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Sebestyén Lajos emlékére 

Varga-Duba Réka 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár hely-

ismereti csoportja Bartók Gertrud vezetésével a 

nyár elején új rendezvénysorozattal állt elő, 

melynek ötletgazdája Horváth Szabolcs könyvtá-

ros munkatársunk. A Bányászirodalomra keresz-

telt sorozat első alkalma Sebestyén Lajos költő 

köré épült, az emlékest június 25-én került meg-

rendezésre. 

Sebestyén Lajos Tatabánya neves költője volt, 

első kötete 1974-ben jelent meg a Magvető Ki-

adónál, Csanádi Imre szerkesztésében. Témái 

helyismereti, helytörténeti, ipartörténeti jellegű-

ek, a bányászélettel foglalkoznak. Életművét 

végigkövetve költői fejlődést tapasztalhatunk.  

 

A beszélgetés résztvevői voltak: Taizs Gergő, ifj. Sebes-
tyén Lajos, Salamon Györgyi és Szilvási Csaba.  

Bartók Gertrud megnyitója után Taizs Gergőnek 

adta át a szót, aki a rendezvény moderátoraként 

vezette a beszélgetés fonalát. Ő mutatta be az est 

vendégeként Salamon Györgyit, aki Sebestyén 

Lajos újságíró kollégája volt, továbbá Szilvási 

Csaba írót, költőt, újságírót és ifjabb Sebestyén 

Lajost. 

 

Salamon Györgyi 

A költő nagy mellőzöttséget érzett egész pálya-

futása alatt a sajtó és a helyi társadalom részéről 

- emlékezett vissza Salamon Györgyi. Taizs 

Gergő hozzátette, Sebestyén Lajos a mésztelepen 

született, mészégető volt. Majdnem az összes 

kötete saját költségén jelent meg. Szilvási Csaba 

megfogalmazásában főszerkesztősége alatt a 

Dolgozók Lapja triumvirátusához tartoztak Gal-

lai Ernővel együtt. Szó esett Tatabánya hivatalos 

és nem hivatalos irodalmi köreiről is, az utóbbit 

Sebestyén Lajos így aposztrofálta: kedvtelés és 

belső erő hajtja. (nem idézet) A költő bányászat-

tal kapcsolatos érzelemvilágát, a durvaságot és 

sötétséget leginkább a Dobroszláv László fest-

ményén szereplő munkások jelenítik meg. Iro-

dalmi ismeretei alapját a kötelező olvasmányok 

képezték, az első hat elemi osztályon túl autodi-

daktaként képezte magát. Első kötete Szülőföl-

dem iparvidék címmel jelent meg, melyet Váci 

Mihály is nagyra értékelt. Mindemellett Sebes-

tyén Lajosra szerény emberként emlékeznek. 
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Nem csupán bányászköltő volt. Megpróbálta a 

világban meglátni a szépet: ,,Mama. Kétszer is 

megcsókolja ajkát az ember, mikor kimondja, 

hogy mama.” Istenképe teremtő végtelenként 

fogalmazható meg. Salamon Györgyi a költő 

mellett való jegyzetkészítés során Sebestyén 

Lajos nagymértékű bölcsességét tapasztalta meg. 

Szilvási Csaba szerint Geothe-i naiv-

szentimentális költészet jellemezte a költőt, ahol 

a költői naivitás drámaiságot és nyers erőt, őserőt 

jelent. Gyermekverseit kedveli leginkább, me-

lyeken helyet kapnak az állatok és az illatos ter-

mészet (a szitakötő helikopter borz vonattal 

egész bolhacsalád elvonatására alkalmas). 

 

Szilvási Csaba 

Ifjabb Sebestyén Lajos szerető apaként és nagy-

apaként emlékezett meg a költőről, aki a kertész-

kedés és természet szeretetét megosztotta gyer-

mekeivel, unokáival. Élete végén betegágyához 

sok ismerősét várta, de csak nagyon kevesen 

látogatták meg. Temetése szűk családi körben 

zajlott. 

