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Nekrológ (Bartók Gertrud) 

Kissné Anda Klára 

„Okuljatok mindannyian e példán. 

Ilyen az ember. Egyedüli példány. 

Nem élt belőle több és most sem él, 

s mint fán se nő egyforma két levél, 

a nagy időn se lesz hozzá hasonló. 

Nézzétek e főt, ez összeomló, 

kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz, 

mely a kimondhatatlan ködbe vész 

kővé meredve, 

mint egy ereklye, 

s rá ékírással van karcolva ritka, 

egyetlen életének ősi titka.” 

/Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd/ 

2018. július 30-án vártam. Új helyzet van, de 

most rá lenne szükség, ő a profi a területen. Meg 

kell beszélni, mit és hogyan, hol tartunk, hogyan 

tovább... De nem jön... Nem tud róla senki, csak 

hogy Gyulára mentek hétvégén. Most ott volt 

hagyományőrző hétvége – szerepeltek. A tele-

font nem veszi fel, az sms-re sem válaszol – hiá-

ba nézem többször, hátha csak nem hallom az 

üzenetet. Talán olyan elfoglaltsága van, ami nem 

engedi? Volt már ilyen. 

Délután öt körül munkatársam, Duba Réka hív 

elcsukló hangon: „Tudunk Gertiről valamit? 

Hallottad...?” Nem. És nem hiszem el! A Face-

bookon annyi minden van. Ki mondta? Ki látta? 

Honnan ered? Hol a forrás? Sorban hívnak má-

sok is, késő estig ég a vonal. Nekik sem tudok 

mást mondani: „… majd, ha hivatalos helyről 

értesítenek..., holnap majd ott ül az ügyeletben 

...” – és reménykedve biztatom magam is. Hosz-

szú az éjszaka, forgolódom. Reggel korán kelek, 

sietek. Egyenesen a „parkszobába” vezet az 

utam, de a helye üres... Fáj a bizonyosság. Ez a 

valóság! „Azt mondják nincs pótolhatatlan em-

ber. Pedig csak az van.” – ahogy Mikolasek 

Zsófia fogalmazott. 

 

Gertrud 2017 júniusában „Az én könyvtáram” projekt 

tatabányai szakmai rendezvényén. Fotó: Hatvani István 

Bartók Gertrud 2015-ben érkezett a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtárba helyismereti 

könyvtárosnak. Rövid idő alatt akklimatizáló-

dott, mindenkit megnyert. Hamarosan kiderült, 

hogy kivételes műveltségű, roppant okos, min-

den helyzetben reális, gyors fellépésre képes. 

Tiszteltük és szerettük megnyerő modoráért, 

humoráért. Mindenre nyitott volt. Mintha neki 

nem okozott volna nehézséget semmi. Akár az 

előtte tornyosuló feladatok, akár az életmódvál-

tásra kényszerítő betegség panaszkodásra inge-

relhette volna, de ő nem az a fajta volt. Megol-
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dást keresett és talált. Példátlan teherbírással 

végezte a dolgát minden körülmények között. 

Ami másnak már elég volt, ahhoz ő még kere-

sett, és hiba abban sem volt. Helyismereti könyv-

táros, szaktájékoztató, remek előadó volt, aki 

részt vett a kutatásban, a feltárásban, gondozta a 

cikkadatbázist, belefogott a digitalizálási mun-

kába, elkezdte az aprónyomtatványok feldolgo-

zását. Ha kellett pályázatot írt, ha kellett szak-

fordítást végzett, rendszeresen publikált. Ápolta 

az intézményi együttműködést a múzeummal, 

tartotta a kapcsolatot a megyei kiadókkal, mi-

közben állományt gondozott, gyarapított, leválo-

gatott, részt vett az ügyeletben. Kivette részét 

ellenőrző bizottsági tagként az egyesületi mun-

kából, és szaktanácsadóként vett részt Az én 

könyvtáram projektben. Hogy honnan volt ez az 

energia? Hogy fért bele ennyi minden? Honnan 

az elhivatottság? ... 

 

Gerti, a tartalékos katona 2018 júliusában.  

A kép forrása: B.G. Facebook profilja 

Miskolcon született, Debrecenben volt középis-

kolás, aztán a KLTE-n történelem–latin szakos 

tanárként végzett, amit megfejelt az Eszterházyn 

egy informatikus könyvtáros diplomával. Soha 

nem dicsekedett, hogy tagja volt a Magyar Ókor-

tudományi Társaságnak, a Magyar Patrisztikai 

Társaságnak pedig alapító tagja. A Szent Ágos-

ton János-evangélium kommentárjának fordítá-

sáért elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia 

Pedagógus Kutatói Pályadíját. Tatabányára 

Egerből jött, ahol történelmet, latint és ógörögöt 

tanított a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban, mi-

közben óraadó szeminárimvezető volt a főisko-

lán. Már akkor sem volt ennyi elég neki. Kutatási 

területe a középkori és kora újkori életmódtörté-

net volt. Ezt kamatoztatta, amikor később a tör-

ténelem doktori iskolában középkori és újkori 

latin, valamint kéziratolvasás kurzusokat tartott. 

Érdekelte a kísérleti régészet, hódoltság kori 

oszmán és magyar viselet-rekonstrukciókat ké-

szített és tervezett, korabeli recepteket rekonstru-

ált. És míg más szabadidejében olvas, pihen, ő - 

az általa is alapított – egri Hungari Dzsebedzsi 

Kulturális és Hagyományőrző Sportegyesület 

munkáját támogatta. Íjászatot, reneszánsz tőrví-

vást tanított. 

 

A tatai Patarán 2017-ben. Jobb szélen látható lánya, 

Révész Ágnes, aki szintén életét vesztette a balesetben.  

A kép forrása: B.G. Facebook profilja 

A szerelem és pályamódosítás hozta Tatabányá-

ra. 2014-ben megismert férje, Zsigmond Péter 

révén lett tagja a Tata Várának Seymenjei Egye-

sületnek. 2015-ben a győri barokk esküvőn 

mondták ki a boldogító igent. Sorra járták az 

ország hagyományőrző rendezvényeit, ahogy 

ezen a nyáron is tervben volt... 

 

Fotó: Dallos István. A kép forrása: 

https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/meg-ma-

is-nepszeru-a-konyv-olvasasfelmeres-alapjan-960031/ 
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Ahogy közvetlen kollégája, Géza búcsúzott tőle: 

„Két felől égett a gyertya, de a lángjainak sokáig 

nem kellett volna még összeérnie... de eltörött... 

Lefordított fotók a szomszéd asztalon, már nincs 

többé, aki nézze... Rengeteg munka, a naptárban: 

Gyula, Hajdúnánás... Nagyon nagy csend, miért 

nem jön? ... ügyeletes .... lenne... Requiesce in 

pace!” Gertinek 49 év jutott. 

Hiánya felfoghatatlan. Búcsúzik tőle minden 

kollégája. Emlékét megőrizzük. 

Csak természetesen! – VI. öko-
olvasótábor 

Nász János 

Öko-olvasótáborunk szerves részét képezi a 

könyvtári-komplex környezettudatosítási tevé-

kenységünknek, amelyet nem csupán ez a pályá-

zat, hanem a korábbi könyvtárzöldítési prezentá-

ciók is szemléletesen érzékeltetnek.  

