek és adottságok arra nézve, hogy kö-

zösségi színtérré változzunk. A lehető legoptimá-

lisabb elosztású heti 40 órában állunk olvasóink 

rendelkezésére, és – adott esetben – az azon túli 

órákban is gyakorlatilag minden korosztályt 

rendszeresen igyekszünk bevonzani programja-

inkkal. 

A 2016-os Ünnepi Könyvhéten útjára indított, 

immár legfontosabb és legkiemelkedőbb rendez-

vényünk, a KULTFESZT idén szeptember 20-

22. között került megrendezésre a Gáthy Zoltán 

Városi Könyvtár emeleti galériájában. „Kultúra, 

közösség, könyvtár” – kiállítás koncerttel, köny-

vekkel három napon át. 

 

Pillanatképek a KultFest eseményeiből. A fotókat a 

könyvtár munkatársai készítették 

A nyitó rendezvény, Szax Olivér „Kvart” c. kiál-

lítása után az értő és lelkes közönség még sokáig 

az alkotások között maradt, spontán megvalósít-

va azt a célkitűzést, hogy a könyvtár, mint kö-

zösségi színtér valódi közösséget, közösségeket 

mailto:duba.reka@jamk.hu


teremtve, párbeszédre ösztönözze az igényesen 

szórakozni, kikapcsolódni, művelődni és kulturá-

lódni vágyókat. A képek által ihletett zenei alá-

festést Szegő Csaba szolgáltatta. 

A második napon Grecsó Krisztián József Attila-

díjas szépíró és Kollár-Klemencz László (Kiste-

hén) énekes, dalszerző, szövegíró adott közös 

gitárkoncertet. A két művész olykor szerepet is 

cserélt: Krisztián szólózott, illetve László olva-

sott fel saját novelláiból. A rendkívül dinamikus 

és jó hangulatú kis koncert több korosztály ér-

deklődését is felkeltette és kielégítette. 

A harmadik rendezvényen sem apadt a közönség 

létszáma, és az érdeklődőknek sem kellett csa-

lódniuk dr. Csunderlik Péter történész előadásá-

ban, melyben az ünnepi könyvhétre megjelent 

írásáról hallhattak érdekfeszítő dolgokat. A 

rendhagyó történelemóra még így is annyi kér-

dést hagyott maga után, hogy csak jól eső hiány-

érzettel engedhettük el a szerzőt, de abban a re-

ményben, hogy készülő, legújabb kötetével is 

hamarosan meglátogat bennünket. 

 

Könyvbemutató Csiffáry Gabriellával 

Külön érdekessége ennek a rendezvénysorozat-

nak, hogy a dorogi kötődésűek is elfogadták a 

meghívást: Szax Olivér és Csunderlik Péter sze-

mélyében két nyitott, energikus fiatalemberrel 

találkozhatott a közönség, és általuk sok-sok 

pozitív élménnyel gyarapodhatott, tudva, hogy 

az ő nevük egyfajta garancia a minőségre, tovább 

gyarapítva városunk gazdag kultúrtörténetét. A 

nagy érdeklődésre való tekintettel az intézmény 

önálló kezdeményezése a jövőben is ősszel fog 

jelentkezni, előreláthatólag hasonló tematikával: 

a zene és irodalom kapcsolatával, illetve egy-egy 

előadással és kiállítással. 

 

Író-olvasó találkozó Szabó T. Annával 

A 2017-es évi közönségtalálkozóinkat a már 

említett törekvéseink jegyében – ami a program-

jainkat illeti – jelképesen olyan műsorral kezd-

tük, amely egyaránt volt országos és helyi vonat-

kozású is. Régi ismerősünk, a dorogi kötődésű 

levéltáros, Csiffáry Gabriella számos könyve 

közül most Az aranyérem másik oldala című 

kötetét mutatta be, annak egyik interjúalanyával, 

a kilencszeres kenuvilágbajnok Wichmann Ta-

mással beszélgetve. 

Az Ünnepi Könyvhét keretein belül szintén, 

idén nemcsak egy országosan nagyobb népszerű-

ségnek és ismertségnek örvendő vendéget hall-

gathattunk Sándor Anikó személyében (Magyar 

Camino, Pillangó), hanem egy helyi – de ugyan-

csak szűk hazánkban is ismert – szépírót, a Jean-

Pierre Montcassen álnéven történelmi regények-

kel népszerűvé lett Cselenyák Imrét is. A szerző 

rendhagyó módon – a rengeteg irodalomtörténeti 

munka mellett – elsőként írt életregényt Arany 

Jánosról, a 200 éve született nagy költőről, Ál-

dott az a bölcső címmel. 

