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Felkapcsoltuk az Olvasólámpát 
 

Feketsné Kisvarga Anita 

Bizonyára sokan ismerjük azt az érzést, amikor 
végére érünk egy könyvnek, vagy egy versnek, 
és tovább él bennünk a mondanivaló. Nem 
tudunk, és nem is akarunk szabadulni a soroktól, 
melyek kimondanak helyettünk valamit, 
feltöltenek, elgondolkodtatnak, energiát vagy 
hitet adnak, vigasztalást vagy megnyugvást 
nyújtanak.  
 
Aztán tovább akarjuk adni az élményt, 
megosztani másokkal, hogy a hozzánk közel 
állók is merítsenek a sorok és a történetek 
erejéből. De erre már nem mindig nyílhat 
lehetőségünk, hiszen rohanunk, nem találjuk 
meg a helyet, az időt és az alkalmat, hogy 
beszélgessünk olvasmányélményeinkről. 
 

 
 

Ez az érzés foglalkoztatta ifjú olvasónkat, 
Hegedűs Szandrát is, aki vette a bátorságot, és 

előállt a kérdéssel: nem indulhatna-e egy 
olvasóklub a könyvtárban? A Megyei Könyvtár 
pedig örömmel felkarolta ezt az „alulról jövő 
kezdeményezést”. Kolléganőnk, Nagy Edit 
szervezőmunkája révén így született meg 2014. 
február 10-én az Olvasólámpa kör. 
 

 

Antal László ötvösművész alkotása, a klub jelképe 

 
Az első találkozó résztvevőit dr. Voit Pál, a 
Megyei Könyvtár igazgatója üdvözölte, s miután 
a beszélgetés ez alkalommal a kedvenc 
idézetekről folyt, ő is felolvasta az igazgatói 
iroda faláról leakasztott ars poetica-ját, Mahatma 
Gandhi szavait. Az igazgatói köszöntés után az 
este háziasszonya, Nagy Edit szólt az 
olvasókhoz, majd az ötletgazda, Hegedűs 
Szandra mondta el a jelen lévőknek, hogy milyen 
céllal indította útjára az Olvasólámpát. 
Természetesen ő is megosztotta a hallgatósággal 
kedvenc Weöres Sándor-idézetét. 
 
Megszólalni egy alakulófélben lévő társaságban 
nehéz, mégis gyorsan sikerült az olvasókör 
tagjainak feloldódni. Mire mindenki felolvasta 
szeretett citátumát, már sokat megtudtunk 



egymásról. Nemcsak azért, mert az egyénhez 
közel álló idézetek általában tükrözik a 
személyiséget, az egyéni élethelyzeteket és 
gondolatokat, hanem azért is, mert a lelkes 
klubtagok elárulták, hogy miért pont a 
felolvasott sorokat szerették volna megosztani a 
társasággal. Az idézetek könnyeket csalogattak 
elő vagy mosolyra fakasztottak, és - számomra 
meglepő módon - olyan kitárulkozóvá és 
befogadóvá tették az Olvasólámpa résztvevőit, 
mintha már hosszú ideje fűznék össze őket baráti 
szálak. 
A beszélgetések során kiderült, hogy vannak 
idézetek, melyek bizonyos élethelyzetekben 
vagy életkorokban lehetnek vezérlő gondolatok 
az ember számára. Mások viszont generációs 
határokat áthidalva, egyetemes bölcsességgel 
bírnak. Ilyen volt az a John Donne-meditáció 1 
is, melyet Hemingway  

 Akiért a harang szól című könyvében 
olvashatunk, és amelyet két olvasóklubos is 
kedvencének tartott:  
„Senki sem különálló sziget; minden ember a 
kontinens egy része, a szárazföld egy darabja; ha 
egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz 
kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna 
el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; 
minden halállal én leszek kevesebb, mert egy 
vagyok az emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, 
kiért szól a harang: érted szól”  
 
A közösen elfogyasztott tea és a kötetlen 
beszélgetés után már egészen úgy tűnt, új 
közösség született. Legközelebb március 10-én 
találkoznak a klubtagok, amikor is mindenki 
elhozza magával – legalábbis képzeletben - 
kedvenc írónőjét. 
1
 http://hu.wikipedia.org/wiki/John_Donne

 
 

 
 



 

Juhász Péter és Szulyovszky Sarolta 

képei a JAMK-ban − Egy műkedvelő 

érdeklődő benyomásai  
 

Feketsné Kisvarga Anita 

 
Két kiállításnak is otthont adott a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár február és március 
fordulóján. A Fő téri épületben Juhász Péter 
munkáival ismerkedhettek a látogatók, a Népház 
úti Fiókkönyvtárunkban pedig Szulyovszky 

Sarolta meseillusztrációiban gyönyörköd-
hettünk. 
 
Két különböző indíttatású, fiatal alkotó eltérő 
tematikájú festményeit láthattuk a kiállításokon. 
Juhász Péter amatőr festőművész 2000-ben, 
belső indíttatástól vezérelve választotta az 
önkifejezés és a világ látásmódjának képi 
megjelenítését. A festészet alapjait, a testhezálló 
technika megtalálását és finomítását a tatabányai 
Bányász Képzőművész Körnek, Krajcsirovits 

Henrik és Rochlitz György útmutatásainak 
köszönheti.  
 
