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Cool-túra – Iskolák vetélkedője 
Tatabányán 

Petényi Erzsébet 

Idén áprilisban másodszor került sor Tatabányán 
a Cool-túra vetélkedőre – könyvtárunk 
közreműködésével. A fő szervező Kontaktpont 
Iroda1 először az oktatási intézményekkel vette 
fel a kapcsolatot, majd 2014 áprilisában 
megkereste a művelődési intézményeket, és 
szervezni kezdte a középiskolások vetélkedőjét. 
Iskolánként 10 fős csapatok indultak, felkutatva 
a város kulturális és közösségi helyszíneit. 

A tavalyi év sikerét látva az iroda 2015-ben is 
megszervezte a vetélkedőt. A város középiskolái, 
közművelődési és szabadidős intézményei, civil 
szervezetei ismét szívesen csatlakoztak a 
felhíváshoz. 

A részvétel mindenki számára közös érdek volt, 
hiszen a Cool-túra célja, hogy a fiatalok játékos, 
interaktív feladatokon keresztül megismerjék a 
városban működő közművelődési intézmények, 
közösségi színterek és civil szervezetek 
tevékenységét, új tudással gazdagodjanak.  

                                                           
1 A Kontaktpont irodák az Új Nemzedék Plusz projekt 

intézményfejlesztési részeként létrejött ifjúsági 

információs és tanácsadó irodák. Az oktatási 

intézményekkel és ifjúsági civil szervezetekkel 

szorosan együttműködő Kontaktpont hálózat a 

megyeszékhelyeken, országszerte húsz irodában 

várja a fiatalokat. 

Ebben az évben kilenc középiskola 10-10 fős 
csapata jelentkezett. Március 30-án az Edutus 
Főiskola dísztermében gyülekeztek a csapatok. 

A rendezvényt Turainé John Katalin 
alpolgármester asszony nyitotta meg. 
Köszöntőjében hangsúlyozta: fontos, hogy a 
helyi fiatalok megismerkedjenek az 
intézményekkel, hogy később tudják, kihez és 
hova lehet fordulni.  

A vetélkedő állomáshelyei a szervező Új 
Nemzedék Kontaktpont Iroda mellett a Vértes 
Agorája, a Máltai Játszótér, a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár, a Tatabányai 
Múzeum, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Peron 
Music Alapítvány, a Bázis Gyermek és Ifjúsági 
Egyesület, a Tatabánya Városi Szabadidő 
Szövetség, a Lakóközösségi Információs és 
Szolgáltató Iroda, és a Roxxy Music Café voltak. 

 

Fotó: Nagy Ádám 

A csapatok a kapott térkép alapján meghatározott 
sorrendben és megszabott idő alatt felkeresték az 
állomáshelyeket, ahol különböző feladatok 



megoldása után pontokat kaptak 
teljesítményükre. Minden intézmény, szervezet 
igyekezett a saját profiljának megfelelő 
feladványokat összeállítani, ezért változatosak, 
mozgalmasak voltak a feladatok: 
hangszerfelismerés, activity, keresztrejtvény-
fejtés, növényfelismerés, tervezés, puzzle, 
hullahopp karikázás, célba dobás, csocsózás, 
társasjátékozás, stb. 

Könyvtárbemutató foglalkozásokat rendszeresen 
tart minden közművelődési könyvtár. A 
könyvtárosok azt tapasztalják, a 
visszajelzésekből is tudják, hogy gyakorlással 
lehet a legjobban megtanulni a könyvtár 
használatát. Mi, a könyvtár munkatársai, Nagy 
Ádám, Feketsné Kisvarga Anita és Petényi 
Erzsébet, olyan kérdésekkel vártuk a vetélkedő 
résztvevőit, amelyek segítségével játékos 
formában ismerhették meg a könyvtári rendet, a 
könyvtári dokumentumokat. A feladatok 
összeállításánál nagyon fontos szempont volt az 
idő, hiszen egy-egy állomáson maximálisan 20 
percig tartózkodhatott egy csapat. Oda kellett 
figyelni arra is, hogy a rendelkezésre álló 
időkeretben olyan feladványokat szerkesszünk, 
amelyeket a különféle felkészültségű diákok 
azonos eséllyel tudnak megoldani, legyenek elég 
érdekesek és felkeltsék a könyvtár iránt az 
érdeklődést. 

A három feladat közül az egyik dokumentumok 
felismerése volt. A mostani tizenéves korosztály 
számára az információhordozók közül a 
pendrive, a DVD használata természetes, a 
bakelit lemez, a magnókazetta, a floppy már alig 
ismerős, s bár a diafilm újból divatba jött, 
mikrofilmet még nem láttak, a mikrofilm 
leolvasó berendezés pedig egyenesen őskövület a 
szemükben. Ezeket az elfeledett információ-
hordozókat csodálhatták meg közelről.  

Másodikként a diákok a könyvtár szakjelzeteivel 
ismerkedtek meg egy párkereső játékban, 
miközben bejárták a könyvtár olvasóterét és 
áttekintették a könyvek elrendezését is. Végül az 
általunk gondosan kiválogatott szépirodalmi 
könyvekből kellett adott időre tornyot építeniük 

a könyvtári jelzetek sorrendjében úgy, hogy a 
torony ne dőljön el. 

Eleinte tartottunk attól, hogy a könyvtárba nem 
járó diákok közül soknak gondot okoz majd a 
jelzetek alapján a könyvek sorba állítása, a 
szakszámok keresgélése. Féltünk tőle, hogy sok 
időbe telik, amíg a polcok között bolyongva 
megtalálják a számokhoz tartozó szakterület 
nevét. Az előzetes megbeszélés során, amikor 
elmondtuk, hogy milyen feladatokat eszeltünk 
ki, a szervezők is ránk ijesztettek, mondván, 
hogy ne gondoljunk arra, hogy minden 
versenyző járatos a könyvtárban, lesznek olyan 
gyerekek is, akik nem olvasnak egyáltalán, 
nehezen találják majd a helyüket a komoly 
könyvtári környezetben. 