Mindezek mellet a könyvhéten belül egy újabb 

„gyakorlatot” honosítottunk meg. Az országos 

rendezvénnyel körülbelül egy időben jelentkezik 

Dorogon a Kosbor. Az idén ötödik alkalommal 

megrendezett térségi, kulturális és gasztronómiai 

eseményen a szervezők kérésére közös prog-

rammal jelentkeztünk. A Kosbor minden évben 

egy-egy hangszer és nemzet megnevezésével 

hívószavak köré szervezi programjait, melyek 



ezúttal a „gitár” és az „olasz ízek” voltak. Ennek 

apropóján mi „olaszos könyvbemutatóra” invitál-

tuk közönségünket Sediánszky Nórával, és éne-

kes kísérőjével, Halmos Fatiméval. A Velence 

útvesztői és a Tékozló Párizs című nagyszerű 

útikönyvek szerzője pazar stílusban, nagy hangu-

latteremtő erővel, gazdagon informálva mesélt az 

„Adria Királynő"-jéről, Velencéről. A későbbi-

ekben az írónő beszélt a magyar-velencei kap-

csolatok történetéről, Velence híd szerepéről a 

Kelet felé, reménykedve idézte a mai Velence 

nehézségeit: a város süllyedését, a lakosság 

csökkenését, a turisták áradatát. Szóba került a 

legújabb, Párizst bemutató kötet is. A szerző 

vallott további tervéről: trilógiává fejleszteni 

eddigi műveit. A rendezvény különleges hozadé-

ka volt, hogy üdvözölhettük a nagyszerű rádiós 

műsorvezetőt, az édesapát, Sediánszky Jánost is.  

 

Dragomán György író felolvas kötetéből 

2017-ben nevesebb meghívottjaink és előadóink 

között szerepelt a József Attila-díjas és világhírű 

író-műfordító Dragomán György (május 10-én), 

majd felesége is, a szintén József Attila-díjas 

Szabó T. Anna (október 26-án), valamint a za-

varba ejtő témákat boncolgató Czapáry Veronika 

(április 27-én). „Szeptember végén…” a 

Történelmiregény-írók Társasága – immáron 

másodszor, de mások – képviseletében Andy 

Baron, Cselenyák Imre, Gáspár Ferenc és 

Hacsek Zsófia volt a vendégünk. 

Ezt a közönségtalálkozót követte az Országos 

Könyvtári Napok rendezvénysorozata, melyen 

a dorogi születésű, 15 év után új verseskötettel 

jelentkező Peer Krisztiánnal találkoztunk, aki-

nek tragikus sorsát új megvilágításban ismerhet-

tük meg. Az est címe "Széjjelhagyott nyár" 

volt, amely eredetéről a vendég elmondta: az 

emberek nem tudnak a jelenben élni és annak 

valódi értékét látni, sokan küzdenek az örökös 

lemaradottság érzésével.  

 

A könyvtári hét vendége volt Peer Krisztián költő  

Ő is közéjük tartozik, hiszen folyamatosan a jö-

vőtől szorong, és a múltba vágyik vissza.” (24 

Óra. 2017. okt. 7.) Nemrég találkozott barátnő-

jével, Zsófival, aki újra versírásra ösztönözte, de 

a 25 éves lány váratlan és korai halála újabb 

mélypontot jelentett életében, így fél verseskö-

tetét gyászversekkel kiegészítve a Költészet 

Napjára jelentette meg „42” címmel. A kötet az 

olvasók és a kritikusok körében egyaránt nagy 

sikert aratott. A könyvben felvágatlan lapok jel-

zik azokat a műveket, amelyek az elvesztett 

lányra utalnak. A komoly és felemelő beszélge-

tést Peer Krisztián felolvasásai, illetve dedikálása 

zárta. 

Az október 6-i rendezvényeinken az iskoláskorú 

gyerekeket részesítettük előnyben egy „hosszab-

bított nyitvatartás” keretében, ahol csoportfog-

lalkozásokon először Kovács Niko – Richter 

Aranyanyu díjas – élménypedagógus vezetésé-

vel, majd a Cellux csoport mesefeldolgozásán, s 

végül Horváth Zoltán kreatív, izgalmas és inter-

aktív társasjátékai hatására fulladhattak ki 22 

óráig, a félidőben zsíroskenyeret majszolva. 

