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XVI. Országos ODR konferencia 

Tatabányán 

Kissné Anda Klára 

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 

online dokumentum-szolgáltatás lehetőségei volt 

témája annak a konferenciának, amelyet a 

tatabányai József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár rendezett meg 2016. október 17-én.  

 

Káldos János. A fotókat Török Csaba készítette 

Dr. Voit Pál igazgató megnyitójában annak a 

reménynek adott hangot, hogy az előadások és az 

eszmecsere segít ajánlásokat megfogalmazni az 

online szolgáltatások további, jobb és 

hatékonyabb működéséhez. Bemutatta Nagy 

Editet, a rendezvény háziasszonyát, a megyei 

könyvtár könyvtárközi kölcsönzéséért felelős 

kollegáját, aki első ízben vett részt a 

konferenciaszervezésben és moderálta azt a nap 

folyamán. 

Káldos János, az Országos Széchényi Könyvtár 

általános főigazgató-helyettese megalapozta a 

további előadásokat azzal, hogy a digitálizáció 

könyvtárakra vetített következményeivel indított. 

Megjegyezte, hogy a digitális dokumentumok 

szolgáltatása a könyvtárostól más szemlélet 

elsajátítását igényli. Nemcsak a hosszú távú 

megőrzés problematikáját, hanem technikai, 

szerzői jogi, könyvtárhasználati és -gyakorlati 

kérdéseket is felvet. A könyvtári adatbázisok még 

nem teszik lehetővé, a szabványosítás pedig még 

nem követi a digitális dokumentumok és 

kölcsönzéseik logikus, egyszerű, áttekinthető 

megjelenését a rendszerben, az üzleti modell 

beépülése pedig biztonsági kérdéseket is felvet. 

Ezt követően az ELDORADO-t indulásától vette 

górcső alá. A digitalizált dokumentumok tömeges 

előállítására, gyűjtésére, tárolására, jogszerű 

hozzáférésének biztosítására hozták létre, 

miközben az OSZK az országos szintű 

jogkezelést vállalta. A szolgáltató rendszer egyes 

részei jól kidolgozottak és jól működnek: 

elérhetőek a rekordok, jó a keresőfelület, 

lelőhelyinformációt ad. A szerzői jogok 

tekintetében az eszközre történő 

dokumentumletöltés védelme gyenge, az online 

olvasás kezelése jogszerű – de csak ODR-

pontokon hozzáférhető. Az ODR-felület mutatja, 

melyik mű hozzáférhető vagy megrendelhető, az 

adminisztrációs felület folyamatkövető. Az 

előadó végül kitért a keresési anomáliákra, a 

dokumentumleírások pontosításának 

szükségességére. Előadása: Digitális 

dokumentumok szolgáltatása az országos 

könyvtári rendszerben, az ELDORADO 

változása http://videotorium.hu/hu/recordings/13962 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu
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Dr. Tóth Éva, az Országgyűlési Könyvtár 