 

Ifjabb Sebestyén Lajos.  
A fotókat Hatvani István készítette 

 

Használó- Közönség- Közösség — 
Helyismeret és kapcsolatépítés az 
információk áramlásában 

Dr. Horváth Géza, Kovácsné Sve-

lik Beáta, Rabi Lenke 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének XX. 

Országos konferenciáját a Dr. Kovács Pál 

Könyvtár és Közösségi Térrel 

együttműködésben, Győrben rendezték meg 

2018. július 25-27 között. A konferencia 

programja úgy épült fel, hogy első nap nagyobb 

áttekintést kaptunk a korról, amelyben élünk, 

ezért az előadók között szerepelt szociológus, 

pszichoanalitikus, statisztikus, ezt követően 

pedig jó gyakorlatokkal találkozhattunk. 

 

Dr. Horváth Sándor Domokos. A képek forrása: 
http://www.gyoriszalon.hu/news/11261/62/Használó-

közönség-közösség#prettyPhoto[49178]/22/  

Köszöntőt mondott Dr. Horváth Sándor 

Domokos, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és 

Közösségi Tér igazgatója, aki elmondta, hogy a 

20. jubileumi Helyismereti konferencián 20 

település 70 könyvtárosa vesz részt. Radnóti 

Ákos Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere 

nyitotta meg a háromnapos rendezvényt, 

kiemelve azt, hogy a könyvtárosok fontos 

szerepet játszanak abban, hogy a múlt értékeit 

ápolják és a lakosság számára átadják. 

A „Pezsegj a várossal - Győr Európa 

Kulturális Fővárosa 2023” pályázatot Borsa 

Kata mutatta be. Megtudtuk, hogy a program 
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témája az áramlás. Három része van a 

pályázatnak, az Út, a Város, és a Párbeszéd. A 

legfontosabb dolog, hogy a párbeszéd, az 

információ áramoljon, és a közös cél elérésében 

Győr valamennyi kulturális és oktatási 

intézménye részt vesz. Változó világban élünk. 

Tari Annamária pszichológus Online tér 

hatalma és a generációk a XXI. század 

könyvtárában címmel tartott előadást, amelyből 

megtudhattuk, hogy ez a változó világ új 

hozzáállást és új módszereket kíván a 

könyvtárakban is. Érdekességként hallhattuk, 

hogy az Y generációt, az 1982 után születetteket 

már szinte csak a gerillamarketing eszközeivel 

érhetjük el. Az Alfa generáció tagjai között 10-

ből 8, ötévesnél fiatalabb gyermek már 

internetezik. Az életcélok és értékek mások, mint 

a szülők generációjának. 

 

A kép forrása: 
http://www.gyoriszalon.hu/news/11261/62/Használó-

közönség-közösség#prettyPhoto[49178]/8/ 

Hagyomány és örökség-fiatalok szerepe a 

helytörténeti adatgyűjtésben címmel Dr. 

Tamáska Dávid szociológus, falu- és városkutató 

tartott előadást a fiatalok bevonásának 

lehetőségeiről, a terepmunkáról, valamint a 

kutatási módszerekről és annak változásairól. Ezt 

követően Márföldi István digitális 

archívumfejlesztő, és Rózsa Dávid statisztikus, a 

KSH Könyvtár főigazgatójának előadásait 

hallhattuk. Előbbi címe a Digitális helyismereti 

archívumok népszerűsítése a fiatalok 

körében, amelyből megtudtuk, hogy 

versenyképes-e a könyvtári tartalom, és hogy 

milyen tartalomfogyasztók a fiatalok.  Az utóbbi 

előadás A túl nagy számok törvénye. A 

könyvtárak és statisztikájuk címet viselte. Az 

előadó elmondta, hogy az első adatfelvételek 

1865-től vannak, előszőr Nyugat-Európában, 

majd az Egyesült Államokban, és tájékoztatást 

kaptunk milyen változások lesznek a 2018-as 

évről szóló könyvtári statisztikában.  

A szerdai nap végén Pogány György nyugalma-

zott könyvtárigazgatót köszöntötte Szőnyi Éva, 

az MKE Bibliográfiai Szekciójának elnöke. 