Táborunk alapvető céljai: A környezettudatos-

ság erősítése és érzékenyítése, a tanórán kívüli 

oktatás-nevelés segítése, közösségfejlesztés, 

könyvtárhasználatra- és információfeldolgozásra 

nevelés, hazaszeretetre-, lakóhely- és a környezet 

szeretetére való nevelés, a nemzeti értékek, hun-

garikumok, értéktárak megismertetése a diákok-

kal. Másrészt –a Nemzeti Alaptantervre is tá-

maszkodva – az alapvető kompetenciák közül a 

digitális, az anyanyelvi, az esztétikai és termé-

szetismereti kompetenciák erősítése is hangsú-

lyos tevékenységünkben a 14-18 éves korosztály 

számára. Mindezek fókuszában a fenntartható, 

természetközeli életmód megtapasztalása és át-

élése állt. 

Szakmai programunkat már hagyományosan a 

bolygónkat és az anyagi mindenségünket alkotó 

négy alapelemű világunkon, valamint a termé-

szet intelligens körforgásán keresztül járjuk be, 

meghatározott témanapokat választva. Másrészt 

az ENSZ Fenntarthatósági tervezetének (Agenda 

2030) 17 pontját beszéltük meg vázlatosan. Ez 

utóbbit azzal a szándékkal tettük, mert később ez 

a korosztály felelősségteljes döntéseket hozhat, 

vagy akár saját pozitív példákat adhat a boly-

gónk fenntarthatóságával kapcsolatban. Emellett 

a saját korosztályuk ismerete és önismerete, va-

lamint egy lehetséges értékközösség létrehozása 

állt a tervezetünk középpontjában. Az ötödik 

szempontunk az volt, hogy minden egyes témán-

kat áthassa az információk kezelése, a könyvtá-

runk sokrétű tevékenységének bemutatása és az 

egyes témákhoz kapcsolódó könyvek, irodalom 

ajánlása, valamint az iskolákban tanultakhoz 

kapcsolódó ismeretek felfrissítése. Hatodik 

szempontunknak pedig a közösségi lét, közös 

értékeink, az összetartozás, az egészséges nem-

zeti öntudat érzéseinek erősítését határoztuk 

meg. A tábori előkészületeket több közös talál-

kozó előzte meg, kisebb természetjárással, be-

szélgetéssel és a tudnivalók ismertetésével. 

Az alábbiakban naplószerűen vázoljuk, hogy mi 

történt velünk, milyen információkra hívtuk fel a 

figyelmet, hogyan válhatnak a fiatalok felelős 

cselekvői a természeti környezetünk megóvásá-

ra, és egyensúlyának fenntartására saját és kö-

zösségük életében. 

 

Párkány felé menet. A fotókat Nász János, Nagy Ádám és 

Fábián Ildikó készítette 

A tábori naplóból  

2018. július 16. hétfő 

Bár a szállásunkat csak kora délután foglalhattuk 

el, de az indulást délelőttre tettük, még pedig 

azért, hogy a csaknem száz kilométeres utat is 

hasznosan töltsük. Első megállónk Párkányban 

volt. Gyönyörködhettünk az esztergomi panorá-

mában és közben ifj. Gyüszi László helytörté-

nész, igazgatóhelyettesünk történelmi leckét 

adott nekünk a településről, amely egykor szer-



ves része volt a korábbi megyeközpontnak, érse-

ki székhelynek. Nemcsak városrésze volt, hanem 

kirándulóhelyként, vadasparkként is szolgált.  

Átkelve a Garamon megálltunk az Ipolynál 

Ipolyszalkán. A település most a szomszédos 

Szlovákiához tartozik, és csak a folyócska vá-

lasztja el a másik oldalon a magyarországi Let-

késtől. Röpke megállásunk alatt hallgathattuk az 

ízes mátyusföldi akcentust és olyan szófordula-

tokat, amelyeket mi ritkán használunk, de értünk. 

Szóba került, hogy mennyi magyar ember rekedt 

a határainkon kívül, és ma is mennyire fontos a 

környező országbeli magyarokkal a kapcsola-

tunk. Akármilyen nemzetiséggel és származással 

is rendelkezünk, de minket, a kárpát-

medenceiket összetart egy közös öntudat. Az 

Ipolyon átkelve, Damásdnál, a folyó árterületi 

legelőjén bivalycsordát láthattunk egyfajta öko-

lógiai harmóniában.  

 

Márianosztrán a pálosoknál 

Következő megállónk a Szob közelében lévő 

Mária forrásnál volt, ahol megismerkedhettünk a 

Börzsöny csaknem ötszáz forrásának egyikével. 

Az ott kifüggesztett ismertetőn elolvashattuk a 

forrás, a helyi fakitermelés, a bányászat és a szál-

lítást segítő erdei kisvasutak történetét. Innen 

már csak pár kilométer volt Márianosztra, ahol a 

pálos rendházat néztük meg. A pálosok az egyet-

len magyarországi alapítású rend, amely nemrég 

térhetett csak vissza. A templomban egy ne-

gyedórás csendkúrát tartottunk, a kinti nagy me-

legből bejőve jól esett egy kis elvonulás.  

Tábori helyünket elfoglalva megcsodálhattuk a 

bennünket körülölelő Börzsöny hegyeit, hiszen a 

hegység szívében kaptunk szállást, és élveztük a 

dús, hűvösebb levegőt. Az esti megosztókörün-

ket a tábortűznél tartottuk, és megismerkedtünk a 

heti programunkkal. A táborvezető, a könyvtár 

ökológiai felelőse a Földünkről, az egységes, de 

törékeny ökológiai rendszeréről beszélt. Arról, 

hogy mennyi energiaforrás áll rendelkezésünkre, 

és mennyi a megújuló köztük. Kerestünk példá-

kat a megújulókra, és beszéltünk arról, hogyan 

használhatjuk fel azokat mindennapi életünkben. 

Megismerkedtünk az úgynevezett túlhasználati, 

túllövési nap fogalmával is. A bolygó egész éves 

energiaforrásait sajnos augusztus másodikáig 

tudja megújítani, a többit már a jövőből vesszük 

el, a következő generációktól. Éppen ezért fontos 

erről beszélni. Szükség van tehát a mi saját gon-

dolkodásunk átformálására, hogy megértsük, 

milyen következményei lehetnek a globális fel-

melegedésnek és hogyan tudunk alkalmazkodni 

ehhez. 

2018. július 17. kedd 

Ezt a napot eredetileg a víz napjaként jelöltük 

meg, de az időjárásra tekintettel felcseréltük a 

harmadik napunk témájával. Délelőtt és délután 

is a szabadban tartózkodtunk; két kézműves fog-

lalkozást tartottunk. Állati eredetű bőrökből, 

majd növényi anyagokból készítettünk díszeket, 

karkötőket. Olyan anyagokból, amelyekkel a 

természet megajándékozott bennünket. A két 

foglalkozásvezető: Révész Ágnes és Duba Réka 

kitett magért. Szeretteinknek is készíthettünk 

igazi börzsönyi ajándékokat – anélkül, hogy 

boltba kellett volna mennünk. Kora este a 4 

elemről, a természetben megjelenő formáiról és 

hatásaikról hallgattattunk meg a szabadban elő-

adást Nász János jóvoltából. Számos könyvaján-

lás és filmcím is elhangzott, hogy majd jobban 

elmélyedjünk ebben. Kisebb kerülővel, a hegyen 

át megtekintettük a közelben lévő Kóspallagot, 

és megismerkedhettünk rövid történetével. Az 

egykori pallagot, azaz a favágók tanyáját, kis 

tisztását tót (szlovák) lakossággal telepítették be, 

akik fakitermelést végeztek. 