 

Fotó: Nagy Ádám 

Az első csapat érkezése után már 
megnyugodtunk. A rövid bemutatkozást és a 
tennivalók ismertetését követően a kezdeti 
megilletődöttséget felváltotta a vidám, önfeledt 
keresgélés, egymás bíztatása, hogy minél 
gyorsabban oldják meg a feladatokat. A később 
érkezők útvonalán a könyvtár már a sokadik 
állomáshely volt, ők sokkal felszabadultabbak, 
hangosabbak, később aztán már fáradtabbak 
voltak. Egy-kettőre birtokba vették a könyvtár 
tereit, érdeklődőek és kreatívak voltak, nagyon 
élvezték a feladatokat, még azok is ügyesen 
dolgoztak, akik számára eddig ismeretlen hely 
volt a könyvtár. Valamennyi csapat jól teljesített, 
betartotta az előre megbeszélt időbeosztást. 



A záró eseménynek a Roxxy Music Café adott 
helyszínt. A zártkörű végső megmérettetésben a 
Black Jack zenekar kérdéseire kellett válaszolni. 
A jó hangulatú, mini koncertnek beillő 
zenefelismerő feladatok után a gyors értékelést 
követően ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult 
az egész délutános rendezvény. 

A részt vevő intézmények természetesen 
jutalmakat is felajánlottak a díjazáshoz. A 
könyvtár ajándékkönyveket és ingyenes 
beiratkozási lehetőséget ajánlott fel az egyik 
csapat számára. Apró ajándék még az utolsó 
helyezettnek is jutott, üres kézzel senki nem 
távozott. 

A legtöbb pontot a Péch Antal Műszaki 
Szakközépiskola csapata gyűjtötte össze, ők 
lettek a II. Cool-túra városi vetélkedő 
győztesei. 

Az iroda munkatársainak fiatalos lendületét, 
lelkes hozzáállását könnyen átvették a partner 
intézmények munkatársai. A város vezetői is 
fontosnak tartották ezt az eseményt. Szerencsére 
több szponzor is felsorakozott, felismerve, hogy 
mennyire hasznos célt szolgálnak. 

A két sikeres rendezvény után a szervezőkkel 
együtt abban bízunk, hogy a jövőben Tatabányán 
hagyomány lesz a középiskolák diákjainak 
vetélkedője. 

 

 

Együtt az összes csapat.  

Fotó: Nagy Ádám 

Római fürdők, fürdőkultúra a 
Brigetio-ban talált leletek alapján ‒ 
Számadó Emese előadásáról 

Feketsné Kisvarga Anita 

Ötödik éve várja a minket körülvevő világot 
csodálattal szemlélő, annak védelme iránt 
elkötelezett érdeklődőket a József Attila Megyei 
Könyvtárban az Öko-esték című 
rendezvénysorozat, melynek 51. előadását 2015. 
március 23-án Nász János könyvtáros, a 
programsorozat házigazdája nyitotta meg.  

 

Nász János. Fotó: Mazán Tibor 

Március 22-e a víz világnapja – hívta fel a 
figyelmet kollégánk. Ezen a napon talán még 
inkább tudatosul bennünk, hogy a tiszta víz nagy 
érték. Ivóvizeink, termál- és gyógyvizeink 
mennyisége és minősége alapján méltán 
tekinthetjük Magyarországot víz-
nagyhatalomnak. A régi korok embere tudta és 
értékelte a víz mindennapokban betöltött 
szerepét, és erre itt, az egykori Pannonia 
területén is találunk bizonyítékokat – adta át a 
szót Nász János az előadónak.  

Számadó Emese, a Komáromi Klapka György 
Múzeum igazgatójának előadása gazdag 
prezentációval segítette a hallgatóságot 
képzeletben visszautazni a múltba, a Kr. e. 1. 
századba, amikor Rómában kezdtek elterjedni a 
kisebb, magántulajdonban lévő közfürdők. Ezek 
kezdetben csak kis bérházak földszintjén 



létesültek, és minden római polgár számára 
elérhetők voltak, akik a belépő árát ki tudták 
fizetni.  

Az egykori fürdők funkciójukat tekintve 
hasonlatosak voltak a mai fitness-wellness-
központokhoz. A fürdővendégeknek a különböző 
hőmérsékletű vízzel telt kádak, medencék 
használata mellett lehetőségük volt 
labdajátékokat játszani, tornázni és 
masszíroztatni. Seneca egyik levelének 
részletéből megtudhattuk, hogy a fürdőkben 
nagy volt a lárma: a súlyemelők, a labdázók 
ricsaja, a testdögönyözéssel járó csapkodások 
hangja, a vízbe ugrálók csobbanása, a kalács-és 
kolbászárusok kínálgatásának hangorkánja nem 
éppen kedvezett a csendes kikapcsolódásra 
vágyó vendégek ellazulásának. Igaz, a fürdőkbe 
nem is pihenni jártak az emberek, hanem 
társasági életet élni. Itt pletykálkodtak, 
beszélgettek, politizáltak, olvasgattak a polgárok. 

A fürdés divatjának térhódítása után nemcsak a 
magántulajdonban lévő fürdők szaporodtak el 
Rómában, hanem hatalmas nyilvános fürdők 
(thermae-k) is létesültek – tudtuk meg az 
előadótól. Marcus Vispanius Agrippa létesítette 
az elsőt, aki nagylelkűen minden római ember, - 
a szegények számára is - ingyenessé tette a 
fürdést és a borotválást, sőt végrendeletében a 
fürdőt a népre hagyta, és gondoskodott annak 
fenntartásáról is. A fürdőépítkezéseket Nero 
majd Titus is folytatta. Ezek a hatalmas 
közfürdők már nagy úszómedencéket, 
sportpályákat, éttermeket és könyvtárakat is 
tartalmaztak, csodálatosan fényűző 
épületkomplexumok voltak, melyekben akár 
több ezren is fürdőzhettek egy időben.  

