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kapcsolatok ügyintézõje, a kísérleti anyanyelvi ne-
velés kidolgozója. Részt vett a gyakorlati képzés-
ben, az iskolarádió adásainak szervezésében, át-
képzésekben. Szakmetodikai diákkört vezetett,
amelynek célja a diszlexiával kapcsolatos teen-
dõk tudatosítása, megvitatása volt. Cikkei jelen-
tek meg szakfolyóiratokban, lektorálta az Anya-
nyelvi tantárgypedagógia címû tankönyvet. Ta-
nuljunk magyarul címû könyvének Sárosy

Józsefné volt a társszerzõje. A rádió és késõbb a
Minerva Könyvkiadó nívódíjával, valamint több
kitüntetéssel értékelték munkáját. Nyugdíjas évei
alatt is igen aktív, nyelvet tanul és nyelvórákat
ad, könyvtárunkat rendszeresen látogatja.

Kommunikáció címmel kiállítást tekinthettek
meg a résztvevõk a téma könyvtárban megtalál-
ható szakkönyveibõl. Az igen jó hangulatú, hasz-
nos információkat nyújtó rendezvényt kedvez-
ményes könyvvásárral zártuk. A késõbbiekben
hasonló könyvbemutatókkal szeretnénk az érdek-
lõdõk figyelmét felhívni a továbbiakban megje-
lenõ könyvekre.

Majorné Bodor Ilona

Könyvtárosok
az alkotók

Rendhagyó tárlat nyílt Könyvtáros Alkotómûhely

címmel az Országos Mezõgazdasági Könyvtár
és Dokumentációs Központ Ujhelyi termében
2007. december 19-én, amellyel egyúttal meg-
ünnepeltük könyvtárunk ötvenöt éves fennállá-
sát is.

Kollégáink közül sokan fotóznak, néhányan
festenek, verset írnak vagy egyéb, kézügyessé-
get igénylõ hobbijuk van. Közülük tizenketten
vállalták a nyilvánosságot.

Tamás Enikõ, aki „civilben” Az Európai Unió

Agrárgazdasága címû lap fõszerkesztõje, alkotó-
táborokba jár nyaranta, és fest a kevés szabad-
idejében. Kilenc festményét hozta el a kiállítás-
ra. A magam részérõl drukkolok neki, hogy le-
gyen több lehetõsége vásznat és ecsetet ragadni.

Mógor Kárász Kinga mostani fõfoglalkozása
az anyaság. Nem hiszem, hogy a kislánya mel-
lett nagyon sok ráérõ ideje lenne az utóbbi hó-
napokban, de elhozta két korábbi rézkarcát.

Vámos Ritáról tudom, hogy fantasztikus kéz-
ügyessége és határtalan fantáziája van. Legújabb
szabadidõs elfoglaltsága a számítógépes man-



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. február • 19

dalatervezés, olyannyira, hogy édesanyjával ké-
szítettek egy Mandala öröknaptárt, amely kará-
csony elõtt nyomtatásban is megjelent. Rita in-
formatikus könyvtáros az olvasószolgálaton. Ti-
zenhárom mandalája volt látható a tárlaton.

Károlyi Zsuzsanna kertészmérnökként a virá-
gok és növények szerelmese. A kertjében sze-
dett növényekbõl összeállított kompozíciókkal
szokta várni az olvasókat mint olvasótermi fel-
ügyelõ és tájékoztató könyvtáros. A kiállításra
készített egy szép virágkölteményt.

Lükõné Örsi Gabriella fõigazgatónk alapvég-
zettségét tekintve szintén kertészmérnök, és tõle
is láttunk már szép virágtálakat. Ezúttal azonban
tizennégy szebbnél szebb fotójával kápráztatta
el a megjelenteket. A zömük, természetesen, növé-
nyeket és rovarokat ábrázol.