Este a tábortűznél, a napi megosztókörünkben az 

ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok 17. prog-



ramja közül az első három pontjának vázlatos 

áttekintését követően megvitattuk azt, hogy mit 

tehetnénk a szegénység felszámolása, az éhínség 

megszüntetése, az egészséges élet és jólét bizto-

sítása tekintetében. Felhívtuk a figyelmet arra, 

hogy 2030-ra az itt lévők diákok felnőnek, jelen-

tős hatással lehetnek környezetükre felelősségtel-

jes felnőttként. Saját példát mutatva megpróbál-

hatják pozitív irányba terelni, megváltoztatni a 

környezetüket, világunkat. Minden egyes gondo-

lat, cselekedet, minden ember számít. Ne várjuk 

el azt, hogy mindent majd felülről oldanak meg 

helyettünk! Kiemelten fontosnak tartottuk, ezért 

felhívtuk a figyelmet a tudatos táplálkozásra, és a 

természetbarát élelmiszerek, italok választására. 

 

Csak tiszta forrásból 

2018. július 18. szerda 

Megjött a megjósolt eső, de nem is akárhogyan. 

Így a kisszobákba szorultunk, de kaptunk rá le-

hetőséget, hogy együtt tudjuk folytatni természe-

ti utazásunkat – még ha csak verbálisan és vizuá-

lisan is. Napi két témakörünk a víz és a természet 

intelligenciájának felfedezése volt. Bolygónk 

vízalapú, és Magyarország víznagyhatalom a 

föld feletti és -alatti készletét tekintve. Ennek 

megőrzése hatalmas felelősséggel jár. Példákat 

kellett keresnünk hazánkban fellelhető gyógyvi-

zeinkről. Megdöbbentő, hogy mennyi van, és 

hogy mennyire segítik a gyógyulást. Előadást 

hallgathattunk meg A természet intelligenciája 

film kapcsán a táborvezetőnk jóvoltából. Számos 

példát kaphattunk arról, hogy a teremtés és az 

életünk nem lehet véletlen, hiszen minden, ami 

van, amit megtapasztalunk, azonos mintákon 

szerveződik, és minden életforma összefügg 

egymással. Bár a darwini modell kisméretben 

működik, egészében a természet rendező és in-

telligens terve működteti a világunkat. Ezt a fil-

met egyébként a megyei könyvtárhoz módszer-

tanilag tartozó KSZR könyvtárak közül számos-

ban levetítették. 

A másik témánk kapcsán beszéltünk a vízláb-

nyomunkról. Az Internet segítségével kaptunk 

erről szemléletes információt. Egy ember napon-

ta egy fürdőkádnyi vizet (144 liter) használ el 

átlagban. Táplálékaink előállításához, eszköze-

ink, nyersanyagaink létrejöttéhez és kiaknázásá-

hoz rengeteg vízre van szükség, ugyanakkor 

egymilliárd ember nem jut tiszta vízhez – java-

részt a környezeti szennyeződéseknek köszönhe-

tően. 

Esti körünkben az ENSZ fenntarthatósági pontjai 

közül az élethosszig tartó tanulásról, a nemek 

közti egyenlőségről és a vízhez és tisztasághoz 

való viszonyunkról beszélgettünk. 

 

A Börzsöny szívében 

2018. július 19. csütörtök 

Csütörtöki napunkat Nagy Ádám PR munkatárs a 

fiatalok számára igen hasznos előadásával kezd-

tük: Kritikus gondolkodás és tudatos információ-

keresés a neten címmel. A korunkra jellemző 

információrobbanásban még egy felnőttnek is 

nehéz eligazodni, nemhogy egy alakuló szemé-

lyiségnek. Az álhírek, a fiziológiai, lelki ráhatá-

sok és befolyásolások, a szélsőséges megnyilvá-

nulások egyre nagyobb teret kapnak a szociális 

hálón. Éppen ezért is volt fontos a sok példával 

kísért, szemléletes, de élvezetes bemutató. Ebéd 



előtt szólások és közmondások keresése volt a 

feladat, a négy elemmel (Föld, tűz, víz, levegő) 

és a négy évszakkal kapcsolatban. Értelmeztük is 

azokat. 

 

Természeteset csak természetes anyagból 

Kora délutántól estig kirándultunk az igazi Bör-

zsönybe. Busszal leutaztunk Kismarosra, majd 

onnan kisvasúttal Királyrétre. Élveztük az érin-

tetlen vadont, megmutatták magukat magas he-

gyeink. Beszélgettünk a vulkanikus táj kialakulá-

sáról és a történelmi nevezetességéről: egykor 

királyaink kedvenc vadászterülete volt ez a táj.  

A zöld turistajelzést követve, egy nyári zivatart 

is átélve gyalog mentünk a Kisinóci turistaház-

hoz.  

Este a megosztókörünkben a 17 pont közül a 

mértéktelen iparosításról, számos társadalmi és 

kulturális egyenlőtlenségről, és a települések 

fejlesztéséről, valamint a környezeti harmónia 

megtartásáról osztottuk meg véleményünket. 

2018. június 20. péntek 

Délelőtt ismét Nagy Ádámmal beszélgettünk, 

miközben megnéztük a: Fair Trade, True Cost, 

Fast Fashion című filmet. A fogyasztói társada-

lom nem tudja, hogy milyen körülmények között 

állítják elő – főleg Ázsiában – a divatos termé-

keket. Szezononként cserélgetik a divatot, mi-

közben ott az emberek egy tál rizsért, egészség-

telen körülmények között dolgoznak. Egyre töb-

ben lépnek fel a tisztességes kereskedelem nevé-

ben a gyorsan változó divattal szemben. Min-

denestre jó tudni, hogyan készülnek el terméke-

ink. Kell, hogy ez a tudatos vásárlásra ösztönöz-

zön bennünket. Délután a helyi értékekről, ma-

gyar értékekről, hungarikumokról beszéltünk. 

Megyei értékeinket a könyvtárunk honlapjáról 

szemléltük meg, közöttük a természetiket is. 

Ezt követően a X, Y, Z generációkról volt szó. 

Fontos, hogy a generációknak ismeretük legyen 

önmagukról és a kulturális szokásokról, továbbá 

arról, miben térnek el, és miben egészíthetik ki, 

segíthetik a többieket. Tari Annamária könyvét 

használtuk fel erre egy kis szinopszist készítve 

belőle. A Vad Magyarország – vizek birodalma 

című filmet előzetesen ajánlottuk, és ennek okán 

beszéltünk a természet körforgásáról, a négy 

évszakról. Ezekkel kapcsolatosan kerestünk ver-

seket a Magyar Elektronikus Könyvtárban. 

Esti megosztókörünkben a globális éghajlatvál-

tozásról és annak okairól, következményeiről 

beszélgettünk. Szó esett arról is, hogy az óceá-

nok, erdők milyen szerepet játszanak az életünk-

ben. 

 

A túlfogyasztás hatásairól 

2018. július 21. szombat 

2017-2018 állatairól, növényeiről beszélgettünk 

a könyvtár öko-cikk bázisát használva, hiszen ott 

ezekről már olvashattunk és az öko-totónkban is 

hasznosíthattunk az itt szerzett ismereteket. Ke-

restünk rá példákat az Interneten is kihangsú-

lyozva a digitális ismeretszerzés fontosságát nap-

jainkban. Majd háztartást zöldítettünk. A lehető 

legkevesebb vegyszermentes háztartást kellett 

összeállítanunk, elég sok jó tanácsot kaptunk, az 

ecet, a szódabikarbóna, mosódió és mások hasz-

nálatával kapcsolatban. A kora délutáni előadá-



sunkat Nász János tartotta a könyv, könyvtár 

információ és az ökológiával kapcsolatban. Lazí-

tásképpen könyvek keresése az elektronikus ka-

talógusban volt a feladat a környezettudatosság 

jegyében: 4 csapat 4 elem 4 évszakot alkotva 

pontoztuk egymást. Majd felkészültünk az esti 

különleges túránkra. 