Bár a balneoterápia egészségre gyakorolt 
jótékony hatására korán felfigyeltek, a higiéniára 
mégsem ügyeltek eléggé. Azt sejtették, hogy a 
beteg embereknek valahogy külön kellene 
fürödniük az egészségesektől, ezért kitalálták, 
hogy előbb a betegek, majd őket követően az 
egészségesek használják a fürdőt, de 
mindeközben nem cserélték le a használt vizet, 

ezért a fürdők sokszor a fertőzések melegágyai 
voltak – mutatott rá Számadó Emese. 

Az előadás során bemutatott képek segítettek 
elképzelni az egykori fürdők felépítését, 
elcsodálkozhattunk az emberi leleményesség 
alkotta találmányokon, melyekkel a rómaiak 
megoldották víz eljuttatását, felmelegítését és 
melegen tartását. Herculaneum és Pompei 
egykori fürdői után megcsodálhattuk 
Diocletianus és Caracalla thermáinak romjait. 
Barangolásunkat a Felső-Rajna vidéki 
Baderweier, a dél-angliai Bath, a németországi 
Weissenburg és a francia Damblain után az 
óbudai Thermale Maiores fürdők 
megismerésével folytattuk.  

 

Számadó Emese. 

Fotó: Török Csaba 

Ezzel egyúttal visszatértünk Pannónia földjére 
képzeletbeli utazásunk során. De a meglepetés 
csak ezután következett: ha a jövőben római kori 
fürdő épületmaradványait szeretnénk látni, elég 
lesz csak Szőnyig utazunk. Itt kerültek elő 
ugyanis egy ókori fürdő romjai. A régészeti 
feltárás izgalmas epizódjaiba is bevezette a 
hallgatóságot Számadó Emese: 2014. február 20-
án lerakták az új gát építésének alapkövét, mely 
a jövőben Komáromot és Szőnyt a Duna 
árvizétől fogja megóvni. A földmunkák 



megkezdése előtt 60 nap állt a régészek 
rendelkezésére, hogy feltárják a majdani gát 
területét. A munka sok reménnyel kecsegtetett. 
Az egykori Brigetio területén már számos 
értékes lelet került elő, és a légi fotók is arra 
engedtek következtetni, hogy az ásatás nem lesz 
hiábavaló. De talán még a kutatókat is meglepte 
az a 30 méter hosszú és 4 méter széles helyiség, 
melynek alapjait feltárták. Funkcióját még nem 
lehet tudni, valószínűleg testmozgásra alkalmas 
terem volt. Előkerültek padlófűtéses helyiségek, 
a caldarium, vagyis egy magas hőfokra fűtött 
termecske és a praefurnium, vagyis a tüzelőtér 
maradványai. A 60 napos határidő nagyon 
szűkösnek bizonyult a régészek számára. A 
feltárásra váró területnek igen kicsi részét 
sikerült ez alatt az idő alatt felszínre hozni, de a 
napvilágra került épületegyüttes még így is 
rendkívül gazdag. A kérdés, hogy mi lesz a 
régészeti leletek sorsa, és hogyan lehetne 
folytatni az ásatásokat.  

A kutatók számára a legjobb megoldás az lenne, 
ha a területet teljes mértékben fel lehetne tárni, 
és a szükséges állagmegóvás mellett az 
érdeklődők számára bemutathatóvá tenni. Ez 
nemcsak a szakemberek részéről megjelenő 
igény, hanem a lakosság által is támogatott 
koncepció. Ezt bizonyítja az a nagyszámú 
érdeklődő, akik 2014 októberében nyílt napon 
tekinthették meg az ásatásokat.  

E közös cél magvalósulását fontosnak tartók 
tábora immár azokkal is bővült, akik 
meghallgatták az érdekes előadást az öko-estén.  

Így ünnepeltük a költészet napját a 
tatabányai megyei könyvtárban 

Nagy Ádám 

Hazánkban 1964 óta, április 11-én ünnepeljük a 
költészet napját ‒ József Attila születésnapján. 
Ez alkalomból minden évben irodalmi 
előadóestekkel, könyvbemutatókkal tisztelgünk a 
magyar líra előtt.  

A megyei könyvtár a költészet napját mindig 
kiemelt eseménynek tekinti. Ebben az évben egy 

Szabó Lőrinc-esttel kívántunk a magyar 
költészet iránt érdeklődők kedvében járni ‒ 
egyúttal felhívni a figyelmet a jeles napra és 
annak mondanivalójára. Így esett választásunk 
Téri Sándor színművész produkciójára. A 
Nemzeti Színház egykori tagja és a tatabányai 
Jászai Mari Színház színpadát is jól ismerő 
színművész április 13-án Egymás Bábelében 
címmel tartott előadást Fő téri könyvtárunkban. 

 

Téri Sándor. Fotó: Nagy Ádám 

A Szabó Lőrinc írásaiból szerkesztett monológot 
Téri Sándor válogatta, és önmaga adta elő az 
érdeklődő közönségnek. Szenvedélyes 
műsorában versek, prózák, levelek és beszédek 
gondosan összeállított egyvelege szerepelt.  

A művész véleménye szerint ez a produkció a 
legbelsőbb, legszemélyesebb, legintimebb 
dolgainkról, ugyanakkor társadalomról, életről, 
halálról, baráti kapcsolatainkról is szól. Szép, 
fájdalmas és elfojtott dolgokról egyaránt.  