Szulyovszky Sarolta viszont hivatásként 
választotta a képzőművészetet: iparművésznek 
tanult, majd 2004-től kezdett foglalkozni a 
grafikával, miután Olaszországba költözött. Első 
kötete 2005-ben jelent meg, azóta számos 
könyvet illusztrált. Magyarországon Finy Petra 
költőnővel találtak igazán egymásra. Legutóbbi 
közös munkájuk, a Folyékony tekintet című 
verses kötet, melyben a versek meghökkentő 
nyíltsággal bemutatott, súlyos életképeinek 
hatását kiválóan mélyítik el Szulyovszky Sarolta 
rajzai.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

A kiállítást a Népház Úti Fiókkönyvtárban 

Ölveczky Gábor grafikusművész nyitotta meg. 

Dr. Voit Pál igazgató köszöntése után szerepelt 

még a Zsebsün zenekar, valamint a Délibáb 

Színház két versmondója. (Sz.A.) 

 

 



Juhász Péter elsősorban tájképeket készít, a 
világban tett „csavargásai” adják számára az 
ihletet. Szulyovszky Sarolta viszont erős 
szimbolikával átszőtt portrékat, 
meseillusztrációkat és könyvborítókat tervez. 
 

 
Juhász Péter: Tatabánya, Ligeti-tó. Akril, 2010.  

Méret: 50 * 70 

 
Juhász Péter tájképeiből árad a nyugalom és a 
melegség. A természet szépségeit visszatükröző 
festmények és pasztellek konkrétan és 
egyszerűen adják át az ábrázolt vidék hangulatát. 
A képeket nézegetve még a hőmérsékletet, az 
illatokat is érzem. Megkívánom a nyarat és a 
telet. Tudom szeretni az ember által épített 
környezetet. 

 

 

Esztergomi templomok, pasztell, 2006. 

Méret: 50 * 40 paszpartuval 

Szulyovszky Sarolta képei már elvontabbak. 
Másképp élvezetesek. Át vannak futtatva valami 
titokzatos mázzal. Mintha a levegőrétegek, a víz 
hullámai vagy egy selyemkendő mögül látnánk a 
rajzokat. Nem elsősorban a technika miatt 
varázslatosak, hanem mert a testeket, az arcokat 
belengi valami megfejtésre váró titok. Nem 
látom, inkább érzem a sellőlány szomorúságát, 
Bodza néni bölcsességét, a messzi magasban, a 
földtől és a realitásoktól elrugaszkodva hintázó 
kislány álmodozását. Szulyovszky Sarolta képei 
odabilincselnek magukhoz.  
 
 

 
 
 
 
A valóság megragadásának kétféle módját 
láthattuk a kiállításokon. Kétféle 
megközelítésnek, de ugyanazon élménynek 
lehettünk részesei: ilyen az élet. Néha ragyogóan 
tiszta és világos, máskor meg bonyolult és 
beláthatatlan. 



Természeti katasztrófák a JAMK-ban  
 

Feketsné Kisvarga Anita 

 
Még mielőtt megijednének a kedves olvasók a 
cím olvasatán, gyorsan előrebocsátom: a 
természeti katasztrófák elkerülték a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtárat. Viszont rendkívül 
érdekes előadást hallgathattak meg a témában 
mindazok, akik ellátogattak az ÖKO-esték 
rendezvénysorozat soron következő programjára. 

Számadó Emese 
régész, a komáromi 
Klapka György 
Múzeum igazgatója 
tavaly rendezett 
kiállítást az 1763. évi 
nagy komáromi 
földrengés 250. 

évfordulója alkalmából, melyről a KemLIB 
2013. évi 3. évfolyamának 5-6. számában is 
olvashattunk.  
 
A tárlat anyagához kapcsolódó ismeretterjesztő 
előadás megtartására Nász János, a megyei 
könyvtár munkatársa, az ÖKO-esték 
rendezvénysorozat házigazdája kérte fel 
Számadó Emesét.  
 
A rendezvény sok érdekfeszítő információt 
tartogatott a hallgatóság számára. Mindjárt itt 
van az 1763. évi földrengés ténye, melyről 
valószínűleg sokan most hallottunk először. 
Pedig a szemtanúk beszámolóiból és a 
kárfelmérések dokumentumaiból rekonstruálható 
6,3-5,2–es erősségű földrengés bizony nemcsak 
a kollektív emlékezetben élt sokáig, hanem 
költőket és írókat - többek között Jókai Mórt is 
megihletett. 63-an meghaltak és 102-en sérültek 
meg ebben a földrengésben, s a 
kordokumentumokból azt is megtudhatjuk, hogy 
mekkora területen és milyen károkat okoztak a 
földmozgások. 
 
Nem a komáromi volt az első feljegyzésre került 
földrengés Magyarországon, hanem az 1456-os, 
hasonlóan erős, szombathelyi. De az 1810-es 

móri sem lehetett kevésbé félelmetes a maga 5,4-
es erősségével.  
 
Számadó Emese előadása nemcsak történelmi, 
sőt szeizmológiai ismereteinket bővítette, hanem 
kultúrtörténeti érdekességekkel is szolgált. 
Izgalmas ábrázolásokat láthattunk, melyek az 
ismertetett természeti katasztrófákat örökítették 
meg. Korabeli tudományos, és kevésbé 
tudományos magyarázatokat hallhattunk a 
jelenségek okairól. A móri földrengés kapcsán 
megismerhettük azt a Kitaibel Pál és Tomcsányi 
Ádám által készített, 118 oldalas, latin nyelvű 
dokumentumot, mely az 1810-es földmozgás 
okainak magyarázata mellett egy új módszerről 
is beszámol: a földrengés erejének és 
terjedésének grafikus ábrázolásáról.  
 