Éjszaka az erdőben volt egy izgalmas program, 

egy helyi lelkes öko-csapat szervezésében, mivel 

ebben a kistérségben és a környékbeli falvakkal 

szép számban vannak öko-közösségek így lehe-

tőség nyílt egy éjszakai túrára. Szilveszter volt a 

túravezetőnk és sötétedéskor indultunk el egy 

ösvényen. Bevetettük magunkat az erdő kellős 

közepére. Több megállót és próbát is kiálltunk 

ott. Csöndben hallgattuk az erdő esti hangját, 

majd egyenként is megtettünk egy jó darab tá-

volságot, leküzdve félelmeinket. Végül a kétórás 

túrát követően kiérve egy tisztásra az éjszakai 

csillagokban gyönyörködtünk. Megismerkedtünk 

a nyáriesti csillagképekkel. Az erdőben talált 

gombákról is esett szó, rókagomba, őzláb, gere-

bengombát találtunk. ezeket másnap délelőtt 

behasonlítottuk az általunk hozott gombahatáro-

zóban. Hát nem árt javítani kozmikus világké-

pünkön sem. A könyvtárak számos csillaghatá-

rozót kínálnak, hogy jobban el tudjunk igazodni. 

A régiségben, amikor még nem álltak rendelke-

zésre navigációs eszközök a csillagállások alap-

ján tájékozódott az emberiség. 

 

Könyvtár a természetben 

2018. július 22. vasárnap 

Összepakoltunk és kitakarítottunk magunk után. 

Mindent úgy hagyunk, ahogy kaptunk. Az öko- 

ember nem hagy maga után nyomot és rendben 

köszöntünk el. 

A tábor értékelése az utolsó délelőttünkre ma-

radt, körbementünk mindenki kapott szót. A sok 

dicséret mellett voltak kritikai hangok is, de így 

őszinte a vélemény és nemcsak az a fontos, hogy 

milyen új tapasztalatokra tettünk szert, hanem a 

jövőt tekintve mit javíthatunk mindezeken. Ami 

lényeges, hogy egy igen összetartó kis ökocsapat 

kovácsolódott össze. A tábort követő hétvégén a 

kis csapat összejött az egyik táborlakó meghívá-

sára és estébe nyúló jókedvvel elevenítették fel 

az együtt átélt élményeket. 

 

 

Zárókép a Kisinóci turistaház előtt 

 

Táborunk megvalósítását a Nemzeti Kulturális 

Alaptól elnyert támogatás tette lehetővé. 

(NKA 201108/1606)



Slam Poetry szeptemberben 

Horváth Szabolcs 

Másodszorra is megrendeztük a JAMK Poetry 

Slam to School versenyünket. A fiatalok − aho-

gyan tavaly is − arról beszéltek, hogy mit tanul-

tak az iskolában és azon kívül, az „élet iskolájá-

ban”.  

Az est műsorvezetője Turbuk István ’Steve’ volt, 

aki nagyon izgult. A rövid bevezetőm után Steve 

vette át a szót, és ismertette a szabályokat. Szük-

ség volt rá, hiszen akadt olyan versenyzőnk, aki 

először szerepelt slam poetry versenyen. Ezt 

követően Steve két slam-mel nyitotta meg a ver-

senyt.  

A pécsi fiatalember elsőként az újonc Pál Sán-

dort sorsolta ki első szereplőnek. Ő egy rövidebb 

művel – már-már rap-nek is mondható szöveggel 

– készült. Sándorral a versenyt megelőző napok-

ban hosszasan beszélgettem. Úgy tűnt, nagyon 

szeretné művelni ezt a műfajt. Mint megtudtam 

róla, több mint tíz éve foglalkozik szövegek írá-

sával, de eddig közönség előtt bemutatkozni még 

nem volt lehetősége. A slam neki még kicsit is-

meretlen műfaj volt. Bár szerzett pontszámai 

elmaradtak a többiekétől, elmondta, hogy sokat 

tanult a többiektől.  

Ezután következett Téglás Bence, aki nem hagy-

ta ki iskolai problémáit a szövegéből. Utána 

Kozsán Leó lépett a mikrofon elé. Legutoljára 

Taizs Gergő jött ki szerepelni. A versenyzők 

közül ő volt az egyetlen, aki kihasználta a maxi-

mális három percet. Gergő már többször volt 

nálunk műsorvezető. Eddig két versenyen lett 

első, kétszer pedig második helyezett. Számítani 

lehetett rá, hogy valószínűleg nyertes lesz – így 

is történt. A harmadik győzelmét is besöpörte 

ezen az estén.  

Ezúttal sem alakult ki holtverseny a versenyzők 

között. Ezt követően − ahogy az lenni szokott − 

az Open Microphone percei következtek. Tartot-

tunk tőle, hogy esténk rövidre zárul a kevés je-

lentkező miatt, ezért igyekeztünk minél több 

szöveget elmondani. A versenyt megelőző na-

pokban több korábbi versenyzőnkkel is felvettem 

a kapcsolatot, (hátha a verseny híre nem jutott el 

hozzájuk) és invitáltam őket erre a programra. 

Sajnos a többség nem ért rá, gólyatáborban vol-

tak. Erre a programpontra többnyire szöveggel 

készültek versenyzőink – jómagam is. A hama-

rosan bemutatásra kerülő Messzi tájakon c. kö-

tetemből adtam elő a leghosszabb és a legszemé-

lyesebb alkotásomat.  

 

Turbuk István ’Steve’ Fotó: Török Csaba 

A versenyben Taizs Gergő (28,9 pont) lett az 

első helyezett, aki egy 5000 forint értékű 

bowling jeggyel és egy CD-vel lett gazdagabb. A 

második helyet Kozsán Leó (28,5 pont) szerezte 

meg. A harmadik helynek Téglás Bence (27,1 

pont) örülhetett, akinek ez volt az első dobogós 

helyezése nálunk. A különdíjnak, az ajtódísznek 

pedig az újonc Pál Sándor (19,0 pont) örülhetett.  

Versenyzőinkkel legközelebb november 16-án 

találkozunk. Akkor az ötödik Slam Beszél verse-

nyünket fogjuk megrendezni. Egy különleges 

verseny várható, mivel októberben lesz kétéves a 

tatabányai Slam Poetry. Meghívtuk az esemény-

re az első alkalom műsorvezetőjét, Csider István 

Zoltánt. Bízunk benne, hogy a régi, megszokott 

erős mezőny jön majd el közénk Hetesi Juliával, 

Somogyi Csabával és Borsos Bencével.  

Összesített táblázat az eddigi eredményekről: 

https://www.facebook.com/JAMKPoetry/photos/a.1821906461230

920/1821906481230918/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/JAMKPoetry/photos/a.1821906461230920/1821906481230918/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JAMKPoetry/photos/a.1821906461230920/1821906481230918/?type=3&theater


Változások a NetNagyi Klub életében  

Szilassi Andrea 

Szeptemberben (hosszabb szünet után) ismét 

találkoztak a tatabányai netnagyik – immár a 

központi könyvtárban. Szakítottunk korábbi szo-

kásainkkal és a Népház utcai helyszínnel. A köz-

ponti könyvtár több szempontból is alkalmasabb 

a klubprogramokra, még ha nem is olyan esztéti-

kus a környezet. A látogatók szempontjából fel-

tétlen előny, hogy a központi könyvtár a buszpá-

lyaudvar és a vasútállomás közelségében találha-

tó, tehát jobbak a közlekedés feltételei. Nem 

utolsó sorban pedig akadálymentes a bejutás az 

épületbe. Ugyancsak változás, hogy szombatról 

hétfőre kerültek át a rendezvények.  