Egyik nézőnk, Kovácsházy Éva így értékelte az 
előadást: „Nagyon tetszett; elképesztő volt! A 
fickó a színpadon először irritáló volt, azután 
esendő, szörnyű és szerethető. Sajnáltam és 
irigyeltem. Minden, de minden ott volt benne! 
Nagyon köszönjük ezt az estét!” 
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Friss, közéleti hang az irodalomban 

Petrozsényi Eszter 
 
Ez jellemzi leginkább a Könyves Szerda 
legutóbbi vendégét. A tatai Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár vendége Erdős Virág volt, aki 
2015. április 8-án látogatott el hozzánk a 
Szépírók Társaságának támogatásával.  

Nem a megszokott módon kezdődött irodalmi 
pályafutása. Diák korában a gimnáziumi lap nem 
közölte írását, s ez nagyon visszavetette alkotói 
szándékát. Az akkori főszerkesztő ma már 
megbecsült kollégája az irodalom terén. 
Bölcsészként Lengyel Péter irodalmi 
szemináriumának hallgatója volt, ott érezte meg 
először az írás valódi sodrását, vonzását. Az ott 
kapott gyakorlatok, feladatok elkészítése új 
felfedezést jelentett számára. Ráébredt, hogy 
élvezettel, örömmel alkot.  

Első kötete az Udvarok, a budapesti bérházak 
belsejét megörökítő, Korniss Péter képeiből 
összeállított fotóalbum irodalmi anyagának 
megírása volt. Már ebben az első 
megszólalásában kitűnt egyéni, a megszokott és 
elfogadott sémákat szétfeszítő stílusával.  

Irodalmi elődjének és példaképének Parti Nagy 
Lajost tartja, aki bebizonyította számára, hogy 
van „más út” is, mint a jól kipróbált ösvények. 
Némely verseinek ritmikája, sanzon-szerűsége 
zenészek figyelmét is felkeltette, és sokan 
hamarabb ismerték meg megzenésített 
gondolatait, mint az írott költeményeit. Egyéni 

hangja, friss látásmódja megkülönbözteti őt a 
többi alkotótól. A körülöttünk változó világ 
ütőerén tartja kezét és a mindennapok 
történéseinek avatott krónikása. Ahogyan Háy 
János is mindig új nyelvezetet használ az újabb 
könyveihez, úgy Erdős Virág sem ragaszkodik 
görcsösen a már meghódított irodalmi témákhoz.  

 

Erdős Virág és Petrozsényi Eszter.  

Fotó: Goldschmidt Éva 

Nem kizárólag felnőtteknek ír, gyermekversei 
nagy sikert aratnak a kicsik körében. A mai 
világot leképező közéletiségen túllépve, most 
más gondolatok érlelődnek benne. Nem könnyen 
alkot, fontos, hogy erőteljes hatással legyen rá 
valami, ami kikényszeríti belőle az írást. Mindig 
szüksége van egy hívó szóra is, felkérésre a 
kiadótól, megkeresésre egy irodalmi fórumtól. 
Bár az irodalmi műveket közlő újságok már 
egyre nehezebben élnek manapság. Rendre a 
megszűnés szélére sodródnak a neves, nagy 
hagyománnyal rendelkező lapok. Úgy látja, az 
elektronikus megjelenés lassan átveszi a papíron 



történő közlés helyét, ez a jövő útja. Változásban 
van ez a terület is, mint ahogyan a körülöttünk 
lévő világ. Ő is szívesen közli új írásait 
elektronikus formában, ahol egy-egy közlés 
nyomán rövid időn belül több ezer megosztásnak 
örülhet. Rajongói mindig figyelemmel kísérik 
munkáját.  

Minden siker és irodalmi díj ellenére önmagával 
viaskodó, minden nagyképűségtől mentes, szinte 
kislányosan gátlásos embert ismerhettünk meg 
benne, nem véletlen, hogy önmaga érzelmi 
életéről soha nem ír. Szeretetre méltó, kedves 
egyénisége megragadta a tatai közönség szívét és 
saját verseinek felolvasása remekül kiegészítette 
a beszélgetést. Tartalmas, szép élménynek 
lehettünk részesei könyvtárunkban. 

Veszíts el egy könyvet! 

Dományi Zsuzsanna 

2015 tavaszán második alkalommal csatlakozott 
a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár az 
orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár 
kezdeményezéséhez, a Nagy Könyvelhagyó 
Hétvégéhez március 20-án.  

Az olvasásnépszerűsítő kezdeményezés célja, 
hogy néhány nap alatt minél több könyv 
cseréljen gazdát, minél több ember találja meg a 
neki való olvasmányt. A játékban 
magánszemélyek, illetve könyvtárak egyaránt 
részt vehettek.  

A teendő mindössze abból állt, hogy az 
elveszíteni kívánt könyveket regisztrálják a 
http://veszitsel.konyvtar.hu  weboldalon, majd 
„felejtsék ott” különböző közösségi színtereken - 
váróteremben, buszmegállóban, boltban, 
iskolában. A megtaláló a könyvben lévő kóddal 
jelezhette a megtalálás tényét, a könyvet 
megtarthatta, elolvashatta, majd újra 
elveszíthette. Dönthetett úgy is, hogy a megtalált 
holmit elhozza a tatai könyvtárba, és átveszi 
jutalmát, ami felnőttek esetében ingyenes 
negyedéves könyvtári tagságot, gyerekek 
esetében egy tábla csokoládét jelentett.  