Az este folyamán azonban más természeti 
katasztrófák is sorra kerültek, melyek szűkebb 
hazánkban sújtották a helyi lakosságot. 
Megtudhattuk, hogy Komáromban 1850-ben és 
1895-ben is jelentős árvizet okozott a Duna. De 
még élénken élnek bennünk a 2013-as árvíz 
képei is, amikor 845 cm-es tetőzést regisztráltak. 
420 ezer homokzsák 4,6 km-es szakaszon 
próbálta kordában tartani a folyamot. Érdekes 
légi fotókat láthattunk a 2003-as dunai aszályról 
is, amikor a Duna egyik ága teljesen kiszáradt 
Komáromnál.   
 

 
 
A természeti katasztrófákhoz hasonlóan jelentős 
veszteségeket okoztak a járványok is. 
Komáromban a legjelentősebb pestis járvány a 



18. században volt, kolerajárvány pedig az 1831-
1832-es években tizedelte a lakosságot.  
  
Az előadás a közvetlen környezetünket érintő 
természeti csapások számbavételén kívül 
izgalmas adatokat tartogatott számunkra a 
vulkáni tevékenységek globális ökológiai 
következményeiről is. Irodalomtörténeti 
csemegeként azt is megtudhattuk, hogy mi az 
összefüggés az 1815 áprilisában bekövetkezett, 
az Indonéz szigetvilágot sújtó hatalmas 
vulkánkitörés és a Frankenstein-történetek 
megszületése között.  
 
Összességében a prezentáció számos 
érdekességgel szolgált, és ez hozzájárult ahhoz, 
hogy ne a félelem vagy a borzongás legyen úrrá 
rajtunk az előadás alatt, hanem inkább annak 
öröme, hogy milyen sokrétű ismeretet kaptunk. 
Sajnos, a természeti katasztrófák nem kerülhetők 
el, és nem is előzhetők meg, legfeljebb 
felkészülhetünk átvészelésükre. Nem szabad 
azonban figyelmen kívül hagyni, hogy az ember 
természetromboló és –szabályozó tevékenysége 
sokat ronthat a környezetével való harmonikus 
együttélés lehetőségén. Ha teret hagyhatnánk a 
folyók áradásának, ha nem építkeznénk 
árterekbe, nemcsak tetemes anyagi károktól 
mentesíthetnénk magunkat, de a természetes 
növény- és állatvilág védelmét is szolgálnánk – 
hívta fel a hallgatóság figyelmét a rendezvény  

szervezője, Nász János. Végül is egy-egy 
vulkánkitörés, árvíz vagy földrengés a Föld 
természetes jelenségei közé tartoznak, 
melyeknek vannak pozitív hozadékai: kiváló 
minőségű bor termelésére alkalmas lankák a 
kihűlt tűzhányók oldalán, termékeny síkságok a 
kiáradt, majd medrébe visszahúzódó folyók 
mentén, letűnt korok hétköznapjait megőrző 
vulkáni hamu és iszap Pompei és Herculaneum 
esetében. A természeti katasztrófák pozitív 
hozadékainak persze csak kellő földrajzi és 
történelmi távolságból tudunk örülni. 
 

 

Számadó Emese kezében a komáromi természeti 

katasztrófákról írott könyvével 

 

 

Valamennyi fotót Török Csaba készítette. 



Megyei körkép 
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita 

feketsne.anita@jamk.hu  

34/513-677 

IV. évfolyam 2. szám   

2014. február  

 

Februári rendezvények a komáromi 

Jókai Mór Városi Könyvtárban 

Rigláné Berczeli Mária 

Korunk krónikása – Nálunk járt Dinnyés 
József 
 
Ötszáz év magyar irodalmát öleli fel az az új 
DVD, amelyet Dinnyés József „daltulajdonos” 
mutatott be a Jókai Mór Városi Könyvtár idei 
első Irodalmi Kávéház rendezvényén február 18-
án. „45 év dalai” címmel háromszáz költő 
verseiből szemezgette ki a szívéhez legközelebb 
álló, megzenésített darabokat. Saját 
szerzemények, régi magyar zenék, balladák, 
zsoltárok találhatók a DVD-n, amelyek a szeretet 
és a küzdelem dalai. Dinnyés József reméli, hogy 
sokan hallgatják majd a könyvtári 
foglalkozásokon és az iskolákban is. 
 

 
 

Olvasóbarát módon szerkesztett a kiadvány, 
sokrétű keresési lehetőséget biztosít a 
felhasználók számára. A költők rövid életrajza, 
műveik jegyzéke alapján megkereshető az adott 
kötet, amelyben a feldolgozott vers megtalálható. 
A versek egy-egy szavára is kereshetünk, 

települések szerint is válogathatunk a költők 
közül. Komáromra keresve megkapjuk Jókai 
Mór, Komjáthy Jenő vagy éppen Baróti Szabó 
Dávid nevét műveikkel, életrajzaikkal együtt. 
Kereshetünk a határon túli költők között is. 
Dinnyés József önvallomása: 
„Költők között zenész, zenészek között költő 
vagyok. 
Népem egyharmada szülőföldjétől megfosztottan, 
más népek fennhatósága alatt él. 
Önmagam veszteném el, ha a világízlést 
képviselném és elfutnék hagyományaim elől.” 
 