Az új helyszínen nagyobb szerepet kap a közvet-

len eszközhasználat az előadás és a beszélgeté-

sek mellett. Nemcsak a szokásos, spontán böngé-

szésre gondolunk, hanem például online vetélke-

dőkre, vagy egyéb feladatmegoldásra az elhang-

zott előadás témájához kapcsolódóan. 

 

Fotó: Szilassi Andrea 

Szintén változás, hogy megújult a klub webhe-

lye1 – részben emlékeztetve a régi, statikus hon-

lap dizájnjára. Az új webhely egy WordPress 

sablon átformálásával, bővítmények integrálásá-

val jött létre. Február óta építem, és júliusban 

történt meg a csere a netnagyiklub domain név 

alatt. Nagy előnye, hogy böngészőből és okoste-

lefonon keresztül is szerkeszthető, nemcsak egy 

adott számítógépről. Reszponzív, vagyis 

                                                           
1 www.netnagyiklub.hu  

okoseszközökre optimalizált megjelenésű. Tech-

nikai újdonság még az eseménynaptár, a címke-

felhő, valamint a GDPR-nak megfelelő adatvé-

delmi rendszer, továbbá a reCaptcha ellenőrzéses 

feliratkozások és a webhelybe ágyazott űrlapok. 

A webhelybe integrált hírlevélszoftver nagyon 

tetszetős formai megoldásokat és szerkesztést 

könnyítő ötleteket kínál. Újdonság még a véle-

mények, kommentárok írásának, moderálásának 

lehetősége. Tetszésnyilvánításokra és megosztá-

sokra is lehetőség van az oldalakon.  

A kevésbé változó tartalmakat a menüből köz-

vetlenül lenyitható oldalakra tettem. A folyama-

tosan bővülő bejegyzések a Digitális világunk 

menü cikkfolyamából érhetők el. Ezeken az ol-

dalakon ismeretterjesztő írások olvashatók a 

klubban elhangzó előadásokról és egyéb témák-

ról. Ez a válogatás automatikusan tovább gördül 

vízszintesen, de függőlegesen is áttekinthetőek a 

cikkek egy-egy rövid betekintővel. Az esemény-

naptár a klubprogramok mellett tartalmazza 

egyéb, vidéki ismeretterjesztő előadásaim ese-

ményeit is, továbbá a heti tanácsadások idejét. 

Az oldalsávon képes tartalomajánlók és címke-

felhő segítik a látogatókat a tartalom áttekintésé-

ben. 

 

A kép forrása: 

http://www.netnagyiklub.hu/2018/07/14/tabletsuli-a-

netnagyi-klubban/ 

Nem került át az új felületre a régi honlap tar-

talmának jelentős része, habár sokan hiányolták 

ezt email-ben (pl. diavetítések, videók, animált 

gif képek, tanfolyami hallgatók fotógalériája). 

Ennek egyik oka a tartalom elavulása, a másik 

pedig a GDPR-val beköszöntő szigorú adatvé-

delmi szabályozás.  

http://www.netnagyiklub.hu/
http://www.netnagyiklub.hu/digitalis-vilagunk/
http://www.netnagyiklub.hu/2018/07/14/tabletsuli-a-netnagyi-klubban/
http://www.netnagyiklub.hu/2018/07/14/tabletsuli-a-netnagyi-klubban/


Kultúra interneten keresztül –a 
szeptemberi NetNagyi Klubról 

Szilassi Andrea 

Egy újszülöttnek minden új - tartja a mondás. 

Ezt is figyelembe véve, a szeptemberi előadás 

témáját nagyrészt a kevésbé jártas szenior inter-

netezőknek szántuk.  Az elhangzottakhoz készült 

egy öt feladatból álló online feladatlap a Red-

menta webhely segítségével, amelyet az eszköz-

használatban gyakorlottabb résztvevők figyel-

mébe ajánlottunk. Ezt számítógép mellett okoste-

lefonnal és tablettel is megoldhatták a vállalkozó 

szellemű vendégek. Hibátlan válaszaiért jutalmat 

vehetett át Véber Rozália, Govor Marianna, 

Csáki István és Tamásné Tóth Gizella. 

 

A kultúra széles spektrumából a film, a zene és a kiállítá-

sok kerültek napirendre a szeptemberi rendezvényen 

A filmeknél foglalkoztunk a szabadon hozzáfér-

hetőekkel és az előfizetést igénylőekkel egy-

aránt. Senki sem fizet önként olyan szolgáltatá-

sért, amelyet ingyen is megkaphat. Mindkettőnek 

van azonban előnye és hátránya is. A szabadon 

hozzáférhető filmek linkjei gyakran kérészéletű-

ek, csak rövid ideig érhetők el. Hibás hivatkozás 

nemcsak a feltöltő döntése alapján, a film eltávo-

lításával jön létre. Legtöbbször szerzői jogi pa-

naszok miatt távolítja el a webhely üzemeltetője. 

A kép minősége is gyakran kifogásolható ezek-

nél a filmeknél. Viszont feltétlen előny, hogy az 

interneten fellelhető bőséges kínálatból biztosan 

találhatunk bennünket érdeklő filmeket, soroza-

tokat, amelyeket ráérő időnkben megnézhetünk. 

Felhívtam a sorozatkedvelők figyelmét arra, 

hogy ezeknél a filmeknél a széria és az epizód 

számát is meg kell adni, ha konkrét filmeket ke-

resünk, pl. S03E21. Ennek kapcsán szóba került 

a Facebookon található sok zárt csoport, amelyek 

különféle sorozatok rajongói, vagy akár a török 

filmek kedvelői számára jöttek létre. Ezek elő-

nye, hogy a legújabb, külföldi televíziókban vetí-

tett sorozatokhoz is készítenek feliratozást a 

nyelvet beszélő önkéntesek, ennek hiányában 

automatikus fordítással vannak feliratozva. Több 

érv is szól azonban a filmes előfizetések mellett. 

Jómagam kipróbáltam már többet is, így tapasz-

talataim alapján beszéltem a MyTv Telenor, az 

HBO Go, a Netflix és a Filmbox Live szolgálta-

tásairól. Beszéltünk még az internetes zenehall-

gatás ingyenes és előfizetéses formáiról is, pél-

dául a YouTube-ról és a Spotifyról. 

 

A program során levetítettük a Vivid Sydney 2016-os 

eseményének rövidített filmjét. Az évente megrendezett 

fesztivál központjában a fény, a zene és különféle ötletek 

összehangolása áll.  Ezt a produkciót az operaház „vitor-

láira” vetített látvány és a zene adja, de más alkalmakkor 

a házfalakat is mesés jelenetek, színes fények borítják. A 

kép és a videó forrása: https://www.youtube.com/watch?v=6DXMK2y6n9s  

 

Ezt követően a Google Arts & Culture webhely 

kínálatából mutattam be ízelítőt. 6000-nél is több 

kiállítás érhető el a portálon keresztül, köztük 

igazán különlegesek is – érdemes felfedezni 

őket. Megnéztünk például a Street Arts kiállítá-

sokból párat, mivel ez egy viszonylag új művé-

szeti ág, és helyhez kötöttségük miatt kevésbé 

közismertek alkotásai. Az online feladatlapot is a 

Google virtuális kiállításaira építve állítottam 

össze. A webhelynek applikáció-változata is van. 

https://www.vividsydney.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6DXMK2y6n9s
https://artsandculture.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6DXMK2y6n9s
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Ungár Dénes érsebész volt a könyvtár 

vendége 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Köztünk élnek sorozata őszi évadának első meg-

hívott vendége a népszerű Ungár Dénes orvos 

volt. A doktor úr számos kollégája és betege eljött 

a beszélgetésre, könyvtárunk teltházas volt az 

eseményen, sokaknak ülőhely sem jutott. 