Október végén – tisztelegve a reformáció előtt, 

annak 500. évfordulóján – kedves, régi „jamkos” 

munkatársunk, Fátrai Márta tartott vetített képes 

előadást Luther nyomában címmel, amelyet a 

németországi, ún. lutheri városokban tett kirán-

dulása ihletett. 



Dorog történetének szintén egy nagy évforduló-

jához érkeztünk 2017-ben. Emlékezés 

(Erinnerung) 70 címmel jelent meg a város ön-

kormányzatának reprezentatív sorozatában az a 

képekkel gazdagon illusztrált 

könyv, mely a dorogi néme-

tek, a svábok kitelepítésének 

(1947) 70. évfordulójának 

alkalmából született.
1
 A szer-

kesztő-írói munkálatokkal 

intézményünk vezetőjét,  

Szabó-Berghauer Zoltánt 

kérték meg. A kötet áttekin-

tést ad a magyarországi németek történetéről, a 

svábság Dorogra településéről, a kitelepítések 

előzményeiről és a kitelepítések hatásairól, sok-

sok interjú kíséretében. 

Ehhez az eseményhez illeszkedve hívtuk meg a 

2016 óta másodszor nálunk járó Lóczy Istvánt 

(május 3-án), az Imedias Kiadó szerkesztőjét, 

hogy könyvbemutatót és –ajánlót tartson újonnan 

megjelent – honi németeket, svábokat érintő – 

kiadványaikról. 

Programjaink között nem feledkezhetünk meg 

egyéb és szintén fontos, állandó rendezvényeink-

ről sem. Példának okáért megemlítjük a legki-

sebbek hetente zajló Kerekítőjét, a havonta 

megrendezésre kerülő (immár nyolcadik éve 

töretlen lendülettel működő) Pöttöm klubot, 

valamint a nagyobbaknak hasznos időtöltést 

nyújtó Társasjáték klubot. 

Az elmúlt tanévben – s általában ez is rendsze-

resnek mondható – lezajlott az az olvasópályá-

zat, amellyel a kortárs irodalom egy-egy újonnan 

megjelenő remekére igyekszünk felhívni a fi-

gyelmet az általános iskolás korosztályban. En-

nek szorgalmas és lelkiismeretes házigazdája 

évről-évre gyermekkönyvtárosunk s egyben az 

intézmény helyettese, Gurinné Pintér Gabriella. 

Ő állítja össze a feladatsort, amelyeken többnyire 

játékos formában kellett számot adni arról, 

                                                           
1 Szabó-Berghauer Zoltán: Könyv a dorogi németek 

elűzéséről. In: Kemlib, 2017.  5-6. sz. 35. p. 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2017_06/kemlib_2017_06.pdf  

mennyire figyelmesen olvasták és dolgozták fel 

az ajánlott műveket. Természetesen a feladatok 

összeállításánál figyeltünk arra, hogy egy kis 

könyvtárhasználati ismeretet is csempésszünk a 

megoldások kivitelezésébe. 

 

A fotó a Társasjáték klub alkalmával készült 

2017-ben április 11-én a költészetről szólt az 

egész nap, gitárzenével, helytörténettel, verse-

nyekkel ötvözve. Délelőtt – régi jó szokásunkhoz 

hűen – a gyerekeké volt a főszerep. Levezetője 

szintén Gurinné Pintér Gabriella volt. A könyv-

tár által meghirdetett versmondó versenyen 

Arany János születésének 200. évfordulója előtt 

tisztelegtek a diákok, így a gondosan kiválasz-

tott, és korosztályuknak megfelelő Arany balla-

dákból kellett válogatniuk. A zsűri: Mucha Ildi-

kó, a könyvtár volt igazgatója, Antal Zsuzsanna, 

a könyvtár helytörténeti felelőse és Kele Fodor 

Ákos költő három kategóriában értékelte a jól 

felkészült versmondókat. Szintén április 11-én 

délelőtt tartotta meg német nyelvű szavalóver-

senyét a Dorogi Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat a Tájházban. Délután 5 órakor Dorog-