 
 
A Szent Korona egy aranyműves szemével 
 
„A Szent korona megmaradásunk egyetlen 
lehetősége.” Ezt a kijelentést tette Ludvig Rezső 
ötvös és aranyműves mester, korona-kutató 
február 20-án elhangzott előadásában a 
komáromi Jókai Mór Városi Könyvtárban. A 
program az Endresz csoport és a könyvtár soron 
következő rendezvénye volt. A teltházas 
előadáson határon túlról is sokan részt vettek. Az 
apropót megint csak helyismereti téma 
szolgáltatta. Megemlékeztünk a Szent Korona 
Komáromban tartózkodásának és V. László 
(Komáromban) születésének 674. évfordulójáról. 
Az előadó 30 éve foglalkozik a Szent Korona 
kutatásával. Prezentációval színesített 
előadásából megismerhettük a korona 



szerkezetét, a rajta lévő jelképeket, csiszolt 
köveket, almadin gránátokat, zafírokat. Az 
aranyműves mester elmondta azt is, hogy a 
korona már 700-800 körül létezett, vagyis 
feltételezhető, hogy Szent Istvánt ezzel 
koronázták meg. 
 

 

Nagy Miklós és  Ludvig Rezső 

 

 
 

A fotók forrása: www.jmvk.hu 

 

Nagy Judit tűzzománc képe a Jókai Mór Városi 

Könyvtárról

 

 

 

 

Könyvbemutató 

2014. február 27-én, csütörtökön 16.30 órára a 
lábatlani Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtárban 
könyvbemutatóra invitálták az érdeklődőket. Ez 
alkalomból Szűcs Béla Albert Petőfi-díjas 
újságíró mutatta be, majd dedikálta „Erőt 
egészséget őrnagy elvtárs!” című könyvét. A 
kötet alcíméből megtudhatjuk, hogy a szerző 
Pálinkás-Pallavicini Antal őrnagyra emlékezve 
vetette papírra gondolatait. Az előadót A. Bak 

Péter, a POFOSZ Komárom-Esztergom megyei 
szövetségének elnökségi tagja mutatta be. 
(Sz.A.) 

Forrás: http://labatlanikonyvtar.hu/node/526  
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„Így írtok ti…” − Kreatív szépíró 
verseny Tatán 

Sinkó Ildikó 

Ezzel a címmel hirdette meg a Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár TÁMOP 3.2.13-12 
pályázatának újabb programját. 
A felhívásra 24 középiskolás diák jelentkezett, s 
22-en meg is jelentek 2014. február 17-én a 
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium számítógépekkel jól felszerelt 
termeiben. 
 
Az ötletgazda, Turczi István, tatai születésű 
költő, író nagy örömmel köszöntötte az 
írópalántákat, akik a kezdeti nehézségeket 
legyűrve (a belső számítógépes hálózaton nem 
mindenki tudta elsőre elérni a feladatokat), 
izgatottan, majd egyre jobban belemélyülve 
láttak neki a feladatoknak. A verseny nemcsak 
azért volt újszerű, mert nem a hagyományos toll-
papír formációt követte (hiszen számítógépen 
kellett dolgozni, egyéni kód alapján), hanem a 
feladatok jellege sem volt mindennapi. 
 
A 6 feladat és ezek alpontjai között szerepelt 
sms-vers írás, blogkészítés, megadott 
kulcsszavak segítségével próza- vagy versírás, 
alkotás megadott művek részleteinek 
felhasználásával, festmények segítségével. 
Nagy örömünkre sok ígéretes mű született, s a 
pályázat lehetővé tette, hogy sokféle 
szempontból értékelhessük és jutalmazhassuk a 
résztvevőket. Az eredményhirdetést március 13-
án tartottuk. 

Kioszthattunk Junior Parnasszus kreatív 
különdíjakat, Pegazus különdíjakat, vers és 
prózakategóriában 3-3 díjat, valamint 
támogatóinknak (Tata Város Önkormányzat és a 
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium) köszönhetően két különdíjat is. A 
szervező Móricz Zsigmond Városi Könyvtár is 
külön jutalomban részesítette az egyik 
résztvevőt. 

 
Sinkó Ildikó, Robozné Schönfeld Zsuzsanna, Turczi István 

A résztvevők és a díjazottak közt sokan vettek 
részt a nyáron (2013), Tatán megtartott 
Írótáborunkon, ami megerősített bennünket 
abban, hogy munkánk nem volt hiábavaló, s 
további folytatásra érdemes. Megpróbálunk az 
idei nyári táborra Tata város Kulturális és 
Oktatási Alapjához pályázatot benyújtani, 
remélve hogy a tehetséges, de szegény sorsú 
diákokat ily módon tudjuk segíteni, hogy 
folytathassák szakemberek segítségével írói 
kiteljesedésüket. 
Annál is inkább, mert a résztvevőktől így 
búcsúztunk: „Jövőre, veletek, ugyanitt…” 



 

Díjazottak: 

Junior Parnasszus kreatív különdíjak: 
Engelbrecht Patrícia  
Badari Boglárka  
Berbás Hanna  
Selmeczi Márk  
Szabó Gábor  
Herold Renáta (egyben MZSVK különdíjas is, 
Aggodalom c. művéért ), Eötvös Gimnázium 
 
Pegazus különdíjak: 
Makkai Roland  
Mayer Ádám  
Riz Szabolcs  

Tata Város Önkormányzata különdíja és 
Bláthy különdíj: 
Fazekas Veronika: A Duna gyöngyszeme 
(kispróza), Bláthy Ottó Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 
 
 
Fődíjak − Vers-kategória: 
III. helyezett: Urbán Máté (A Nő, Rippl-Rónai 
képhez írott kitűnő versével), Eötvös Gimnázium 
II. helyezett: Sever Borbála (Versenydrukk 
című remek verséért), Református Gimnázium 
I. helyezett: Fehér Enikő (Szerelem és 
Fölösleges szó c. munkáiért), Református 
Gimnázium 
 