 

Sinkó Gyula beszélgetett Ungár Dénessel a délután folya-

mán. A fotókat Steindl Nóra készítette 

1960. augusztus 27-én született Balassagyarmaton. 

14 éves koráig Kemencén, egy gyönyörű fekvésű 

palóc falucskában élt. Apja 20, anyja 18 éves volt, 

amikor megszületett. Kemencét tekinti máig szülő-

földjének. 

Az általános iskolában, ahová járt, közel 300 

gyermek tanult. Továbbtanulási lehetőség a kör-

nyékbeli városok középiskoláiban volt. Kedves 

plébánosa és pártfogója, valamint szülei javaslatá-

ra az esztergomi Temesvári Pelbárt Gimnázium-

ban végezte tanulmányait. Az esztergomi iskolá-

ban eltöltött négy év élete egyik legszebb időszaka 

volt, vallotta meg. Példamutató tanárai és remek 

pedagógiai érzékkel megáldott prefektusa biztosí-

tották a megfelelő légkört. Legtöbb barátja is eb-

ből a körből származik. Édesanyja továbbtanulá-

sához annak idején a nagyszülők nem járultak 

hozzá. Ezért ugyanabban az évben, Dénes apjával 

és nagybátyjával együtt ő is esti tagozaton kezdte 

el gimnáziumi tanulmányait. 1978-ban együtt 

érettségizett a család. További tanulmányait a 

Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán 

folytatta. 

1978-ban megismerkedett egy nagyon kedves 

gyógyszerészhallgatóval, akivel 5 év múlva házas-

ságot kötött. 1985-ben született Kristóf, 1986-ban 

Bálint és 1988-ben Eszter nevű gyermeke. Nagy 

tisztelettel és szeretettel beszélt feleségéről, akinek 

a nyugodt családi hátterét köszönheti. 

Hobbija a gitározás és a labdarúgás; a Porga Ku-

pán is rendszeresen szerepelt. 

1984. szeptemberében avatták általános orvossá. 

Október elsején lépte át az esztergomi kórház „kü-

szöbét”, és Mátyus Lajos Főorvos Úr hathatós 

támogatásával a sebészeti osztályon kapott állást. 

1989 márciusában általános sebészeti szakvizsgát 

tett, majd egy év múlva a Városmajori Ér- és Szív-

sebészeti Klinikára került, hogy érsebészeti szak-

vizsgát tegyen. Két évet dolgozott és tanult Buda-

pesten, majd a szakvizsgát követően, 1992-ben a 

Leuveni Egyetem Érsebészeti Tanszékén tölthetett 

el három hónapot. Rövidebb tanulmányutat tett 

még Magyarországon; a miskolci és az ajkai érse-

bészeten dolgozott egy darabig. Ezekben a kórhá-

zakban valamilyen speciális tevékenység folyt, 
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vagy pedig olyan műszerrel dolgoztak, amivel 

addig nem találkozott. E rövid kitérőktől eltekintve 

Esztergom és környékének betegellátása volt a 

feladata, különös tekintettel az érbetegségekre. 

 

dr. Ungár Dénes 

A beszélgetés során emberközelivé tette a sebésze-

tet. Beszélt a kórházi felszereltség hiányosságairól 

és azokról az élethelyzetekről, amikben fel kellett, 

hogy találja magát.  

A műtétekhez szükséges kalapgumit és a horgoló-

tűt például a helyi rövidáruboltban maga szerezte 

be. Közel harminc év sebészi tevékenysége után 

fellépő betegsége további sebészeti ténykedést 

nem tett lehetővé, ezért a Megyei Kormányhivatal 

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályára 

kérte áthelyezését. 

 

30 év alatt évi 300 nagyműtétet végzett el. A kis-

műtétekkel együtt összesen tízezer körüli számot 

kapunk. Pályafutása alatt olyan betege nem volt, 

aki ne épült volna fel a műtétjéből. Sokszor orvos-

kollégái is megkérték, hogy ő műtse meg őket. 

Rendkívül jó humorú, kedves és nagyszerű embert 

ismerhettünk meg személyében. A beszélgetést 

újranézhetik a könyvtár honlapján keresztül a Mé-

diatár fülre kattintva. 

Morva Emília, a Máltai Szeretetszolgá-

lat régióvezetője látogatott a könyv-

tárba  

Hámosné Szőke Anna 

A Köztünk élnek sorozat őszi évadának második 

vendége Morva Emília, a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat közép-magyarországi régiójának vezetője 

volt. Sinkó Gyula beszélgetett vele. Várady Eszter, 

a könyvtár igazgatónője volt kollégaként üdvözöl-

te őt, hiszen Emíliának első munkahelye az érett-

ségi után az esztergomi könyvtár volt, ahol két 

évet dolgozott. Esztergomban a Szenttamás he-

gyen él férjével, aki mentőtiszt. Három felnőtt 

gyerekük van, a lányok Budapesten élnek, Bene-

dek Pécsen egyetemista. 

Édesanyja családja sváb, édesapja családja felvi-

déki magyar. A szüleitől hozott két eltérő kultúra 

találkozása mindkét fél részről alkalmazkodást és 

együttműködést kívánt. 8 éves koráig Nyergesújfa-

lun élt. Dorogon érettségizett, főiskolára Eszter-

gomba járt. Később tanult az ELTE-n, a 

Corvinuson és a Károli Gáspár Református Egye-

temen. Az esztergomi könyvtárban töltött idő alatt 

sok tapasztalatot szerzett. Itt kóstolt bele a munka-

szociológiába és élte át, hogy a munkahelyi szo-

cializáció során tanuljuk meg, hogy a munkahely 

mit vár el tőlünk, és azt hogyan kell teljesítenünk. 

Dolgozott még a Megyei Levéltárban, a Relabor 

KFT-ben, ahol a fogyatékos emberekkel foglalko-

zott. A Kolping Szakoktatási Iskolában hátrányos 

helyzetű gyermekeket tanított. Jövőre lesz 20 éve, 

hogy a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa lett. 

Jelenleg a Szeretetszolgálat budapesti, közép-

magyarországi vezetőjeként dolgozik. 
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A hit védelme és a szegények szolgálata – több 

mint kilencszáz éve ez minden szervezetük jel-

mondata a világon. Napjainkban ugyanolyan fon-

tos a hit védelme, mint régen. Ma példamutatással, 

a szegényekhez, bajbajutottakhoz való odafordu-

lással, szeretettel próbálnak szolgálni. 

A segítségünkre szorulók száma sajnos nem csök-

ken, és ez egyre több erőfeszítésre kényszeríti a 

Máltai Szeretetszolgálat munkatársait. A mai kor 

elvárásai szerint végzik munkájukat, amelynek 

legfőbb értékei a közösség ereje, a feladathoz való 

alázat, a magas szintű szakmai felkészültség – de 

talán a legfontosabbként a rászoruló ember valódi 

szolgálata. 