Megtudtuk, hogy a 2018-as Kertész Gyula-

emlékdíjat – Magyar Könyvtárosok Egyesületé-

nek kitüntetése – Pogány György vehette át. Az 

ünnepelt elmondta, hogy öröm számára ez a díj, 

mert az 1980-as években ismerte meg Kertész 

Gyulát, majd néhány nosztalgikus mondattal 

felidézte pályafutását, és vele való szakmai és 

emberi kapcsolatát. (Kovácsné Svelik Beáta) 

Szerdán, a konferencia első napján, a szakmai 

programok után hajókirándulásra mentünk. A 

szervezők előzetes jelentkezést kértek, de végül 

mindenki csatlakozott. A kellemes sétahajózás 

közben dr. Horváth József, a győri könyvtár 

igazgatóhelyettese, tudományos kutató kalauzolt 

bennünket. Tőle megtudhattunk minden helyis-

mereti, irodalomtörténeti, néprajzi és egyéb in-

formációt a látottakról. A Mosoni-Dunán és a 

Rábán haladva más látószögből, a víz felől láttuk 

a várost, az épületeket, továbbá megismertük a 

hidakat, a vízi sportéletet, és az itteni régi vízi 

mesterségeket. A lassan lemenő nap fénye szi-

várványba hajlott a Rába és a Mosoni-Duna ta-

lálkozásánál lévő vízi szökőkúton, és kikötésünk 

előtt láthattuk az esti díszkivilágítást is. 

 

dr. Horváth József, dr. Horváth Sándor Domokos,  
Mennyeiné Várszegi Judit és Sikaláné Tóth Ildikó.  

A kép forrása: 
http://www.gyoriszalon.hu/news/11261/62/Használó-

közönség-közösség#prettyPhoto[49178]/24/  
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A hajókázás után a szállásunk melletti kerthelyi-

ségben még sokáig beszélgettünk – ki-ki ízlése 

szerint – egy pohár sör, bor, vagy víz mellett. Az 

ilyen beszélgetések közben általában tovább 

„szakmázunk”; ekkor cserélődnek az egyéni öt-

letek, tapasztalatok, vélemények. (Rabi Lenke) 

 

Takács Béla. A kép forrása: 
http://www.gyoriszalon.hu/news/11261/62/Használó-

közönség-közösség#prettyPhoto[49178]/26/  

Július 26-án programunk egy kérdéssel indult: 

Ki őrzi meg a helyi webet?- Helyismereti 

vonatkozású internetes tartalmak archiválása 

web aratással, címmel. Moldován István helyi 

születésű lévén haza jött, hogy Drótos Lászlóval 

együtt megválaszolják ezt és a hozzá kapcsolódó 

egyéb részletkérdéseket. Bevezetésként Drótos 

kolléga röviden vázolta az 1994-től indult 

digitális kultúra megőrzését szolgáló 

programokat. Ezen belül a digitalizálás mellett 

bemutatta a „digitálisan születő” tartalmak, így a 

változó web tartalmainak megőrzését szolgáló, 

az OSZK-ban folyó webarchiválás 

technológiáját, gyakorlatát a kezdetektől annak 

mai állásáig. A két első számú „digitális 

könyvtáros”ismertette a Magyar Internet 

Archívumot (MIA), külföldi példákat hallhattunk 

a helyi web megőrzésére, a helytörténeti 

szempontból is fontos online források rendszeres 

mentésének szükségességére és hasznára. 

Egyfajta tájékoztatást tartottak, azzal a céllal, 

hogy akiket ez a fajta digitális könyvtárfejlesztés 

érdekel, be tudjanak kapcsolódni a MIA 

építésébe. 

Ezután kerekasztal beszélgetés következett a 

témáról, a levezető elnök, Takács Béla, 

(Szolnok), Sándor Tibor (FSZEK, Bp.) , illetve a 

két előadó részvételével. A legfontosabb 

megállapítások röviden: A web, mint történeti 

forrás használatához, a válogatáshoz 

mindéképpen közgyűjteményi – és történész 

szem kell. A folyamat munkaerő igényes, a 

legfontosabb eszközöket meg kell találni, a 

vidéki könyvtárak „üzemszerűen be tudnak 

szállni”, ha stabil keretek alakíthatók ki e 

munkához.  