Tatán, Agostyánban, Szomódon és Tarjánban 
összesen huszonhárom könyvet veszítettek el a 
tatai könyvtár munkatársai. Leporellót, ifjúsági 
regényt, klasszikus műveket, krimit és recept 
gyűjteményt is beválogattunk az elveszíteni 
kívántak közé. Ezekből kettőnek a megtalálását 
rövid időn belül regisztrálták a program 
weboldalán, többet személyesen hoztak vissza, 
számos esetben telefonon jelezték a könyvek 
meglelését, viszont egyúttal azzal a kéréssel 
fordultak a könyvtárhoz, hogy a könyveket 
megtarthassák, mert nagyon megtetszett nekik. 
Természetesen mi örömmel fogadtuk ezt a 
kérést, és eleget is tettünk neki.  

 

Kép forrása: www.chaskor.ru 

Reméljük, jövőre is ilyen aktívak lesznek a 
könyvszerető, olvasni kedvelő tataiak és vidéki 
emberek, mert a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár biztosan részt vesz a Nagy 
Könyvelhagyó Hétvégében 2016-ban is. 

 

Kép forrása: 

http://likefestoon.com/csaknem-700-konyvet-vesztettek-el/ 



Könyvtárosok világnapja Tatán 

Dományi Zsuzsanna 

Április 14-e a könyvtárosok világnapja, amelyet 
két nagy szervezet, az Amerikai Könyvtárak 
Szövetsége, valamint a Könyvtári Egyesületek és 
Intézmények Nemzetközi Szövetségének 
kezdeményezésére ünnepelnek a 70-es évek 
közepétől.  

Magyarország 1980 után csatlakozott a könyvtári 
dolgozók munkáját elismerő megemlékezéshez. 
Ilyenkor lehetőség van arra, hogy felhívják a 
figyelmet azokra, akik kulturális 
tevékenységükkel az olvasókat segítik.  

 

Kép forrása: 

http://www.lovemiddlesbrough.com/bundles/home/uploads/images/jpeg

s/news/membership-drive-for-national-libraries-day-2015.jpg 

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2015-
ben először csatlakozott ehhez az akcióhoz 
programokkal. Az érdeklődők raktártúrán 
vehettek részt ezen a napon, és megismerhették a 
Bibliobox működését is. A világnap alkalmából 
mini helytörténeti kiállítással kedveskedtünk az 
érdeklődőknek a kézikönyvtárban. A tárlat 
április 30-ig megtekinthető. Rendhagyó 
könyvtári ajándékként elengedtük az aznap 
visszahozott dokumentumok késedelmi díját, és 
az elveszett olvasójegyeket is ingyen pótoltuk.  

Végezetül a vállalkozó szelleműek tudáspróbán 
vehettek részt, könyvtári totó formájában. Egy 
„Könyvtári ki mit tud?” során tizenhárom 
kérdést tettünk fel az olvasóknak a könyvtár 
alapításával, szolgáltatásaival, a könyvtárosok 
munkájával kapcsolatban. A felnőttek közül 
Belcsák István nyugdíjas olvasónk gazdagodott 
az élményeken kívül egy Erdélyről szóló szép 
albummal, a gyerekek közül pedig a tizenhárom 
éves Király Tamás olvasónk tudhatott magáénak 
egy tábla finom csokoládét a gratuláción kívül. 

A jó hangulatú nap után reméljük, elértük 
célunkat, és felhívtuk a figyelmet a könyvtárak 
és könyvtárosok nyújtotta értékekre. Több mint 
harmincan vettek részt programjainkon. 
Hagyományteremtő szándékaink sikeresnek 
bizonyultak a 30 aktív résztvevőnek 
köszönhetően. 
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Költészet napja Esztergomban 

Kovátsné Várady Eszter 

Mi is a költészet manapság? Eljut-e hozzánk, 
képes-e megérinteni az embert? Mert hogy 
szükség van rá, az kétségbevonhatatlan tény. 
Nézzük csak meg a közösségi oldalakat; 
felbukkannak itt-ott örökérvényű verssorok, 
strófák, néha teljes költemények. Akár valamely 
– állami, egyházi, családi – apropó kapcsán, akár 
csak valamely hangulat, életérzés 
közvetítőjeként kerülnek nyilvánosságra és 
megosztásra szavak, mondatok, versszakok, 
amelyek arra hivatottak, hogy kifejezzék a 
kifejezhetetlent. Vagy legalábbis megpróbálják. 

Nem véletlenül nyilvánította az Unesco 1999-
ben március 21-ét, az északi félteke tavaszának 
első napját a költészet világnapjává. Mi 
magyarok azonban ennél korábbtól, 1964-től 
ünnepeljük a hazai költészet napját – immár 51 
esztendeje. Mégpedig halhatatlan nagy költőnk, 
József Attila születése napján, április 11-én. 
Ezen a napon országszerte előadásokat, 
versmondó versenyeket, felolvasásokat tartanak 
a költő, a költészet tiszteletére.  

Ötödik éve a Thália Színházban megrendezik a 
Versmaratont, amelynek során idén 69 költő 
olvassa fel saját verseit. A rendezvény 12 órán 
keresztül tart, s végül elkészül a nap verse, amely 
úgy áll össze, hogy az elsőként felolvasó költő 
kezdősorához csatlakozva minden utána 
következő művész egy-egy sorral bővíti az 
alkotást. Érdemes megjegyezni, hogy a 
Versmaraton a Kárpát-medence legnagyobb 
szabású költészet napi rendezvénye. 

Április 11-én született egy másik nagy író-
költőnk, Márai Sándor is, öt évvel József Attila 
születése előtt. Kettőjük sorsát nemcsak a közös 
születési dátum, hanem az a tragikus tény is 
összeköti, hogy mindketten önkezükkel vetettek 
véget életüknek – József Attila 32 évesen 
Balatonszárszón, Márai Sándor 89 évesen San 
Diegóban, az USA-ban 

A Helischer József Városi Könyvtár idén hatodik 
alkalommal szólítja meg a középiskolás 
korosztályt az 51. Költészet Napja alkalmából. 
Olyan verskedvelő fiatalokat hívnak, akik 
szívesen megosztják versélményüket társaikkal. 
Nem szavalóversenyt akarnak, nem bármiféle 
megmérettetést. Arra hívnak, hogy a vers-
kedvelők elmondják kedvenc versüket 
társaiknak, esztergomi, ill. felvidéki 
középiskolásoknak.  