osztályvezetője a szerzői jog tükrében vizsgálta a 

könyvtárközi kölcsönzést. A máig tisztázatlan 

jogszabályi háttér miatt a szerzői jog gátja a 

szabad tudásáramlásnak és az információkhoz 

való egyenlő hozzáférésnek. Mindenekelőtt azt 

tisztázta, hogy mit jelent, és milyen korlátokat 

állít ebben a folyamatban a polgári jog 

(haszonkölcsön), a szerzői jog (a mű védelme), a 

vagyoni jog (a rész vagy egész felhasználásának 

módja) és a terjesztés joga (a szerző kizárólagos 

joga). A szerzőt (közreműködőt) minden esetben 

megilleti a díjfizetés, ami alól a könyvtárak még 

könyvtárközi kölcsönzés esetén sem 

mentesülnek. Haszonkölcsön esetén a jogdíjat az 

állami költségvetés tartalmazza. Papíralapú 

többszörözés esetén reprográfiai díjat fizet a 

könyvtár gépenként. Az elektronikus 

dokumentumok/másolat esetén azonban nincs a 

jogdíj „bedolgozva”. Mint mondta, a hatóság és a 

könyvtár archiválási és nyilvános célra, bizonyos 

körű nyilvánosság számára kizárólag zárt 

hálózaton tehet hozzáférhetővé ilyen 

dokumentumot, de egy digitalizált cikk vagy 

teljes mű mozgathatósága már kérdéses a 

könyvtárak között is, többszörözésével pedig a 

szerzői és a vagyoni jog sérül. Nem kerülhető ki 

tehát, hogy megállapítsuk, védelem alatt áll-e. A 

szerzők biográfiai adatainak beazonosítására több 

adatbázis áll rendelkezésre (pl. OSZK Névtár, 

PIM, ARROW stb.), de ne feledjük, a jog 

örökíthető. Az előadó kijelentette, hogy 

tapasztalata alapján a dokumentumok esetén a 

150, folyóiratok estében a 110 év vállalható be. 

Azonban emellett is közzé teszik hirdetményben, 

hogy a szerzők jelentkezzenek. Példaként az 

Országgyűlési Könyvtár Digitalizált 

Törvényhozási Tudástárára (DDT) hivatkozott. 

Előadása: Könyvtárközi kölcsönzés a szerzői 

jog tükrében http://videotorium.hu/hu/recordings/13964  

Dr. Koltay Klára, a Debreceni Egyetem Egyetemi 

és Nemzeti Könyvtárának főigazgató-helyettese 

már visszatérő vendége az ODR konferenciáknak. 

Ezúttal a MOKKA-ODR felület idei újdonságait, 

változásait mutatta be. Mint mondta, a fejlesztési 

célok és irányok azt szolgálták, hogy teljes 

nyilvántartó rendszerként legyen kihasznált: tudja 

kezelni a passzív partnereket, a költségeket, de 

akár a monitorozásra, a legkülönfélébb 

statisztikák lekérdezésére is alkalmas legyen.  

 

Dr. Tóth Éva 

A könyvtárnyilvántartó stabilabb és gyorsabb 

lesz. A számlázási adatok miatt kötelező elemek 

épülnek be. Kényelmi szolgáltatásként nem 

látszanak majd például a törölt könyvtárak, 

találati listákat rendez. A költségkezelés új 

funkció. És ebben az évben lehetővé vált az 

olvasói regisztráció is, ami azt jelenti, hogy bárki 

online kérésfeladást indíthat egy egyszerűsített 

felületen. Az előadó a mikéntek mellett az 

előnyökről is tájékoztatott. Fontos azonban tudni, 

hogy az olvasó által indított kérések nem 

tartoznak bele a könyvtár által kezelt olvasói 

kérésekbe, és a könyvtárnak a 

könyvtárnyilvántartóban jeleznie kell, ha ilyen 

kérést fogad. A költségkezelés a pénzügyi 

információk bevitelét és kezelését szolgálja. Ez a 

kérő és a szolgáltató könyvtár oldaláról is hasznos 

eszköz, meg tudja adni a kéréshez tartozó 

összegeket, abból bizonylatot képes kiállítani. Az 

egyes bizonylatstátuszok láthatók, akár több 

kérésből összeválogatott tételekből is kiállítható. 

Felhívta a figyelmet a könyvtárak 

önregisztrációjára, ami ODR-használati típusok 

szerint indul a nyilvántartó lapról. A passzívak 

aktiválódhatnak, de az adatokat ellenőrizni kell! 