Ahogy már megszokhattuk az ilyen 

konferenciákon,- következett a helyi digitális 

gyakorlat részletes ismertetése, Tolnai Gáborné 

Lakatos Mónika a vendéglátó intézmény 

Digitális Szolgáltatások osztályának vezetője 

tolmácsolásában. Elmondta: a győri könyvtár ez 

irányú tevékenysége a helyismereti 

gyűjteményre koncentrál, a stratégiát, az 

eszközparkot, a munkafolyamatokat és a helyi 

digitális könyvtárat részletezte. 

A helytörténet –terei: klub, tanóra, internet 

címmel Szalainé Bodor Edit helyismereti 

könyvtáros osztotta meg velünk a vonatkozó 

szombathelyi gyakorlatot. Az ottani 

várostörténeti foglalkozásokat, fotó és film 

pályázatokat, előadásokat, sétákat, a 

Helytörténeti Klub keretében szervezett 

programok részleteit, gyakorlatát ismerhettük 

meg. 

A Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár 

könyvtárosa, tapasztalt, a „végeken” dolgozó 

kolléganő, Paraginé Tóth Edina előadásának 

összefoglalása helyett álljon itt legfontosabb-, ha 

tetszik ars poétikus gondolata:”Hivatásom fő 

célja, hogy a kistelepülésen élők ne érezzenek 

korlátokat a művelődés, a szórakozás, az olvasás, 

az információszolgáltatás terén. Lehet, hogy itt 

más jellegűek az elvárások, mint egy 

nagyvárosban, de ezek teljesítése ugyanolyan 

fontos. Ha a könyvtáros személyes 

kompetenciáival és törekvéseivel hidat képez az 

igények és a megoldási lehetőségek között, akkor 

ez a folyamat bárhol sikeresen működik.” (dr. 

Horváth Géza) 

Csütörtök délután egy emlékezetes szigetközi 

kiránduláson vettünk részt. Kalauzunk ezúttal is 
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dr. Horváth József volt. Utunk első állomása a 

lébényi Szent Jakab plébániatemplom volt, a 

magyarországi Szent Jakab-zarándokút állomás-

helye. Megtudtuk, hogy Magyarországon is léte-

zik Szent Jakab-út, a Budapest 0 kilométerkő és 

Lébény közötti szakaszt hivatalosan így nevezik. 

A zarándokok egészen Santiago de Compostelá-

ig gyalogolhatnak a kagylókkal jelzett sárga 

úton. Lébényben helyi idegenvezetőnk volt, aki 

lelkesen, és igen részletesen bemutatta a műem-

lék templom építészeti és művészeti értékeit.  

Tovább utazva megtudtuk, hogy miért Horvát-

kimle és „Magyarkimle” Kimle, s megismertük a 

horvát- és magyarkimlei nevezetességeket. Kisé-

táltunk a horvátkimlei temetőbe, és megnéztük a 

„Kimlei Hősök Útját” is.  

 

Kirándulók a Kont-fánál. Fotó: Rabi Lenke 

A következő érdekesség Héderváron volt. Sajnos 

a kastélyt nem nézhettük meg, mert magántulaj-

donban van. (Szomorú, elhanyagolt állapotát 

messziről láttuk.) A kis téren lévő, maga nemé-

ben egyedülálló „Krumplibogár szobor” keletke-

zésére mindenki kíváncsi volt.  

Először hédervári Boldogasszony kápolnát tekin-

tettük meg helyi vezetéssel. A kápolna a Héder-

váry-család temetkezési helye volt, ma búcsújáró 

hely. Híres a fából faragott, öltöztetős Szűz Má-

ria-szobra. A kápolna előtti sírboltban nyugsza-

nak Khuen-Héderváry Károlynak és családtagja-

inak földi maradványai. A hatalmas több száz 

éves mocsári tölgyhöz legenda fűződik: a néphit 

szerint ehhez kötötte Árpád fejedelem a lovát. 