 

Vrábel Vanessza Érsekkétyről jött szavalni.  

Fotó: Steindl Nóra 

Idén a korábbiaknál kevesebben jelentkeztek, 
legalábbis aktív résztvevőként. Érdeklődő 
hallgatókból nem volt hiány, de ezúttal nem sok 
fiatal vállalkozott arra, hogy elmondjon egy 
általa szabadon választott verset. Az esztergomi 



középiskolák közül egyedül a Temesvári Pelbárt 
Ferences Gimnázium két tehetséges diákja 
(Alpek Gergely, Krohn István) emlékezett meg 
szavalatával az ünnepről. Az Érsekkétyi Egyházi 
Alapiskola az igazgatónővel, egy tanárral és hét 
diákkal együtt mintegy húsz kilométert autózott, 
hogy az esztergomi könyvtárban 
emlékezhessenek meg József Attila 
születésnapjáról. Közülük Vrábel Vanessza 
Arany János-balladát tolmácsolt értőn a hallgató 
fiataloknak. A Montágh Imre Általános Iskola és 
Szakiskola a Franka (ferences gimnázium) 
mellett a másik hű intézmény, mely lehetőleg 
sosem hagyja ki a könyvtári megemlékezést a 
magyar költészet jeles ünnepéről. Elképesztő és 
megható a sérült fiatalok lelkesedése, odaadása, 
amellyel kiállnak egészséges társaik elé – 
nemcsak egy verset osztanak meg velük, hanem 
a kitartásról, az elkötelezett munkáról, az 
akaraterőről, és igen, az őszinte örömről is 
szólnak jelenlétükkel, teljesítményükkel. Ezúttal 
Kara Róbertnek, Német Viviennek és Motuz 
Fanninak tapsolhattak a jelenlévők. 

Köszönet és hála illeti a pedagógusokat, akik 
felkészítették és elkísérték a diákokat április 10-
én az esztergomi könyvtárba. Az alkalom ezúttal 
is bizonyítja, hogy az internet, az elektronikus 
dokumentumok, a virtuális világ ellenére, 
pontosabban amellett és abban is él tovább a vers 
és hatni is tud.  

Köztünk élnek – Kováts Péter 

orgonaművésszel 

Zimonyi Zsanett 

A Helischer József Városi Könyvtár Köztünk 
élnek című sorozatának március 30-i vendége 
Kováts Péter orgonaművész volt, akivel Sinkó 
Gyula beszélgetett. Ez alkalommal egy nagyon 
szimpatikus fiatal művészt ismerhetett meg a 
résztvevő közönség. 

Kováts Péter 1979-ben született Pécsen. 5 
évesen kezdte zenei tanulmányait a Nagyatádi 
Zeneiskolában. 12 évesen egy 
osztálykiránduláson az esztergomi bazilika 
megtekintésekor ismerkedett meg Baróti 

Istvánnal, az Esztergomi Főszékesegyház 
orgonaművész-karnagyával, aki későbbi 
tanulmányai mellett mindvégig mestere lett. 
Középiskolai tanulmányait a Váci 
Zeneművészeti Szakközépiskolában végezte, 
majd 1998-ban egyedüliként felvételt nyert a 
Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
(Zeneakadémia) orgonaművész-tanári szakára, 
2004-ben kiváló eredménnyel diplomázott. Ezt 
követően Franciaországban is folytatott 
tanulmányokat. Több nemzetközi versenyen ért 
el szép sikereket. 2011-ben, a Liszt-évben 
megnyerte a Weimari Nemzetközi Bach-Liszt 
Orgonaversenyt.  

 

Kovács Péter. Fotó: Nyári Andrea 

Külföldön és hazánkban is számos alkalommal 
koncertezett templomokban, hangverseny-
termekben. 2012 nyarától mestere mellett az 
Esztergomi Főszékesegyház orgonaművésze. 
Baróti István halála óta kinevezett utóda, amely 
a fiatal orgonaművész számára egy életre szóló 
hivatás és elkötelezettség.  

Köztünk élnek – Konyicska Renáta 

zongoraművésszel 

Szűcs Katalin 

A Helischer József Városi Könyvtár Köztünk 
élnek sorozatának március 23-ai vendége  
Konyicska Renáta zongoraművész volt. 

Konyicska Renáta 1991-ben született, hatéves 
korában kezdett el zongorázni szülővárosában, 
Nagybányán.10 évesen felvételt nyert a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Előkészítő 



Tagozatára, ahol nyolc évig zenei előrehaladását 
Esztó Zsuzsa tanárnő irányította. 

2010-2013 között végezte el a Bachelor képzést 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, 
Baranyay László, Wagner Rita és Gulyás Márta 
osztályában. Jelenleg a londoni Royal Academy 
of Music egyetemen végzi posztgraduális 
tanulmányait, tanára Pascal Nemirovski. 2008 
óta minden évben koncertjével támogatja az 
Esztergomi Liszt Hetet, és annak fennmaradását. 

A számos szólóest mellett, játszott a Parlando, a 
Duna, a Szimfonietta Hungarica, és az 
esztergomi Városi Szimfonikus zenekarokkal. 
Repertoárján Haydn, Mozart, Beethoven, Grieg, 
Liszt zongoraversenyek szerepelnek. 

A MOL „Segíthetek?” Tehetségtámogató 
Program támogatottja. 