 
Fődíjak −  Próza-kategória: 
III. helyezett: Stein Lilla (A varázsló kertje című 
munkájáért), Református Gimnázium 
II. helyezett: Dózsa Eszter (A búcsúajándék 
című munkájáért), Eötvös Gimnázium 
I helyezett: Kerti Kornélia Anna (Hit-tanom 
című művéért), Eötvös Gimnázium  

Nyarat varázsoltak a télbe 

Goldschmidt Éva 

A magyarországi Szent Jakab zarándokút 
szervezőit láttuk vendégül a Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtárban 2014. február 5-én. Az 
útnak Tata is része, ezért is övezte nagy 
érdeklődés a Könyves szerda előadást. Már a 
műsort megelőző hetekben kérdezgették az 
olvasók, hogy kik jönnek, kik mesélnek, és az út 
mely szakaszát mutatják be. 
Az olvasóterem zsúfolásig megtelt fiatal 
felnőttekkel, idősebbekkel, sőt érkeztek olyan 
zarándokok, akik a magyarországi Szent Jakab 
zarándokúton (Budapest-Lébény) kívül a 
spanyolországi Caminót is végigjárták. 

Sinkó Ildikó könyvtárvezető köszöntője után 
Dukát Csilla, a Szent Jakab Baráti Kör vezetője 
röviden ismertette a zarándok útikönyv 
létrejöttét, és köszönetét fejezte ki mindazon 

  

társainak, akik részt vettek, segítséget nyújtottak 
ebben. Csilla továbbá tájékoztatott arról is, mi a 
teendő, ha valaki el szeretne indulni az úton. 
Hangsúlyozta jelmondatukat is, „Indulj el, hogy 
megérkezhess!”, mely szerint ahhoz, hogy 
valahova oda érjünk, mernünk kell elindulnunk. 
A könyv betekintést nyújt az érintett települések 
történetébe, felsorolja a főbb látnivalókat, a 



szakrális nevezetességeket, számszerű 
információt ad a távolságokról, térképen 
szemlélteti az útvonalat, és lelki táplálék is 
található benne. 

Simon Dóra társszervező képekben mutatta be, 
hogyan zajlik egy zarándoknap a hajnali útnak 
indulástól az esti közös beszélgetésekig, Amikor 
letehetik a terhüket, amikor valóban Isten 
tenyerén érezhetik magukat, és bár itt-ott fizikai 
fájdalommal küszködve, de lelkileg 
megkönnyebbülve térhetnek nyugovóra. 
Láthattunk képeket a zarándokokat fogadókról: 
egy kisfiúról, aki almával kínálja az érkezőket, 
egy idős néniről, aki járókerettel várja őket a 
faluban, és néhány métert együtt gyalogol velük, 
vagy azokat a gyermekeket, felnőtteket, akik a 
helyi atya vezetésével egészen a halastóig 
zarándokolnak el, hogy a visszautat együtt 
tegyék meg.  

 

Biczó Eszter tatai lakos, a magyarországi szakasz 
mellett a spanyolországit is megjárta már,  

bemutatta, mi mindent tartalmaz egy 
zarándokhátizsák. Kiderült, érdemes minden 
tisztálkodási, ápolási kellékből kisméretűt 
bekészíteni, a ruhaneműket kicsire összehajtani,  

praktikusan csomagolni. Hasznos például az 
olyan nadrág, amelynek szára térdnél 
lecippzározható, így könnyen lehet a hosszú 
nadrágból rövidet csinálni. A füldugó is előnyös 
különösen éjszaka, hogy ne zavarjon a társak 
horkolása.  

Fontos kiemelni, hogy az út egyénileg is járható 
(segítséget nyújt ebben A Szent Jakab 
zarándokút: Budapesttől Lébényen át 
Wolfsthalig című útikönyv), hiszen Budapesttől, 
a nullás kilométerkőtől mintegy 200 km 
megtételét követően nyolc nap alatt 
megérkezhetünk Lébénybe, a Szent Jakab 
tiszteletére szentelt templomba. Vendégeink már 
tudják, milyen, amikor több mint egy heti járás 
után célhoz érnek, amikor bőrig áznak, de „így is 
jó”, amikor a hatalmasra duzzadt vízhólyagot 
kell átszúrniuk, hogy folytatni tudják a 
zarándoklatot, vagy, amikor a templomos 
lovagok nekik tisztelegve a lébényi templomnál 
várják őket.  

Az előadásra olyan érdeklődők is eljöttek, akik 
már elhatározták, hogy idén útnak indulnak. A 
jelentkezés regisztrációhoz kötött, a nyári 
zarándoklattal kapcsolatos információk a 
www.szentjakabut.hu  oldalon mindenki számára 
elérhetők. 
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A Helischer József Városi Könyvtár 

februári eseményei 

Szűcs Katalin 

Balla András könyvbemutatója 

Könyvtárunk, február 5-én Balla András 

esztergomi fotográfus legújabb könyvének 

bemutatójának adott helyet. A beszélgetést 

Antall István, a Magyar Rádió irodalmi 

szerkesztője vezette. Jelen volt Berecz András 

Kossuth–díjas énekes, mesemondó előadó-

művész, aki egyedi stílusával, humorával 

fűszerezte a beszélgetést.  

ERDŐK, MEZŐK, FÁS LIGETEK… 
S AZ „ÉRINTETT” TERMÉSZET… 
üzenete, szerepe, jelene, jövője, 
hatása lelkünkben, meséinkben, 
regéinkben, dalainkban…(Menedék) 

Balla Andrásnak már csaknem száz kiállítása 
volt látható, ezek egy része külföldön. Ezúttal 
egy könyvbemutató adta az alkalmat, hogy a 
fényképek világába merüljünk. Pontosítva nem 
egy, hanem kettő. Az egyiknek a címe: 
Menedék, a másiké: A remete.  