Végül arra kért, hogy a további fejlesztések 

http://videotorium.hu/hu/recordings/13964


érdekében jelezzék a könyvtárak az igényeket és 

a kéréseket. Előadása: Tapasztalatok a 

MOKKA-ODR felület három kiemelendő 

részéről: Könyvtárnyilvántartó, olvasói 

kérések, számlázás http://videotorium.hu/hu/recordings/13982 

 

Dr. Koltay Klára 

A délelőtti előadások sorát Huszkáné Horvát 

Andrea, a kecskeméti Katona József Könyvtár 

osztályvezetője zárta a könyvtárközi kölcsönzés 

KSZR könyvtárakat érintő gyakorlatának 

bemutatásával. Megyei könyvtárként teljesítik a 

könyvtáközi igényket. Ahhoz, hogy a jelenlévők 

teljes képet kapjanak a szolgáltatásról, elsőként a 

2005-től folyamatosan fejlődő Bács-Kiskun 

megyei KSZR-ről nyújtott átfogó képet felsorolva 

azokat a tényezőket, amelyek a forgalmi adatok 

növekedéséhez hozzájárultak. A településeken 

élők könyvtárközi kéréseinek száma 2011 és 2015 

között 3600-ról 10769-re nőtt. Az okok között 

említette a települési könyvtárosok folyamatos 

képzését, az országos olvasásnépszerűsítő és 

gyermekprogramok szervezését. A települési 

könyvtárak felújításával a hozzáférés kiterjedt, a 

megyei könyvtár szolgálatásainak – benne az 

ODR és a könyvtárközi kölcsönzés – 

népszerűsítése több formában biztosított. A 

feltártság szakszerű és naprakész. A könyvtárközi 

kölcsönzés folyamatát a kérésindítástól a 

kézbesítésig személtette. Minden szolgáltató hely 

jelszó segítségével jegyezhet elő. A szolgáltatás a 

KSZR-ből finanszírozott, a településeknek 

ingyenes. Ha a mű nincs meg a központnak, és az 

állományukhoz illeszkedik, beszerzik azt, csak 

egyéb esetben továbbítják. A hatékonyságot 

számszerű adatokkal támasztotta alá, a 

konferencia időpontjáig 2016-ban 11971 kérést 

fogadtak. Előadása: Könyvtárközi kölcsönzés a 

Katona József könyvtárban a KSZR tükrében 

http://videotorium.hu/hu/recordings/13972 

Ahogy tavaly, ezúttal is lehetőséget biztosított a 

rendezvényszervező a MOKKA-ODR felület 

használata során felmerülő problémák és 

kérdések áttekintésére. Aki akarta, számítógép 

előtt maga is végigkövethette lépésről lépésre 

például a számlázás során szükséges 

beállításokat. Volt arra vonatkozó kérdés, hogy 

egy könyvtár hosszabb (nyári) bezárása esetén 

hogyan lehet megjeleníteni az ODR felületen, 

hogy meddig nem fogad kéréseket. Így a 

könyvtárnyilvántartó felülettel is volt lehetőség 

jobban ismerkedni. A kérdéseket megválaszolta 

és a gyakorlatot vezette Nagy Judit, a Debreceni 

Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 

könyvtárosa. Aki pedig itt a kérdését nem tette fel, 

az továbbra is tájékozódhat a 

http://hu.wiki.lib.unideb.hu/index.php/Orsz%C3%A1gos_Dokumentu

mell%C3%A1t%C3%A1si_Rendszer oldalról. 

 

Huszkáné Horvát Andrea 

A konferencia jól összeállított tematikával, 

nagyon jó előadókkal, az Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásából kínált remek programot annak a 

közel százharminc könyvtárosnak, akik erre 

szánták a napjukat. A kapcsolatok bővítésén túl 

sem ment senki haza könyvtárközi kölcsönzést 

érintő új információ, tapasztalat nélkül. 

Köszönjük a szervezőnek és a résztvevőknek! 

http://videotorium.hu/hu/recordings/13982
http://videotorium.hu/hu/recordings/13972
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Felolvasómaraton a könyvtárban 

Petényi Erzsébet 

Az idei év újdonsága a Felolvasómaraton 

meghirdetése. Célunk az volt, hogy egy kedvenc 

irodalmi részlet nyilvános felolvasásával 

felkeltsük az érdeklődést a könyvek, egyáltalán az 

olvasás iránt. Másrészről - mivel ez akár 

fellépésnek is tekinthető – a közönség előtti 

szereplés gyakorlására is jó lehetőséget kínált az 

alkalom. Sokan vannak, akik szívesen megosztják 

olvasmányaikat másokkal. Az idei könyvtári hét 

célközönsége alapvetően a kamasz korosztály 

volt, ezért azt kértük felhívásunkban, hogy a 

kamaszkori olvasmányélmények kerüljenek 

központi helyre.  