Már csak az öreg fa kérge van meg, de szinte 

mindenki készíttetett a tölgy belsejében egy fotót 

magáról! A kastélytól nem messze, a patak men-

tén áll a nevezetes Kont-fa, Héderváry Kont Ist-

ván emlékét őrző szürke nyárfa. A családi legen-

da szerint Héderváry István Horváty János ma-

csói bánnal együtt Zsigmond király elleni össze-

esküvést szervezett itt, a hatalmas nyárfa alatt. A 

támfalon latin nyelvű bronz táblán olvasható a fa 

legendáriuma. E helyhez kapcsolódik a kővé vált 

kenyerek legendája is. 

A kirándulás utolsó települése Vének volt, ahol 

halászlé és pörkölt vacsora, és a győri kolléga-

nők finom házi süteményei mellett folytatódott a 

szerda esti beszélgetés. A véneki vacsorán a he-

lyi polgármester volt a vendéglátónk, másnap 

pedig ő fogadott bennünket az egyházmegyei 

gyűjtemény igazgatójaként. Ez a különleges 

hármas funkció - polgármester, vendéglős és 

könyvtárigazgató - példa a helyi lakosok erős 

kötődésére, identitására? (Rabi Lenke) 

Július 27-én a Győri Egyházmegyei Kincstár és 

Könyvtár meglátogatásával, Kiss Tamás 

könyvtárvezető kalauzolásával indult. A 

felbecsülhetetlen szellemi értéket képviselő 

gyűjtemények történetének egyik fontos 

állomása volt, hogy Az első világháború 

kitörésének hónapjaiban országszerte mozgalom 

indult a templomi javak megmentésére, így a 

győri egyházmegyében is több vidéki templom 

beadta a püspökségre féltett darabjait. Ebből 

alakult ki az igen jelentős Egyházmegyei 

Múzeum gyűjteménye. Több évtizedes 

tervezgetés után két gyűjteményből készült a 

Győri Egyházmegyei Múzeum állandó kiállítása. 

Sok jelentős és egyedi műtárgy mellett, 

könyvtárosok számára szívmelengető élmény 

volt a győri Corvina hasonmás kiadásának 

megszemlélése is. 

A tanácskozás „mindenese”, idegenvezetője, 

„két lábon járó győri lexikona”, dr. Horváth 

József előadásában áttekintette a városi 

monográfia előzményeit, a legújabb 

kezdeményezés munkálatait. Kifejtette mire 

támaszkodhatnak a megírás során, milyen 

szellemi és anyagi háttere van a folyamatos 

munka kapcsolatban, műhelymunkával készülő 



Győr monográfiának. Ismertette a szakmai és 

pénzügyi hátteret, beszámolt az eddig elvégzett 

munka gondjairól és örömeiről, felvázolta a 

következő-elvégzendő szakmai és háttér 

feladatokat. Annak érdekében, hogy 2021-re, az 

V. István által 1271-ben Győrnek adományozott 

kiváltságlevél kibocsájtásának 850. évfordulója 

előtt méltó módon-, egy 21. századi történeti 

összefoglaló mű megjelentetésével 

tiszteleghessen a szerzői és szerkesztői gárda, a 

könyvtár, és természetesen a város. 

A folyatásban is helyieket hallhattunk. Antaliné 

Hujter Szilvia a vendéglátó intézmény 

helyismereti osztályának vezetője gyakorlati 

példákon keresztül mutatta be, hogy helyben 

milyen módszerekkel hívják fel a figyelmet a 

helyismereti dokumentumokra, milyen 

eszközökkel juttatják el azok információit a 

virtuális térben lévő felhasználókhoz, milyen 

rendezvényekkel sikerül bevonzani a potenciális 

közönséget a könyvtárba. A Győrismeret – 

helyismeret a könyvtári közönségért és a helyi 

közösségért című előadásban hallhattunk a 

Győri Szalon című könyvtári kulturális magazin 

(http://www.gyoriszalon.hu/) szerkesztéséről, 

helyismereti- helytörténeti cikkeiről.