A fotós kifejtette, hogy ő a természetnek, a 
fáknak akar emléket állítani a fényképekkel, itt 
nem a művészet az elsődleges, hanem a kép 
tárgya. És hogy miért nem színesek a képek? 
Balla András ifjúkorára hivatkozott, iskolája 
falán ugyanis ott lógtak Derkovits Gyula Dózsa-
sorozatának képei, és ezek mély benyomást 
tettek rá. Ha mindenféle színektől harsognának, 
nem érnék el ugyanazt a hatást. 
 

A remete című kötet is szóba került, amelynek 
főszereplője Borostyán Imre nyugdíjas, aki talán 
még a hetvenes években vásárolt magának egy 
zsebkendőnyi földterületet nem messze a 
Vaskaputól, és odaköltözött. Felépítve magának 
egy félig földbe vájt „téli palotát” és egy fából és 
gallyakból készült „nyári palotát”. A könyv 
Borostyán Imre remeteéletét mutatja be fekete-
fehér képekkel, valamint a kötet elején olvasható 
rövid írásokkal. A könyvbemutató egy közös, 
kedves énekléssel záródott. 

 

 

Könyvtári beszélgetések Sunyovszky 
Szilviával 

A Könyvtári beszélgetések rendezvénysorozat 
keretén belül február 10-én könyvtárunk 
vendége volt Sunyovszky Szilvia Jászai Mari-
díjas, Érdemes Művész. A vele való 
színvonalas és tartalmas beszélgetést Pásztó 
András tanár úr vezette. A beszélgetésben 
rész vett még Dvorszky N. Hedvig 
művészettörténész, a Magyar Katolikus Rádió 
szerkesztője. 



Sunyovszky Szilvia a felvidéki Rozsnyón 
született. Életében, munkájában mindig is 
meghatározó volt számára a szülői otthon, a 
felvidéki származás. 

 

Már kisgyermek korában szeretett szavalni, 
szerepelni. A gimnáziumi érettségi után sikeres 
felvételt nyert a Pozsonyi Színművészeti 
Főiskolára. A főiskola harmadik évét már 
Budapesten, a Színház- és Filmművészeti 
Főiskolán folytatta, ahol 1970-ben diplomázott. 
Játszott a pozsonyi Hviezdoslav Színházban 
(1967–1968), tagja volt a kassai Thália 
Színháznak (1970–1971), színésznője volt a 
Madách Színháznak. A tehetséges felvidéki 
kislányból Budapest elismert színésznője lett. 
Számos színházi szerepe mellett tévéfilmekben 
is játszott. 1986-ban Jászai Mari-díjjal tüntették 
ki, 2013-ban megkapta az Érdemes Művész 
címet. 1998-ban Rozsnyó díszpolgárává 
választották. 

A művésznő az élet más területén is kiemelkedő 
tevékenységet végez. A Drogmentes Élet 
Nemzetközi Alapítvány elnöke (1989–1999), 
a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet igazgatója 
(1991–1995), a Határon Túli Magyarok 
Hivatalának főtanácsosa (1995–1998), a 
Magyarországért Alapítvány elnöke (1998–
2000). 1998-ban a KDNP jelöltjeként indult az 
országgyűlési választásokon, de nem szerzett 

mandátumot. 2003–2005 között a FIDESZ 
elnöki tanácsosa volt. 2004 óta a Polgári 
Hermina Alapítvány kuratóriumának elnöke. 
Napjainkban az Erzsébet-program tanácsadó 
testületének tagja. Két könyve jelent meg, a 
Vonzáskör és Csak semmi titok! címmel. 

Egy sajnálatos orvosi műhiba miatt a színészi 
pályán nem maradhatott. Ehhez kapcsolódó 
feladatai közül azonban egyet megtartott, 
felolvasásaival továbbra is hozzájárul a Vakok 
Intézete hangos könyvtárának bővítéséhez. 

„….az élet legnagyobb ajándéka a szeretet. Ha 
nincs, semmilyen ajándék nem ér semmit. A 
szeretet pedig nem más, mint a törődés. Törődés 
a családdal, a környezettel, és a világ minden 
olyan dolgával, melyre a hazával és a világ 
minden olyan dolgával, melyre hatással 
lehetünk. Lehet belső és külső természetű. Jele, 
hogy foglalkozom a másikkal; kezébe adok egy 
könyvet, egyéniségét segítem kibontani.” ( Csak 
semmi titok) 

Könyvtári éjszaka Esztergomban 

Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 
február 21-én immár ötödik alkalommal 
szervezte meg a Könyvtári éjszaka nevet viselő 
programot. Közismert, hogy könyvtárunk szinte 
heti gyakorisággal szervez író-olvasó 
találkozókat, azonban a nagyszámú közönség 
80–90 százaléka idősebbekből tevődik össze. 
Ezért úgy gondoltuk, hogy célzottan a 14–18 
éves középiskolás korosztályt szólítjuk meg az 
olvasás és a könyvtár népszerűsítése céljából. 
Első alkalommal 2009-ben szerveztük meg a 
Könyvtári éjszakát, majd a 2011-es év 
kivételével – amikor ugyanis technikai okok 
miatt nem valósult meg a program – minden 
évben megrendezésre került, egyre nagyobb 
sikerrel. Az első három évben mindig más 
előadók és a könyvtárosok tartottak foglalkozást 
a diákoknak. Dr. Tölgyessy Zsuzsanna és Dr. 
Hernádi Mária egyetemi tanárok 
drámapedagógiai foglalkozást tartottak, 
Kovátsné Várady Eszter, a könyvtár igazgatója 
mint krimi író beszélgetett a diákokkal. További 