Sokan fogadták örömmel a lehetőséget, 

érdeklődtek személyesen és levélben az esemény 

iránt. Nemcsak olvasóink, hanem a könyvtárosok 

is jelezték részvételi szándékukat. A 

középiskolások és a gyermekkönyvtárba látogató 

általános iskolások egy csoportja is csatlakozott a 

felnőttekhez. 

 

A részvételt előzetes regisztrációhoz kötöttük, 

hiszen az idő beosztását egyeztetni kellett. A név 

és az elérhetőség mellett kértük a felolvasásra 

szánt mű szerzőjét és címét is. 10 perces időben 

határoztuk meg az egyes felolvasásokat. A 

jelentkezők közül volt, aki nagyon komolyan 

vette a feladatot és felelevenítette régi 

olvasmányai közül a legkedvesebbet. Volt olyan 

is, aki arra gondolt, a kamasz füleknek tetsző 

szöveget választ. A fiatalabb korosztályt 

képviselők közül többen az éppen aktuálisan 

olvasott könyvből idéztek. Volt olyan 

jelentkezőnk is, aki kimondottan kérte, hogy 

kedvenc verseit olvashassa fel. Egyik felolvasónk 

filozófiai művet talált érdemesnek a megosztásra. 

Hallhattunk mesét, de kortárs és klasszikus 

ifjúsági regényrészletet is. Az egyik könyvtáros 

pedig a fennmaradó időhézagot kitöltve gyorsan 

lekapott egy könyvet a polcról és rögtönzött 

fergeteges hangulatot olvasásával. 

A teljesség igénye nélkül írom le az elhangzott 

részletek szerzőit: Nagy Lajos, Palotai Boris, 

Thury Zsuzsa, J. K. Rowling, Csukás István, 

Szerb Antal, Jane Teller, Tolkien, Balázs Ágnes, 

Mark Twain, Laura Leitner, Arisztotelész, 

Matilde Bonetti, Ady Endre. A felsorolásból is 

látszik, sokszínű, érdekes válogatást 

hallgathattunk. Akik nem kimondottan ifjúkori 

kedvencet hoztak, azokat sem zártuk ki a 

felolvasásból, hiszen az olvasók ötletet is adtak 

egymásnak a jó olvasmányok megtalálásához. A 

felsorolásból is látszik, sokszínű, érdekes 

válogatást hallgathattunk. 

A szöveg puszta felolvasásán túl több előadónk 

fontosnak tartotta, hogy a könnyebb megértés és 

a jobb átélhetőség kedvéért bevezetőt mondjon a 

könyvről, a szereplőkről, a cselekményről. 

Többen azt is megosztották a hallgatósággal, 

miért esett választásuk épp arra a műre, amiből 

olvastak. Így aztán időnként eszmecsere is 

kialakult, jó hangulatú, kellemes órákat töltött 

együtt minden résztvevő. A közreműködők 

örömmel fogadták a saját nevükkel ellátott 

megyei könyvtári könyvjelzőt. A felolvasás 

ötletét jónak tartjuk, szeretnénk folytatni és 

rendszeressé tenni. 

 

A fotókat Nagy Ádám készítette 



A Duna hídjairól a JAMK-ban 

Sári Aliz Imola 

A nyári szünet után újult erővel kezdtük az öko-

est sorozatot 2016. október 1-én, szombaton. A 

vendégünk ezúttal Gyukics Péter fotóművész 

volt, aki eddig három, hidakról készült albumot 

szolgáltatott a fotózás, az építészet és a hidak 

szerelmeseinek. Az előadást a legutóbbi, A Duna 

hídjai – A Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig 

című könyve alapján prezentálta lelkes 

közönségünknek. 