2011-2012-ben a Zeneakadémia által 
meghirdetett és az EU által finanszírozott 
tehetséggondozó programba nyert válogatást, 
melynek keretében koncertet adott a Művészetek 
Palotájában és a Magyar Állami Operaházban. 
2014-ben elnyerte a Sólyom László által 
adományozott ösztöndíjat. 

Számos versenyen és zenei fesztiválon vett 
részt: 

• Zágráb - Zlatko Grgosevic 
Zongoraverseny - I. díj + Fődíj 

• Budapest - Chopin Zongoraverseny - II. 
díj 

• Gorizia (Olaszország) - Cittá di Gorizia 
Zongoraverseny - I. díj 

• Pilzen (Csehország) - Smetana 
Nemzetközi Zongoraverseny  - I. díj 

• Keszthely Helikon Ünnepségek-
komolyzenei kategória - Fődíj 

• Enschede (Hollandia) Nemzetközi 
Zongoraverseny - III. díj 

• Megève (Franciaország) Nuits Classiques 
Fesztivál 

• Biarritz (Franciaország)  Festival Piano 
Classique 

• Szczawnica (Lengyelország) IV Letni 
Festiwal Muzyka nad Zdrojami 

• Santander (Spanyolország) Encuentro de 
Música y Academia de Santander 

• Reichenau (Ausztria) Internationale 
Sommerakademie der mdw  

• Lagny sur Marne (Franciaország) 
Nemzetközi Zongoraverseny döntőse

 

Konyicska Renáta beszélgetőpartnere Sinkó Gyula volt.  

Fotó: Nyári Andrea 



Kaiser Ottó fotográfus volt a 

Könyvtári beszélgetések sorozat 

áprilisi vendége 

Szűcs Katalin 

Az est vendége a beszélgetés megkezdése előtt 
felvezetésképpen egy három perces kis filmmel 
ajándékozta meg a nagy számban összegyűlt 
közönséget. Szirtes Edina Mókus énekes, 
hegedűs és zeneszerző Siratóénekét hallhattuk a 
Manoma együttes kíséretében, miközben a 
kivetítőn a fotográfus „zenéhez igazított” képeit 
csodálhattuk meg. A képek és a zene mesteri 
összehangolása által egy elvarázsolt világ 
vendégei lehettünk.  

 

 

Kaiser Ottó.  

Fotó: Nyári Andrea 

 
Kaiser Ottó Pápán nőtt fel, már kora 
gyermekként úgy érezte „szűk ez a világ” 
számára, így Budapesten próbált fotográfussá 
válni. A mesterség csínját-bínját kisvárosi 
fényképészek műtermeiben tanulta el, még 
azokban az időkben, amikor egy igazi portré 
elkészítése bizalmi kérdés volt. Egy portré 
elkészítésénél az arcok mögötti sorsok 
mindennél jobban foglalkoztatják. Ezért szeret 
portrékat és városképeket fényképezni. Időről-
időre beleszeret egy-egy képbe. Úgy véli a színes 
fotó „megköti” az embert, míg a fekete-fehér ad 
egy szabadságot.  

 

Cseh Tamás. Fotó: Kaiser Ottó.  

A kép forrása: www.kaiserotto.hu 

 

A pályáját illusztrátorként kezdő, hosszabb ideig 
műtermi fotográfusként és számos hetilapnak és 
magazinnak munkatársaként dolgozó az utóbbi 
években épület-, város- és portrékat készítő 
fotográfus pályafutását egy mondatban így 
foglalta össze: „Az idő megértett és felkarolt.” 
Nem vallja magát művésznek a megjelent 
könyvek nagy részét megrendelésre készítette, 
gyűjtőmunkaként jellemzi a köteteket.  

Munkáját megszállottként végzi. Mint mondta, 
ebben a szakmában nincs pihenés, szabadság, 
hiszen a fényképezőgép mindig a kezében van. 
Feleségével, aki egyben segítője, asszisztense ‒ 
szinte az egész világot bejárták, de életét máshol 
nem tudná elképzelni. 

 

 

Provance-ban. Fotó: Kaiser Ottó. 

A kép forrása: www.kaiserotto.hu 
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Járási vers- és prózamondó verseny 

Takács Tímea 

A költészet napja alkalmából idén is 
megszervezte az oroszlányi Gárdonyi Géza 
Városi Könyvtár, hagyományos járási vers- és 
prózamondó versenyét. Az intézmény 
olvasótermében a szám számmal megjelent 
versenyzőket és az érdeklődőket Takács Tímea, a 
könyvtár igazgatója köszöntötte. Ezután 
kezdődött a megmérettetés, melyet támogatott az 
Oroszlányi Rákóczi Szövetség, Oroszlány 
Barátainak Köre, valamint a Magyar Ellenállók 
és Antifasiszták Szövetsége is. 

 

Kép forrása: 

http://site.oroszlany.hu/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=3269:a-vers-uennepen&catid=71:hirek&Itemid=128  

A zsűri nagy örömére minden korosztályból 
érkeztek versenyzők. A vidám, tréfás 
történetektől a megható, mindenki szemébe 
könnyeket csalogató előadásig változatos volt a 
paletta ezen a délutánon az olvasóteremben. 
Petrozsényi Eszter színművész-könyvtáros, a 

zsűri elnöke tolmácsolta a bírálók: Matolcsiné 
Takács Ágnes, Cservenák Erzsébet, Takács 
Tímea értékelését. Ezután a zsűri elnöke átadta a 
díjakat Szlezákné Molnár Katalin 
gyermekkönyvtáros közreműködésével. 