vendégeink voltak még Lackfi János író-költő, 
akivel verset írtunk, Vörös István író-költő, aki 
megismertetett a haiku írás rejtelmeivel. Színfolt 
volt Dolák-Saly Róbert egyénisége, akivel 
énekeltünk és az élet nagy dolgairól 
beszélgettünk, míg tavaly az Anyanyelvápolók 
Szövetsége (ASZ) Ifjúsági vezetőségét kértük 
fel, hogy legyenek lebonyolítói az éjszakának. 
Muszka Ágnes, Terjéki Tamás, Orosz Tamás és 
Pölcz Ádám színvonalasan összeállított 
programja teli volt szituációs játékkal és 
természetesen nyelvi fejtörőkkel, és volt játék a 
„varázsketyerével” is. Kerekes Barnabás, a 
Baár–Madas Gimnázium tanára pedig a 
viselkedéskultúráról tartott előadást. Ennek az 
éjszakának olyan nagy volt a népszerűsége a 
fiatalok és a könyvtárosok körében, hogy idén 
ismét az ifjúsági vezetőséget hívtuk meg, hogy 
tartson egy egész éjszakán át tartó nyelvi 
foglalkozást. Az ASZ Ifjúsági tagozata fő 
céljának tekinti, hogy minél szélesebb körben 
terjessze tevékenységét, és olyan fiatalokhoz is 
eljuttassa üzenetét, akik még nem léptek szoros 
kapcsolatba a Szövetséggel. És erre nagyszerű 
lehetőséget biztosít az általuk szervezett éjszaka. 
Hiszen az esztergomi középiskolásokon kívül a 
felvidéki diákok is részt vettek a rendezvényen. 
Szép számmal képviseltették magukat a Párkányi 
Gimnázium és a révkomáromi magyar tannyelvű 
Selye János Gimnázium diákjai is.  

Gyakori kérdés, hogy mit is csinálunk 

egész éjszaka a könyvtárban?  

Az este hét órától egészen reggeli hét óráig tartó 
könyvtári éjszaka folyamán játékos és komoly 
hangvételű programok váltották egymást. Az est 
meghívott vendége volt Matula Ágnes, a 
Nyelvőrző szerkesztője, aki a műsort ismertette 
meg a középiskolásokkal, és a legutóbbi műsor 
kérdéseinek segítségével hozta el a nyelvi 
játékos adás hangulatát a könyvtárba. Ezt 
követően lánya, Sediánszky Nóra dramaturg 
tartott előadással egybekötött foglalkozást. 
Beszélt munkájáról, annak nehézségeiről, 
valamint beavatta a fiatalokat a szakma 
rejtelmeibe is majd egy-egy napi hír alapján 

kellett egy színházi előadás ötletét megalkotniuk. 
Majd bemutatkoztak az ASZ ifjúsági vezetősége 
tagjai, Muszka Ágnes, Terjéki Tamás, Kerekes 
Zsolt és Pölcz Ádám, akik vallottak anyanyelvvel 
való kapcsolatukról. Ezt követően az éjszakázók 
bemutatták kedvenc olvasmányaikat, egymásnak 
ajánlva. Az írók között szerepelt Márai Sándor, 
Jókai Mór, Weöres Sándor, Aldous Huxley, 
Thornton Wilder, Tolkien, George R. R. Martin. 
Természetesen nem maradhatott el a nyelvi játék 
sem a könyvtári éjszaka folyamán: volt 
„varázsketyere”, szituációs játék, de voltak 
csapatfeladatok és különféle koncentrációs 
játékok is. Az est hangulatát közös éneklés 
alapozta meg, ahol megzenésített verseket és 
ismert dalokat énekeltek együtt az éjszakázó 
fiatalok. 

 

A visszajelzésekből 

Többen, akik első alkalommal vettek részt a 
könyvtári éjszaka rendezvényén, így 
fogalmazták meg gondolataikat: „A hangulat 
felemelő volt, a résztvevők aktívak és kedvesek 
voltak. Csak pozitívumokat tudnék felsorolni az 
éjszakáról”, másnak pedig „kellemes csalódás 
volt az éjszaka”. A társaság egy része pedig már 
nem először vesz részt könyvtári éjszakán. Volt, 
aki szerint „az Anyanyelvápolók Szövetsége egy 
nagyszerű társaság” és „kitűnő szervezés, 
interaktív játékok” jellemezték ezt az éjszakát, 
másvalaki szerint „megéri az alváshiány”. A 
visszajelzésekből az látszik, hogy „eseménydús, 
programokkal teli este volt”. 

A könyvtári éjszakáról a Duna Televízió 
Nyelvőrző című műsora a március 9-i adásában 
beszámol. 
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Felvidéki írók a könyvtárban 

TAKÁCS TÍMEA 

Február 24-én folytatódott a közkedvelt „Így 
írnak Ők…” sorozat az oroszlányi Gárdonyi 
Géza Városi Könyvtárban. 

Takács Tímea igazgatónő köszöntötte a számos 
érdeklődőt, közöttük Takács Károly 
polgármestert, Papp Péter alpolgármestert 
valamint V. Nagy Csabát a helyi Rákóczi 
Szövetség elnökét. 

Az intézményvezető elmondta, hogy az 
oroszlányi bibliotéka kiemelt fontosságúnak 
tartja a határon túli szerzők és azok műveinek 
bemutatását a város olvasóközönségének. 