 

A kép forrása: 
https://www.facebook.com/201829126567391/photos/a.327101120706857.77063.2018291265

67391/327101137373522/?type=1&theater 

A szerény létszámú, de annál élénkebb 

hallgatóság érdeklődéssel kísérte végig az 

előadást, hiszen mondhatni, egyedülálló az 

országban, hogy valaki hidakról készítsen 

albumot. Nem is gondolnánk, mennyi mindent 

jelképez egy hídszerkezet. Összeköt embereket, 

családokat, barátokat, kultúrákat, országokat. 

Ugyanakkor mégis, a folyó által jótékonyan 

elválasztja őket. Az ember felfedezővágya 

csillapításának egyik eszköze a híd, hiszen benne 

van az átkelés lehetősége, ennek következtében 

pedig az új dolgok megismerése is. Egy híd 

építése mindig kockázatos dolog. Elvégre 

megannyi dolognak kell megfelelnie: mint 

például az adott hely időjárásának, a víz 

áramlatának, a járművek/emberek forgalmának, 

nem utolsó sorban pedig esztétikai élményt is kell 

nyújtania. 

Magának a folyónak két neve is ismert. Az egyik 

ilyen név a Danubius, ezt leginkább a folyó felső 

szakaszánál használták. A másikat, az alsó 

szakaszt Isternek nevezték. Emiatt mondják a 

Dunára, hogy bisnominis, azaz kétnevű folyó.  

 

Gyukics Péter. Fotó: Sári Aliz Imola 

Eredetét sokan a Breg forrásával azonosítják, de 

ezt biztosan nem lehet kijelenteni, mivel 

évszázados vita folyik arról, hogy pontosan hol 

ered, és melyik város – Furtwagen vagy 

Donaueschingen – tudhatja magáénak ezt a 

közkincset. Napjaink álláspontja szerint a 

donaueschingeni kastélyparkban lévő 

medencéből ered a folyó. Ebből a medencéből egy 

földalatti csövön áramlik keresztül a Fekete-

erdőből jövő, Brigach nevű vízfolyásig. Majd 

tovább haladva egyesül a Breg nevű patakkal és 

innentől kezdve Duna néven veszi kezdetét 2780 

km-es áramlása a Fekete-tengerig. Útja során 

kilenc országot érint, de csak nyolc látta el híddal, 

melyeknek száma összesen 342. Ebből 52 vasúti, 

39 gyalogos és kerékpáros forgalmú. 47 hajózható 

Dunaág-hídról értesülhetünk a könyvből. Az 

előadás ennél jóval csekélyebb számú 

építményről adott információt, mégis tartogatott 

mindannyiunk számára érdekes adatokat: 

megtudtuk, hogy a legkisebb hídnyílás 9 méteres, 

a legnagyobb 351, a legrövidebb híd 25 méter, a 

leghosszabb 2250. 

Már a rómaiak idején sem volt lehetetlen hidat 

építeni. Igaz, állandó hidat csak az Al-Dunán 

építettek Traianus császár idején i. sz. 103-105 

között. Ez kőpilléreken nyugvó faszerkezetű híd 

volt. Még a középkorban is jellemzően 

facölöpökre épült, szintén faszerkezetes hidakat 

terveztek. Ilyen épült Regensburg felett 

Beuronnál 1801-ben − de már kőhidakra is 

találunk példát: az 1135 és 1146 között elkészült, 

szintén Regensburgnál átívelő, 16 nyílású 

kőhidat, amely a mai napig áll. 

https://www.facebook.com/201829126567391/photos/a.327101120706857.77063.201829126567391/327101137373522/?type=1&theater
https://www.facebook.com/201829126567391/photos/a.327101120706857.77063.201829126567391/327101137373522/?type=1&theater


 

Traianus császár oszlopa, háttérben egy Dunán átívelő 

híddal. Az előtérben két daciai hadjárat eseményei 

láthatók. Apollodórosz alkotásáról Conrad Cichorius 

készítette a grafikát 

Az 1800-as években a lánchidaké volt a főszerep. 