A verseny eredményei: 

A l s ó  t a g o z a t  

1. helyezés: Cserpán Péter, Öveges József 
Általános Iskola, Szákszend. Felkészítő tanára: 
Robozné Mondics Natália 

2. helyezés: Palotai Liliána,  József Attila 
Általános Iskola, Oroszlány. Felkészítő tanára: 
Záborszky Ilona 

3. helyezés: Sárközi Anna, Dadi Református 
Általános Iskola. Dad, Felkészítő tanára: 
Sárköziné Csonka Zita 

F e l s ő  t a g o z a t  

1. helyezés: Müller Bence, Öveges József 
Általános Iskola, Szákszend, felkészítő tanára: 
Szekeres Enikő 

2. helyezés: Csikos Csanád Tibor, József Attila 
Általános Iskola, Oroszlány. Felkészítő tanára: 
Agócsné Batta Katalin 

3. helyezés: Kicsák Miklós - Dadi Református 
Általános Iskola, Dad, Felkészítő tanára: Dr. 
Márkus Barnáné 

Különdíjak: Farkas Mihály, Hegyháti Alajos 
Iskola, Kömlőd. Felkészítő tanára: Palotainé 
Tőkési Edit 

Tóth Enikő, Hegyháti Alajos Iskola, Kömlőd. 
Felkészítő tanára: Palotainé Tőkési Edit 
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Költészet napja Dorogon 

Mucha Ildikó 

2015-ben Dorogon rendhagyó módon 
emlékeztünk meg a költészet napjáról. A 
megemlékezés két programot foglalt magában. 

Április 9-én 17 órakor könyvbemutatót 
tartottunk a könyvtárban. A rendezvény közös 
szervezés volt a Muravidék Baráti Kör és 
Kulturális Egyesülettel. Pribojszky Mátyás 
Menedék c. elbeszélés kötetét mutatta be Mucha 
Ildikó a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Múzeum vezetője. A bemutató 
vendége volt Petrozsényi Eszter színművész, az 
elbeszéléskötet írójának özvegye. A bemutatót 
bensőséges beszélgetés és könyvvásárlási 
lehetőség követte. Ezen a délutánon is kellemes 
élményben volt része a mintegy harmincfőnyi 
dorogi olvasóközönségnek, melyet Petrozsényi 
Eszter előadása tett még színvonalasabbá. 

 

Petrozsényi Eszter. Fotó: Csarnai Katinka Eszter 

Április 10-én hagyományos módon 
szavalóversenyt szerveztünk a helyi általános 
iskolák és a gimnázium részvételével. A 
versenyen a résztvevők kizárólag magyar költők 
verseit szavalhatták. A versek előadói négy 
korcsoportból (3-4.; 5-6.; 7-8. osztályosok és 
gimnazisták) kerültek ki. Az idei szavalóverseny 
nagyon színvonalas volt. Valószínű, hogy ez a 
szabad versválasztásnak volt köszönhető. A 
huszonegy szavaló nagyon szép teljesítményt 
nyújtott és valóban az ünnep rangjának 
megfelelő programot mutatott be.  A résztvevők 
mindegyike emléklapot kapott. A legszebben 
szavalók könyvjutalomban részesültek. 

A verseny helyezettjei: 
 
3-4. osztály 

I. Árkosi Klaudia (Eötvös)  

II. Kovács Boldizsár (Zrínyi) 

III. Holyba Tamás (Zrínyi) 

 

5-6. osztály 

I. Zibák Fanni (Eötvös) 

II. Bula Bianka (Petőfi) 

 

7-8. osztály 

I. Gyügyei Márk (Petőfi)  

II. Schreck Brigitta (Eötvös) 

III. Kesselyák Boglárka (Eötvös) 

 

Gimnázium 

I. Ross Péter (Zsigmondy) 

II. Kain Ágnes (Zsigmondy) 
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Költészeti napi „vers-randevú” a 

könyvtárban 

Erdélyi Lili Ada 

Idén is megrendeztük Piliscséven a költészet 
napi „vers-randevút”, április 14-én délután. 
Meglehet, a verőfényes, virágos tavaszi idő nem 
kedvezett a szervezők lelkesedésének… Tény, 
hogy ezen a kedden nem volt kedve minden 
helyi költőnek, szavalónak, versbarátnak, hogy 
megossza szívbéli szép sorait a nagyérdemű 
helyi közönséggel… 

Tény azonban az is, hogy a családias létszámban 
összegyűlt verselő sereglet kedvét egyáltalán 
nem szegte, hogy most nem volt olyan teltház, 
mint a Valentin napi szavaló alkalommal.  

Előadóként könyvtárosunk, Bendúr Istvánné 
Irénke nyitotta meg az ünnepet, a máig nagy 
szeretettel őrzött emlékű férje egyik remekbe 
szabott költeményével.  

Utána Zsuzsannát ismerhettük meg, aki nem 
régen költözött a hegyek és erdők ölelte 
településünkre, melyről saját versében vallott 
kedves szavakkal.  Ami még megindítóbb volt az 
ő bemutatkozásában, hogy családja többi 
tagjának szépírói hagyatékából is olvasott föl 
néhányat.  

Itt és most debütált a márciusban alakult 
maroknyi társulatunk, a Lázár Ervin nevét viselő 
„négyszögletű” színjátszó köröcske. 

 „Négyszögletű” a névadó híres meséje okán is, 
de azért is, mert négy remek, játékos kedvű ifjú 
„hölgy” mutatta meg rátermettségét a 
közönségnek. A hatodik osztályos Bea, Dana, 
Roxi és Vivi, akik egyébként is minden 
rendezvényen hűséges és szorgalmas résztvevők.  

A körülbelül egy hónapos fölkészülés 
eredményeként egy olyan összeállítással 
rukkoltak elő, amelyben azt bizonyították be 
színes ötletekkel, hogy a verseket nem csak 
szavalni lehet. Produkciójuk tehát kifejezetten 
bravúrosan, elbűvölően szórakoztatóra 
sikeredett. 

 

 

Naplemente a Piliscsévi Játékparkban.  

Kép forrása: 

www.piliscsevijatekpark.hu 