Szalay Balázs csornai középiskola tanár a 

Rábaköz példáját állította a tanácskozás 

résztvevői elé. A rábaközi Helytörténeti Kutatók 

társulatának vezetője szerint a helytörténeti 

kutatás nem nélkülözheti a fiatalokat. Azért se, 

mert múltunk megőrzése rajtuk is múlik, s azért 

sem, mert ők nagy gyakorlattal kezelik azokat az 

adtabázisokat, archívumokat, melyek a kutatást 

segítik. A csornai példa nyomán igennel 

válaszolhatunk az előadó Nagyapó és nagyanyó 

meséi című előadásában feltett-, és annak 

meghallgatása után költőinek nevezhető 

kérdésre: „Vajon lehetséges átívelni az általunk 

értéknek gondolt, és a fiatalok többsége által hitt 

jelenségek közti szakadékot?” 

A jubileumi konferencia rövid fóruma soron a 

„kis vándorgyűlés” emlékkönyvét átadták a 

következő évi tanácskozást rendező szegedi 

Somogyi Könyvtár vezetőjének. Látnivaló ott is 

van bőven, reméljük, hogy hasonlóan 

színvonalas programok és rendezés fogadja 

szűkebb szakmánk oda látogató képviselőit. 

Annál is inkább, mivel „a szakmai és a 

kiegészítő programok szervezésén végig éreztük 

a vendéglátó győri könyvtárosok szeretetteljes 

törődését. Köszönjük!” (dr. Horváth Géza) 

 

 

Csoportkép a lébényi templomnál. Fotó: Tóth János 

http://www.gyoriszalon.hu/


 
 

A víz legendái megelevenedtek 

Óvári Zsuzsanna 

 

Ha egy olyan városba utazom, ahol a víz az úr, 

ott óhatatlanul sokféle történetet hallhatok, a 

dalok, mondák, de még a viccek is a víz hatalmát 

hirdetik. A Szigetközben a Duna, a Rába, a Ráb-

ca kanyargó folyamai a táj meghatározói. A láp-

világ ezernyi madara és hala élhetővé tette a me-

sebeli csalitost az itt élőknek. Már a rómaiak is át 

akarták építeni, de igazi megzabolázása az 1960-

as években történt. Egyrészt nagy siker, másrészt 

bizony alapvetően megváltoztatta a táj állat- és 

növényvilágát, vizeit, éghajlatát. 

 

Az ünnepélyes megnyitót köszöntőt mondott Néma 
Sándor, a Szülőföldünk Honismereti Egyesület elnöke; 
Áder János köztársasági elnök, Borkai Zsolt, Győr pol-

gármestere, és Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti 
Szövetség elnöke. A kép forrása: 

https://honismeret.hu/esemenyek/xlvi-orszagos-
honismereti-akademia 

Reggelente az egyetemvárosból valamelyik, a 

Mosoni-Dunán átívelő hídon sétáltam át, hogy 

köszöntsem az új napot. Ülhettem a kakasos kút 

mellett, vagy egy árnyas padon olvasva. Este az 

előadások után egy másik hidat választva, fedez-

tem fel az Európa Nostra-díjas barokk belvárost, 

fotóztam a tükörgömbben a lemenő nap tobzódó 

színeit, a fantasztikus cégéreket. A kezemet me-

rítettem a kutak vizébe, gyönyörködtem a fényjá-

tékokban. A XLVI. alkalommal a Honismereti 

Akadémia országunk legendás városát, Győrt 

választotta helyszínéül, és természetesen a VÍZ a 

téma. A Campus nagy előadótermében 20 elő-

adás hangzott el, pl: a Duna kétparti települései-

ről, hajóvontatókról, a gyógyforrásokról, borvi-

zekről, a vízgazdálkodással kapcsolatos pecsé-

tekről. A „vizes” népdalokat együtt énekeltük az 

előadóval, mert dr. Lanczendorfer Zsuzsanna 

egyetemi docens hangja szívünkbe lopta magát. 

 

Áder János  a víz jelenéről, múltjáról és jövőjéről beszélt. 
A kép forrása: https://honismeret.hu/esemenyek/xlvi-

orszagos-honismereti-akademia 

Lelkesen megtapsoltuk a köztársasági elnök re-

mek előadását, aki ennek a tájnak szülötte. And-

rásfalvy Bertalan beteg lett, de elküldte gondola-

tait.  A győri vendéglátók a város felfedezésének 

élményét hétfő délutánra szervezték. Láttuk a 

megújult zsinagóga nyolcszögletű óriás kupolá-

jának arany csillagait, a működő kékfestő mű-

helyben a mintázott vászon festését, a baziliká-

ban a vértanú Apor püspök emlékművét.  Szent 

László hermája előtt most is meghajtom fejem. 