1825-ben egy gyalogos lánchíd épült Bécsben, a 

Zsófiahíd. 1839-49 között építették fel Pest és 

Buda között a Lánchidat, melynek középső 

nyílása 202 méteresként akkor a legnagyobb 

nyílásnak számított Európában. Ugyancsak 

ezekben az években épültek vas és acél 

felhasználásával függőhidak, ívhidak, illetve 

rácsos hídszerkezetűek. Az 1900-as években 

megjelent a vasbeton használata is a hidak 

építésében. Az 1930-as évek táján pedig újfajta 

hídszerkezeteket alkottak, mint például az 

Erzsébet hídnál alkalmazott acélpályalemezes, 

valamint a Linznél és Pozsonynál épült 

ferdekábeles és kosárfüles ívhidak, továbbá a 

feszített kábelű hidak. 

 

A Megyeri híd egy ferdekábeles híd Újpest és Budakalász 

között, amely 2008-ban épült. Fotó: Civertan Gr. Stúdió 

Összességében nagyon tartalmas előadást 

hallhatott a közönség. Többen hangot adtak annak 

a véleményüknek, hogy nem is gondolták volna, 

mennyi érdekességet rejthet egy híd. Hiszen 

építésénél több szempontot is figyelembe kell 

venni. Fontos az arculattervezés, hogy 

illeszkedjen a városképbe; ugyanakkor legyen 

modern és szellős, de erős és tartós is egyben. A 

hidak a történelem egy-egy darabját is magukban 

hordozzák. 

Az ősz csillagai 

Nász János 

Örömünkre szolgált az a lehetőség, hogy 2016. 

október 7-én, a 45. Komárom-Esztergom Megyei 

Könyvtári Hét keretében, az úgynevezett 

könyvtárosok éjszakáján kapott helyett az öko-

esték rendezvénysorozat e havi második előadása. 

Így este nyolc órától egészen tizenegy óráig 

Moczik Csaba és az MCE Felsőgallai 

Amatőrcsillagász Klub tagjainak jóvoltából a 

távcsövekkel, működésükkel, szerkezeti 

sajátosságaikkal, használatukkal ismerkedhettek 

a látogatók és érdeklődők.  

Sajnos az időjárás a teraszunkon nem volt 

alkalmas csillagnézésre, de személyes és kötetlen 

beszélgetésekre a klub tagjaival igen. Az 

előadásra a késő esti órákban, tizenegy óra körül 

került sor, és bizony voltak, akik virrasztottak 

azért, hogy szakavatott kalauzolást nyerjenek a 

kozmoszhoz. Nem is akármilyen kozmikus 

kiránduláson vehettünk részt! Mintha egy űrhajó 

kabinjából tekinthettünk volna le az őszi égbolt 

csillagaira, konstellációira. Láthattuk, hogyan 

alkotnak képzeletünkben egységes alakzatokat, 

amiket esetleg mitológiai történetekkel és 

állatképekkel társíthatunk. Így hát 

felfrissíthettünk számos olyan ismeretet is, amit 

annak idején az iskolában tanultunk történelem- 

és fizikaórán. Érintettük a görög-római mitológia 

történeteit, és a magyar csillagmondákat is. 

Körülutaztuk a holdat és néhány bolygót is; 

megfigyelhettük jellegzetességüket. Tanúi 

lehettünk az állandóan változó csillagos égbolton 

csillagok kihunyásának és születésének. Számos 

galaxisfajtát is megismerhettünk, például láttuk 

közelíteni felénk az Andromédát, majd 

belebújhattunk a Tejút Galaxis résébe, és 

átbucskázva rajta elszáguldottunk a Plejádok, a 



Hét nővér és az Orion melletti csillagködökön 

keresztül. Mígnem visszaérkeztünk bolygónkra. 