Kripner Veronika, az EU-olvasóterem felügye-
lõje, tájékoztató könyvtáros és EU-szakreferens,
nagy utazó. Egy szép régi vasútállomás látványa
gyújtotta meg gyûjtõ szenvedélye szikráját, az-
óta fotózza az útjába kerülõ állomásokat. A gyûj-
teményébõl tizennégy fotót mutatott meg.

Lõrinczné Zorkóczy Emõke soha nem volt
tagja az OMgK munkatársi gárdájának, de éve-
ken át mezõgazdasági könyvtáros volt, Lõrincz

Ferenc kollégánk felesége, és nem utolsó sorban
számtalan fényképével találkozhattak olvasóink
az Agrárkönyvtári Hírvilág hasábjain, sõt, a 2006.
év címlapjára is az õ képei közül választottuk.
Tíz fotót állított ki, Szatmár-Bereg egy könyvtá-

ros szemével címmel.
Székely Sándor, a Magyar Mezõgazdasági

Bibliográfia szerkesztõje, üres óráiban verseket ír
és fest. Sándort egy bagolyfióka hozta össze
Varga Csabával, akinek a fényképezés a hobbi-
ja. Rájöttek, a képek és a versek milyen jól il-
leszkednek hangulatilag egymáshoz. Erre nyolc
példát is láthattunk, tanúsíthatjuk az állítás iga-
zát. Sándor még két festményt is elhozott, és a
legutóbbi, Van egy nap címû verseskötetét.

Sinóros-Szabó Botondné (Judit) könyvtáros kol-
légánk szintén univerzális mûvész, kilenc versét
olvashattuk a feldíszített tárlókban, Betlehemi csilla-

gok címû versét el is mondta. Készített két, gyümöl-
csökbõl és zöldségekbõl álló csendéletet, valamint
sütött egy finom karácsonyi kalácsot.

Barsné Fráter Mariann leltározó kolléganõ
szárított gyümölcsökbõl és magokból készített
öt ehetõ csendélet-tálat, kettõt a megnyitót követõ
fogadáson mindjárt meg is ettünk…

Polgárné Balogh Eszter, a Magyar Mezõgaz-

dasági Bibliográfia másik szerkesztõje – hogy a
karácsonyi hangulat teljes legyen –, mézeskalács
betlehemet készített, amelyet a szépen feldíszí-
tett karácsonyfa alatt helyezett el.

A legtöbb kiállításmegnyitón mûsor is szokott
lenni. Kabai Gábor (sajnos csak volt) kollégánk
írásaival az Agrárkönyvtári Hírvilág valamennyi
számában találkozhatunk (szerencsére még most
is!). A karácsonyra megjelent Apró címû verseskö-
tetébõl olvasott fel. Mit felolvasott, eljátszott! Kész
színházi elõadást varázsolt az ámuló közönségnek.
(Errõl az oldaláról ugyanis eddig csak kevesen is-
mertük.) Túlzás nélkül állíthatom, hogy sajnálhat-
ja, aki kihagyta. Végezetül – ízelítõnek – választot-
tam néhány rövid verset a kötetbõl.

vallomás

Az út, ami lényedtõl lelkedig vezet:
hosszú és gyötrelmes
Az út, amin megyek

Közhelyek:
Visegrád, Kõvágóörs, Budapest
Odavetett csókok és pillantások

koporsóhaj

fiatalon élve,
abban a tudatban, hogy valami történni fog

velem, valami jó, valami magasztos, nemsokára

és aztán – úgy harminc körül – történik is

megszûnik ez a tudat, ez az érzés

optimál

Nincs Végsõ Kép
Nincs Végsõ Szó

Van Végsõ Szép
Van Végsõ Jó

A kivételes kiállítást – kivételesen – én nyitot-
tam meg. Január végéig volt látogatható.

Benczekovits Beatrix

Képek:

Tamás Enikõ: Bakancs és rózsa

Vámos Rita: Mandala magyar motívumokkal

Károlyi Zsuzsanna: Virágköltemény