 

Morva Emíliával Sinkó Gyula beszélgetett.  

Fotó: Steindl Nóra 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a tagjai és más, 

önkéntes közreműködők ellenszolgáltatás nélkül 

felajánlott munkáját megszervezve, adományokat 

gyűjtve és szétosztva segíti a nélkülözőket, rászo-

rulókat abban, hogy az alapvető emberi és a ma-

gyar jogrendben is elismert jogaikból adódóan 

minél nagyobb mértékben hozzájussanak szükség-

leteik kielégítéséhez.  

A Szeretetszolgálat a rendelkezésére álló források 

ésszerű felhasználásával – fajra, nemre, nemzeti-

ségre, vallási, politikai vagy bármely más meg-

győződésére való tekintet nélkül – kizárólag a rá-

szorultság alapján és mértékéig nyújt támogatást. 

Ma Magyarországon kétezer ember dolgozik a 

Szeretetszolgálatnak. 

Emília először az országos idősgondozás hálózatá-

nak kialakítását kapta feladatul, manapság a gye-

rekházak kialakításán dolgozik. 2013-ban munkája 

elismeréseként Budapestért-díjat kapott. A Buda-

pestért-díj a Fővárosi Önkormányzat által adomá-

nyozott díj, amely bármely területen végzett ki-

emelkedő tevékenység elismerésére szolgál.  

A beszélgetés végén azzal búcsúzott, hogy figyel-

jünk oda a környezetünkben lévő embertársainkra. 

A beszélgetést megnézhetik a könyvtár honlapján 

keresztül a Médiatár fülre kattintva.  

Jurányi Zsófia fizikus mutatta be az 

Antarktiszt 

Hámosné Szőke Anna 

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

Könyvtári beszélgetéseinek szeptember 24-i ven-

dége Jurányi Zsófia fizikus volt. A Baranya me-

gyei Kistótfaluból jutott az Antarktiszig.  Jelenleg 

az aeroszolok optikai tulajdonságaival foglalkozó 

légkörfizikus. Az Eötvös Loránd Tudományegye-

tem Természettudományi Karán 2006-ban fizikus 

diplomát szerző, majd a zürichi műegyetemen, az 

Eidgenössische Technische Hochschule-n doktorá-

ló, továbbá ezzel párhuzamosan a Paul Scherrer 

Intézetben aeroszol-fizikával foglalkozó kutató 

munkát keresve kötött ki a jeges kontinensen. 

“Megpályáztam egy állást, elhívtak interjúra, és 

fölvettek a német Alfred Wegener Intézethez két 

évre tudományos munkatársnak. Kifejezettem av-

val a céllal, hogy a 37. antarktiszi áttelelő csapat 

tagja legyek”. A német Neumayer III. állomáson 

dolgozott 14 hónapig a magyar fizikus. 

A nyári szezon novembertől februárig tart a sark-

kutató állomáson. Ebben a napsütötte időszakban 

van rendszeres repülő közlekedés, és körülbelül 

ötvenen népesítik be a lábakon álló, kissé futurisz-

tikus hatást keltő bázist. “Mindenféle kutató van itt 

expedíciókon, ezen kívül a technikai személyzet is 

jelentős, akik az állomást tartják karban. Minden 

évben meg kell emelni majdnem minden építményt, 

hogy ne lepje el a hó, az egész éves ellátmányt is le 
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kell rakodni hajókról, és az állomásra szállítani. 

Aztán február második felében, az utolsó repülővel 

mindenki eltűnik, és marad az aktuális áttelelő 

csapat.” 

 

Jurányi Zsófia 

Az áttelelést érdemes szó szerint venni: az állomá-

son maradók kilenc hónapig, az első repülőjáratig 

teljesen el vannak vágva mindentől, csupán inter-

netes és rádiós összeköttetésük van a külvilággal, 

miközben odakint tombol az antarktiszi tél. Ha 

olyan komoly gond adódna, melyhez a külvilág 

segítségére lenne szükség, arra bizony két hetet 

kellene várni ebben a téli időszakban. Ilyesmire 

szerencsére nem került sor a Zsófi ott töltötte idő 

alatt. Az áttelelő csapat létszáma általában 9 fő, de 

most 12-en voltak a Neumayer III-on, mert egy 

filmes csapat is a kutatókkal telelt: az NBC a kör-

nyéken élő népes pingvinkolóniákról készítettek 

filmet. 

A kilencből két fő: egy mérnök és egy elektro-

technikus azért felelnek, hogy minden üzemeljen 

az állomáson, legyen áram, fűtés, víz, működjenek 

a motoros szánok. Van egy nosztalgiából még 

mindig rádiósnak nevezett, de valójában számítás-

technikai szakember, aki a kommunikációért és a 

számítógépparkért felelős. Van egy szakács is, aki 

a főztjével sokat tesz a jó hangulatért. Az állomás 

vezetője egyben orvos is; sebész, aki szükség ese-

tén meg is operál bárkit. Rajtuk kívül négy kutató 

dolgozik az állomáson – köztük a magyar fizikus. 

Zsófi a légkörkémiai mérőállomásért volt felelős. 

A levegőben csak nyomokban előforduló gázokat 

(pl. szén-dioxid, metán, nemesgázok) és aeroszo-

lokat mérték. Ezek mind hatással vannak a klí-

mánkra, ezért fontos a hosszútávú megfigyelésük. 

Amíg például Európában nagyon sok helyen van-

nak ilyen mérőállomások, addig az Antarktiszon 

nagyon kevés mérés született eddig. Ezáltal még 

értékesebbek az ott mért adatok. Egy aeroszol ré-

szecske méretétől és kémiai összetételétől függően 

nagyon különbözően tud viselkedni a légkörben. 

Lehet, hogy hűteni fogja a légkört, de akár fűtheti 

is. Ha az aeroszolokkal kapcsolatos légköri folya-

matokat jobban értenénk, akkor a klímaváltozás 

mértékét is pontosabban lehetne megjósolni. 

Zsófi az általa készített képekből érdekes, színes 

bemutatót tartott a közönségnek. A nagyszerű ké-

pek alapján igen megszerettük a császárpingvine-

ket, akiknek a költési időszakát figyelemmel kísér-

ték, illetve Weddell-fókákkal és Adélie-

pingvinekkel is találkoztak. Zsófi nagyon szeretett 

az Antarktiszen lenni, szívesen visszamenne más-

kor is.  

Kedves, nyitott lényt ismertünk meg személyében, 

aki a legextrémebb dolgokról is olyan természetes-

séggel beszélt, mintha csak a napi étrendet ismer-

tetné. Kutatásaihoz sok szerencsét kívánunk. A 

beszélgetésen készült felvételt a Médiatárban, a 

képeket a Galériában tekinthetik meg. 

 

A fotókat Steindl Nóra készítette 
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„Kell egy kis áramszünet…” 

Kerekesné Fuli Anikó 

Na nem a mostanság oly gyakori áramkimaradá-

sokra gondoltunk! Sokkal inkább Hofi Gézára, 

akiről a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár tar-

tott előadást 2018. augusztus 15-én, a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Csilla von Boeselager 

Gondviselés Háza Idősek Napközi Otthonában. 