Ezen indíttatásból hívták meg Csáky Pál és 
Dunajszky Géza felvidéki írókat. 

Elsőként Csáky Pál mutatta be Csend és lélek 
című kötetét. A szerző „tiszteletbeli 
oroszlányinak” vallja magát, hiszen immáron 
nyolcadik alkalommal jár a városban. 

A kötet lényegét így foglalta össze: „A 
történelem előre haladtával egyre bonyolultabb 
viszonyok közé kerültem, s nem minden válik 
javunkra, amit a modern világ civilizációs 
eredményeként elénk tár. A felvidéki magyar 
közösség számára az archimédeszi pont az lehet, 
ha megerősítjük identitásunkat. Az eddigi 
statikus, bezárkózó modellből egy dinamikus, 
nyitott modell felé kell elmozdulnunk. Az 
állandóan megújuló, mindannyiunkat újabb és 
újabb modernizációs hullámokkal szembesítő 

világban csak így tudunk megmaradni és növelni 
egyéni és kollektív versenyképességünket.” 

A rendezvény második felében Dunajszky Géza: 
Arcok és sorsok című könyvét mutatta be. 

A könyv elsősorban a fiatal nemzedéknek szól. 

Rövid történetei egyfajta példabeszédként 
szólnak a mának. Tanulságok arra vonatkozóan, 
hogy a múltat nem szabad elfeledni és az 
igazságtalanságokat nem szabad büntetlenül 
hagyni, mert akkor még kifinomultabb 
ravaszsággal, még erőszakosabb módon sújtanak 
le az elkövetkező nemzedékre. 

Szolgáljon ez a küzdelem tanulságul 
unokáinknak, hogy egy megbízható egységre 
törekedve próbálják meg dolgainkat a 
közeljövőben sikerre vinni, közösségünk jövőjét 
meghatározó társadalmi helyzetünket 
megfelelőképpen rendezni. Az esemény 
zárásaként a szerzők dedikálták műveiket az 
érdeklődők számára. 

 



Ajándékkönyvek Oroszlánynak 
 
Budapesten, a Rákóczi Szövetség központi 
irodájában került sor azon könyvek átadására, 
amelyeket támogatásként kapott az oroszlányi 
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár, valamint a 
Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete. Az 
adományokat Pálinkás Barnabás szervezési 
munkatárs nyújtotta át Takács Tímea 
igazgatónőnek és v. Nagy Csaba civil szervezeti 
elnöknek. A támogatás eredményeként az 
oroszlányi könyvtár 60 darab új, szépirodalmi; 
építészeti és kertészeti szakkönyvvel 
gazdagodik. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi 
Szervezete 80 darab szintén új, főként történelmi 
témájú könyvet kapott, melyet az április végén 
megrendezésre kerülő Nemzetközi Történelmi 
Vetélkedő résztvevőinek jutalmazására 
használnak fel. Az Oroszlányba került 140 darab 
könyv értéke megközelíti a 600.000. forintot. 
 

 
 

Nemzetközi Könyvajándék Nap 

  
Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár is 
szívesen csatlakozott ahhoz a 
kezdeményezéshez, mely február 14-ét a 
Nemzetközi Könyvajándék Napjává 
nyilvánította. A hazánkban még kevésbé ismert 
adományozás célja, hogy felkeltse az érdeklődést 
a könyvek iránt, felhívja a figyelmet az irodalom 
értékeire. E jeles nap alkalmából Takács Tímea 
igazgatónő, valamint Béke Ildikó és Koller-

Molnár Tímea könyvtárosok a felvidéki Izsa 
település polgármesterének Domin Istvánnak 

adták át a 250 darabból álló, magyar szerzők – 
magyar műveit tartalmazó ajándékcsomagjaikat.  
A könyvek Petheő Attila gondozásában, a 
csodálatosan felújított falumúzeum könyvtárát 
gazdagítják ezután.  
„A mi könyvtárunk is arra törekszik, hogy a 

lehető legtöbb emberhez eljuttassa a könyvek 

szeretetének érzését, a bibliotéka fontosságát. 

Ugyanakkor nem szeretnénk, ha az ünneplés 

pénz kérdése lenne. Sokkal inkább egy jó 

alkalom arra, hogy megmutassuk az irodalom 

iránt érdeklődőknek, hogy egy könyv, vagy egy 

olvasmány élménye fantasztikus és értékes 

ajándék” – fogalmazta meg gondolatait az 
adományozó intézmény igazgatója. 
 

 
 

Dorogi hírek 

Nagyban zajlanak a kivitelezési munkálatok a 
dorogi Arany János Városi Könyvtár épületén. A 
Bécsi úton található, az 1910-es évek elején épült 
és 1924-ben Gáthy Zoltán tervei alapján bővített, 
szecessziós belső terű épület a Közép-Dunántúli 
Regionális Operatív Program támogatásával 
újulhat meg. A 282 millió forintba kerülő épület 
felújítás február elején kezdődött, és még fél 
éven át tart. Jelenleg a kőműves és az 
asztalosipari munkák tartanak, melyek során 
többek között a régi, de felújítható nyílászárók 
eredeti állapotba történő visszaállításán és az új, 
háromrétegű ablakozáson dolgoznak a 
szakemberek. Hamarosan elkészülnek a belső 
lépcső és a nagy olvasóterem felé tervezett 
acélszerkezetes galéria felhúzásával is. A 
felújítás idejére a könyvtár a polgármesteri 
hivatal 'B' épületébe költözött. 

Forrás: KIT hírlevél: 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=282_mil
liobol_ujul_meg_a_dorogi_szecesszios_kozkony
vtar  