Persze ez csak ízelítő, de mikor hétvégén vonatra 

ültem, már 25 látott szépséget éltem meg, és el-

határoztam, hogy a nyáron visszatérek ide, hogy 

folytassam a sort.  

https://honismeret.hu/esemenyek/xlvi-orszagos-honismereti-akademia
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Fotó: Óvári Zsuzsanna 

Este a színes fényben fürdő hidat fotóztam, és 

részese lehettem az U18 nemzetközi bajnokság 

megnyitójának a Dunakapu téren, ahol a jövő 

fiatal sportreménységei ünnepeltek. Gyümölcs-

kelyhet vettem a zöldségesnél, ma éppen dinnye, 

szeder, ananász, eper ízkavalkádban. A kávéhá-

zak teraszai zsúfoltak. Készült fotó a verébről, 

aki a csónakos szobrának kezén illegeti magát. 

Csodáltam az Esterházy-palota Ihlet és ideál 

festményeit, szobrait, majd visszatértem meg-

nézni a XX. századi Vasilescu-gyűjteményt. 

Nem hagytam ki most sem Kovács Margit kera-

mikus szívemnek kedves szobrait. Kavicsot vet-

tem fel a kiránduláson Lébény középkori temp-

lomának lábazatánál, amely egy arcot formáz. 

Megsimogattam a fésűkagyló bronz dombormű-

vet, mely jelzi, hogy itt vezet az El Camino za-

rándokút. Pozsonyban a várat kívülről láthattuk. 

Lesétáltunk a koronázó templomhoz, megkoszo-

rúztuk Bél Mátyás emléktábláját, és a forróság-

ban egy pohár sör jól esett a kávéházban. Dé-

vény komor falai már Adyt is megihlették, szá-

momra szédítő. Mosonmagyaróváron a múzeumi 

gyűjtemény gazdagsága páratlan Közben egy 

tomboló zivatart is megéltünk a busz ablakain át, 

szemlélve a sötét fellegeket. Aztán kisütött a 

nap, és a hőmérő higanyszála 30 fok felett volt 

ismét. Idén is volt sikeres jótékonysági bál, ültet-

tünk közösen fát a megnyitó után, hogy emlé-

künket őrizze, és árnyat adjon a későbbi nemze-

déknek. 3 szekcióból és 3 különböző kirándulási 

útvonalból választhattunk. Emlékeztünk Timaffy 

Lászlóra, aki a Szigetköz neves kutatója. A záró 

előadás után a vándorbotot Néma Sándor elnök-

től ünnepélyesen átvette Nyíregyháza képviselő-

je. Jövőre ott találkozzunk! 

 

A kép forrása: https://honismeret.hu/esemenyek/xlvi-
orszagos-honismereti-akademia 

A diákok még a nyári szünetet töltik, de nem volt 

üres az egyetemváros. Az Európa bajnokság fia-

taljai lelkesedtek a foci VB óriás kivetítői előtt, 

és készültek a másnapi versenyekre, vagy ünne-

pelték a sikert. Jó volt hallani nekünk, akik már 

50+ évet tudhatunk magunknak. A szódás szifon 

szobor Jedlik Ányost jutatta eszembe, a Szent 

György szobor apró sárkánya mosolyogtató. A 

mappámban gyűlik a sok rajz és anekdota. Ke-

zemben a győri programajánló, a City busszal 

utaztunk ki a pályaudvarra, elsuhantunk a Bridge 

csónakház előtt, ahol ettünk, majd átmentünk 

kedvenc hidamon, és elkanyarodtunk az Arany 

parttól a törökök legyőzésére avatott szobor mel-

lett. Különleges hét volt, sok csodával, amiből 

pár élmény-villanást lejegyzett a K4-510-es szo-

ba lakója, Óvári Zsuzsanna. 

 

A kép forrása: https://honismeret.hu/esemenyek/xlvi-
orszagos-honismereti-akademia 
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