Befejezésképpen elidőztünk egy kicsit a Föld 

gyönyörű, kék auráján, rácsodálkoztunk az 

azúrkék tengerekre, a kontinensek sokrétű 

színeire. 

 

Moczik Csaba. Fotó: Török Csaba 

Bár már messzire képesek vagyunk ellátni a 

csillagászat, a csillagászok jóvoltából, mégis jó 

volt a képzeletbeli utazásból hazatérni; tudni azt, 

hogy egy csodálatos bolygó, a Föld az otthonunk. 

Alapvető kötelességünk vigyázni rá! Hálásnak 

kell lennünk azért, hogy táplál, gondoskodik 

rólunk, és megannyi gyönyörű életformával 

ajándékoz meg bennünket. 

Öko-vetélkedő a JAMK-ban 

Sári Aliz Imola 

A 11. Országos Könyvtári Napok és a 45. 

Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári Hét 

eseménysorozatának részeként hirdette meg a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

környezetismereti versenyét a tatabányai oktatási 

intézmények 5-8. osztályos tanulói számára. 

A versenyfelhívás egyik legfontosabb célja az 

volt, hogy a gyerekek megismerjék, és nem utolsó 

sorban használni merjék a megyei könyvtár 

online hírforrásait. Céljai közt szerepelt továbbá 

az „Öko-hírek” néven futó hírlevél szélesebb 

körben való elterjesztése is, ahol többek közt a 

fenntarthatóságról és a humán ökológiai 

gondolkodásról kaphatnak mélyebb ismeretet az 

érdeklődők. 

A versenyre jelentkező iskoláknak a 2016-os első 

félévi Öko-hírlevelekből feltett kérdésekre kellett 

válaszolniuk, melyek érdekes és aktuális, 

környezettel kapcsolatos híreket, írásokat 

tartalmaztak. Ugyanakkor a versenyzőknek 

könyvtárunk sokrétű öko-tevékenységét és 

szolgáltatásait is meg kellett ismerniük, és a 

kérdések alapján feldolgozniuk. A legügyesebb és 

legfelkészültebb három csapat jutott be a döntőbe. 

A vetélkedő feladatlapja 3 blokkból állt: az első 

blokk a kutatómunkáról és könyvtárhasználatról 

szólt. Ebben a részben az Öko-hírlevélre alapozva 

kellett a kérdéseket megválaszolni, illetve egy-

egy szót beleilleszteni az adott szövegbe. A 

második blokk egy úgynevezett kreatív feladat 

volt, amelyben a résztvevőknek egy számukra 

legszebbnek és kedvesnek tartott fát kellett 

lefotózniuk. A harmadik blokkban pedig egy 

prezentáció készítését és annak előadását kellett 

vállalniuk a versenyzőknek, melyben városuk 

természeti értékeit mutathatták be. A feladatlapok 

beküldési határideje szeptember 26-a volt. 

Október 4-én, a döntő illetve eredményhirdetés 

napján került sor a vetítéssel egybekötött 

előadásokra. 

A prezentációkat egy három fős zsűri értékelte, 

melynek tagja volt Nász János, a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár ökológiai 

szakreferense, a rendezvény házigazdája; Oláh 

András, a Tatabányai Klímakör Közhasznú 

Egyesület alapító tagja; végül Hartdégen Ákos, a 

Vértesi Erdő Zrt. marketing-ágazatvezetője. 

A döntőben résztvevő csapatok voltak:  

 A Hetvenkedő Öko8-ak az Árpád 

Gimnáziumból, (csapattagok: Varga Vince, 

Troll Ildikó, Varga Panna és Vida Stella; 

felkészítő tanáruk: Siposné Mátyási Edit);  

 A Közös Felelősség a Jókai Mór Általános 

Iskolából, (csapattagok: Basa Péter, Keszthelyi 

Réka, Konrád Ádám és Szegedi Nóra; 

felkészítette őket: Erdélyi Ádám); 

 Az Abszolút Zéró csapat a Móra Ferenc 

Általános Iskolából, melyet Nagy Kevin, Páter 

Zoltán, Sztahó Balázs és Vecsey Viktor 



alkották, a versenyre pedig Rákász Mihály 

készítette fel őket. 