 

A kép forrása: http://hofigeza.network.hu/   

Életrajzi köteteken keresztül ismerkedhettek meg 

az érdeklődők Hoffmann Gézával: a téglagyári 

munkással, az ipari porcelánfestővel, a jászberé-

nyi tüzérek írnokával, s a színész, majd humoris-

ta Hofival. A vadásszal, aki Csabaközi Astorral, 

a német boxerrel órákon át várta a megfelelő 

pillanatot. Az emberrel, aki szeretett visszavo-

nulni visegrádi nyaralójába, s aki ott bujkált Hofi 

minden egyes poénja mögött. A poénok mögött, 

melyek nem csak az idősebb, de a tizenéves ge-

neráció ajkára is képesek még napjainkban is 

mosolyt csalni - mint ahogy az az előadáson is 

tapasztalható volt. 

Hofi nem csak a televízió és a színpad révén lett 

csillag… Sárneczky Krisztián csillagásznak kö-

szönhetően ugyanis immár hetedik éve kereshet-

jük az éjszakai égbolton a 180857 Hofigéza nevű 

kisbolygót. 

Számítógépes tanfolyamok a könyv-

tárban 

Dollmayer Bea 

Könyvtárunk 2017 nyara óta tart a GINOP 6.1.2 

pályázat keretében kezdő és középhaladó számí-

tógépes tanfolyamokat aktív munkavállalók 

számára. Eddig 4 kurzus zajlott le, amelyen ösz-

szesen 41-en szereztek sikeresen tanúsítványt – a 

legutóbbi csoport 2018 május végén. Töreked-

tünk, hogy családias, barátságos légkör alakuljon 

ki mindenki számára. A tanítványok jelentős 

része folytatta ismeretei bővítését, ezért a kezdő 

csoportban tanulók a következő tanfolyamra is 

együtt jelentkeztek. 

Jó hír számukra, hogy a jövőbeni tervek között 

szerepelnek további, mélyebb számítógépes is-

mereteket nyújtó képzések! A könyvtár ezért 

folyamatosan várja azon 16-65 év közötti érdek-

lődők jelentkezését, akik szeretnének jönni ezek-

re az ingyenes tanfolyamokra. Emellett ősztől 

szeretnénk olyan tanfolyamokat is indítani, ame-

lyek korhatár nélküliek, vagy igény szerint 1-1 

speciálisabb témával foglalkoznak, pl. Microsoft 

Word vagy Excel. Az Infokommunikációs Egy-

séges Referenciakeret (IKER) szintjei határozzák 

meg az egyes tanfolyamok tartalmát. Jelenleg az 

IKER 1 és IKER 2 képzések után érdeklődnek a 

legtöbben.  
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Újítások, formabontások és kezde-

ményezések könyvtárunkban ta-

vasztól nyárelőig 

Deák Anikó 

Próbálkozunk, próbálkozunk rendületlenül a 

középiskolásokkal – a legnehezebben elérhető 

csoporttal. 

 

Závada Péter költő, drámaíró, műfordító,  

zenész, slammer. A fotókat Turi Miklós készítette 

Szerencsére a Slam Poetry hatására már nem 

ciki irodalommal foglalkozni. Felszabadító ha-

tással bír, népszerű, irodalmi életet, közéletet 

kerekít maga köré. Szomszédunkban, Észak-

Komáromban jelen van már több éve, Tatabá-

nyán országos versennyé nőtte ki magát. Nálunk 

most került bevezetésre. Azt hihetnénk, hogy itt, 

Komáromban is mindenki tud róla, de sajnos 

egyáltalán nem így van. 

Két élvonalbeli képviselőjét: Závada Pétert és 

Simon Mártont hívtuk meg kezdetnek. Závada 

Péter egy történeti hátteret mutatott be különféle 

stílusjegyekkel, alkalmazási eszközökkel, az 

egyes szövegműfajok különbözőségeinek feltá-

rásával (dalszöveg, slam, hagyományos vers). 

Simon Márton láthatóan rutinos, színpadi jelenlé-

tére alapozta szereplését. Friss, lendületes beszé-

dével, lazán, fejből mondott szövegeivel hatal-

mas sikert aratott.  

Úgy látjuk, érdemes lenne folytatni egy közös 

alkotói órával, egy szintén hivatásos slammer 

közreműködésével. A végére pedig, ha nem is 

országos versenyt, de reálisan nézve egy alkotó-

csoportot lehetne kialakítani. Majd bővíteni a 

résztvevői kört, és csatlakozni velük a helyi kul-

turális nagy rendezvényekhez (Komáromi Na-

pok, Monostori Erőd – Mediawave kulturális 

fesztivál, stb.) Ez lenne az egyik célunk amellett, 

hogy közelebb hoznánk az irodalmat és a könyv-

tárat. 

 

Simon Márton költő, műfordító, slammer 

A következő rövid párbeszédünk zajlott a vasút-

állomástól a Könyvtárig vezető úton: 

–„Ti kivel ünneplitek meg Komáromban az Ün-

nepi Könyvhetet?-” kérdezte Varró Dániel költő, 
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műfordító. 

– Hát veled!- válaszoltam neki. 

 

Jelentem, a rendezvény rendkívül jól sikerült. 

Szerettünk volna új célközönséget, olvasókat is 

bevonzani a könyvtárba. Varró Dániel Ünnepi 

Könyvhétre megjelenő „apanaplója” három fiá-

nak kalandos mindennapjairól kapóra jött ne-

künk. Tudtuk, hogy az óvónők, szülők, tanítók 

szeretik és ismerik műveit. Ezúttal nem a költőt, 

hanem a mesélőt vártuk személyében. Fesztele-

nül sztorizott gyermekeiről, szarkasztikus hu-

morral apai szerepéről, komikus helyzetekről, az 

anyanyelv furcsaságairól. Nem helyeztük ki őt 

„porondra”, hanem közel ültettük a hallgatóság-

hoz, hogy közvetlenebb légkör alakuljon ki. Bele 

is kérdeztek mondanivalója közben néha, aminek 

nagyon örült vendégünk. Igazi bensőséges, pár-

beszédes, nyitott író-olvasó találkozóval ünne-

pelhettük a 89. Ünnepi Könyvhetet. 

 

Varró Dániel a komáromi könyvtárban 

A költészet napjára a Komáromi Jókai Színház 

művészeit: Bandor Évát és Olasz Istvánt hívtuk 

meg. Egy vagy kétszemélyes színházi darabot 

láthatott már közönségünk ezelőtt is. 

Ami kicsit különlegesebb volt, az az, hogy inter-

aktív előadás született, amelyben a központi té-

ma a szerelem volt. Egy verses összeállítást lát-

hattunk  kortárs és klasszikus magyar költők 

verseiből. 

 

Bandor Éva és Olasz István színművészek 

Az előadás dramaturgiai íve úgy alakult, hogy az 

alkotópáros a szerelmes verseket a gyermekkori 

szerelmi élményektől kezdte, majd a kamasz 

bizonytalanságokon keresztül eljutott a felnőttek 

beteljesült és beteljesületlen vágyainak ábrázolá-

sáig. Ezt követően a párkapcsolati megnyugvás, 

a szakítás, az újra egymásra találás, végül az 

öregkori egymáshoz ragaszkodás bemutatása 

zárta le a témakört. Mindezt humoros és drámai 

jelenetekbe ágyazva, néhol zenei betétekkel tar-

kítva. 

A színészek hivatásuk során gyakran kísérletez-

nek. Improvizációs fesztiválokon vesznek részt a 

színházi munka mellett. Olasz István a Klapka 

tér teraszán elektronikus elemekkel megbolondí-

tott zenét sugároz rádión keresztül. 

Úgy gondoljuk, hogy a meglepő, szokatlan, 

ugyanakkor izgalmas, de az arculattól nem ide-

gen ötleteink igenis jónak bizonyulnak. Hívogat-

ják a látogatókat és marasztalják őket családias 

könyvtárunkban. 
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