ról írták, dorogiak írták címmel a művelődési 

házban költészet napi irodalmi estnek adott he-

lyet a Dorog Város Barátainak Egyesülete. A 

civil szervezet és a könyvtár közös rendezvényén 

több mint százan vettek részt. A költészet iránt 

érdeklődők ezúttal különleges kultúrcsemegét 

kaptak ráadásul. Az azóta nagy fájdalmunkra 

elhunyt Kovács Lajos helytörténeti kutató Dorog 

történelmét felelevenítve a településünkön meg-

forduló, alkotó és településünkről író nagy elő-

dök – pl. Komoróczy Miklós, dr. Mosonyi Albert 

– és kortársak portréit festette le, majd – többek 

http://kemlib.jamk.hu/szam/2017_06/kemlib_2017_06.pdf


között – Kovács Klára, Dankó József és Szabó-

Berghauer Zoltán előadásában meghallgathatták 

az adott szerző egy-egy művét is a jelenlévők. 

Korunk jeles – Dorogon élő vagy dorogi szárma-

zású – írói is megtisztelték a rendezvényt. A fel-

olvasó esten volt többek között Cselenyák Imre, 

Kele Fodor Ákos és Peer Krisztián, valamint 

bemutatkozott az új írógeneráció is Vig Sára 

személyében. A változatosságot gitárjáték gaz-

dagította. 

 

A Történelmi Írók Társaságának könyvbemutatója 

2016-ban került könyvtárunkba más dorogi hely-

színről, így idén másodszor adhattunk helyet az 

általános iskolák művészeti-szakköröseinek 

munkáiból összeállított SzínTÁRLATnak (ápri-

lis 12-én). Alkotó munkájukat mindhárom isko-

lában művész-rajztanárok segítik. A kiállításon 

az iskolaegységekben tanórai és szakköri kere-

tekben folyó képzőművészeti tevékenység bemu-

tatására vállalkoztak az előző tanév legsikere-

sebb munkáin keresztül. Az eddigi kiállítások 

minősége is igazolja, hogy érdemes minden év-

ben megszerveznünk a bemutatót, melynek szín-

vonalát emeli a helyszín is, felújított könyvtá-

runk emeleti galériája. Év végén az általános 

iskolásoknak Arany Jánost idézte meg az író, a 

már többször említett Cselenyák Imre először az 

Eötvös iskolában (dec. 5.), majd a könyvtárban 

(dec. 6.). A Rauscher-díjas író, zenész sokévnyi 

kutatómunkája közben fedezte fel, hogy a ma-

gyar irodalom egyik legismertebb alakja az írás 

mellett a zene nagy kedvelője is volt, 12 éves 

korától kezdve rendszeresen énekelt zsoltárokat 

a templomi kórus tagjaként.  A könyvtári előadás 

fő mozzanataként Cselenyák Imre Arany János-

nak öltözve és gitárt ragadva szórakoztatta a diá-

kokat. Előadta a költő által írt dalokat, majd saját 

szerzeményeit is bemutatta. A megjelent gyere-

kek nagyon élvezték az interaktív előadást, ame-

lyet az ország több pontján, illetve határainkon 

túl is bemutatott az író”. (24 Óra. 2017. dec. 7.) 

Visszatérő vendégeink és sorozataink mellett 

ügyeltünk a változatosságra, a célcsoportok kivá-

lasztására, a helyi szervezetekkel való együttmű-

ködésre, így pl. az iskolákkal és civil szerveze-

tekkel is. Régebbi, alvó kapcsolatainkat ébresz-

tettük fel, meglévő kapcsolatrendszerünket pedig 

megerősítettük: jó viszonyt ápolunk fenntartónk-

kal, az önkormányzattal, aminek hozzáállása 

rendkívül támogató, és idén is sok szakmai segít-

séget kaptunk a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár dolgozóitól, amit itt, eme lapokon kü-

lön szeretnénk megköszönni, különös tekintettel 

a nemrég nyugdíjba vonult dr. Voit Pálnak. 

Munkánk, szolgáltatás-felfogásunk progresszív. 

Idén először sikerült szinte teljes évre előre meg-

szerveznünk a 2018-as programjainkat, melyek a 

városi programfüzetben és a várva várt – meg-

újuló – honlapunkon egyaránt megtalálhatók 

lesznek. Bízunk benne, hogy törekvéseink nem 

hiábavalók, és a „könyvtár, közösség, kultúra” 

ügyét lelkiismeretesen fogjuk tudni támogatni – 

olvasóink, felhasználóink, vendégeink nagy 

örömére. 

 

Meghosszabbított nyitvatartás és gyermekprogramok 