A döntőbe jutott csapatok nívós előadásai sok 

értékes és hasznos információt tartalmaztak 

Tatabánya és környéke természeti értékeiről. Az 

ifjú előadókon látszott, hogy rettenetesen 

izgulnak, hiszen valószínűleg eddig még soha 

nem álltak közönség elé. 

 

Az Árpád Gimnázium diákjainak prezentációja.  

Fotó: Sári Aliz Imola 

A prezentációk után a zsűri egy időre visszavonult 

meghozni a döntést. Az értékelésükben 

mindenkivel maximálisan meg voltak elégedve, 

de azért egy-két „atyai” jó tanáccsal ellátták 

versenyzőinket. Végül megszületett az eredmény: 

harmadik helyezést ért el a Hetvenkedő Öko8-

ak, akik gazdagabbak lettek egy JAMK-os 

ajándék könyvcsomaggal, 4 gyermek és 1 felnőtt 

belépőjeggyel a Tatabányai Gyémántfürdőbe, 

továbbá - a Tatabányai Klímakör Közhasznú 

Egyesület révén – térképekkel. Ajándékaik sorát 

„Dr. Nádai Magda: Madárcseresznyétől a 

kocsányos tölgyig” című könyve zárta, melyet 

Encsi Csaba, a Vértesi Erdő Zrt. vezérigazgató-

helyettese adott át.  

A második helyezett az Abszolút Zéró csapat 

lett. Ők a Vértesi Erdő Zrt. felajánlásával 4+2 fős, 

ingyenes látogatást nyertek a csákberényi Gróf 

Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeumba; 

könyvcsomagot kaptak a JAMK-tól; 4 gyermek 

és 1 felnőtt belépőjegyet kaptak a Tatabányai 

Gyémánt Fürdőtől és térképeket vehettek át a 

Tatabányai Klímakör Közhasznú Egyesületétől.  

A vetélkedő első helyezését a Közös Felelősség 

nevű csapat érte el. Nyereményük egy 4+2 fős 

hétvége a pusztavámi Vajda János Erdészeti 

Iskolában a Vértesi Erdő Zrt. felajánlásával; a 

Vértes Center és a Libri Könyvesbolt közös 

könyvcsomag-ajándéka; 4 gyermek és 1 felnőtt 

belépő a Tatabányai Gyémántfürdőbe és térképek 

a Tatabányai Klímakör Közhasznú Egyesülettől. 

Szeretnénk köszönetet mondani a vetélkedő 

támogatásáért a Vértesi Erdő Zrt. 

munkatársainak, kiemelten Dr. Kocsis Mihály 

vezérigazgatónak - címzetes egyetemi docensnek, 

Encsi Csaba vezérigazgató-helyettesnek, Sárainé 

Illés Edina közjóléti és turisztikai igazgatónak, 

Hartdégen Ákos marketing-ágazatvezetőnek. 

Továbbá Oláh Andrásnak a Tatabányai Klímakör 

Közhasznú Egyesület alapító tagjának, a Libri 

Könyvesboltnak, a Vértes Centernek, a 

Tatabányai Gyémántfürdőnek, a Florette 

Virágszalonnak és végül, de nem utolsó sorban 

Dr. Voit Pálnak, a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár igazgatójának, Kissné Anda Klára 

tájékoztatási osztályvezetőnek, Nagy Ádám PR 

munkatársunknak és minden JAMK-os 

dolgozónak.  

 

A győztes csapat a Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola 

diákjai közül került ki. Fotó: Nagy Ádám 

 



Őszi kiállításaink 

Nagy Edit 

Szeptember 8-30-ig Népház Úti Fiókkönyvtárunk 

Győryné Talabér Angelika és lánya, Ludrik 

Angelika alkotásainak adott otthont. A két 

Angelika összesen 66 olajfestményt hozott 

magával, és képeivel a könyvtár mindkét szintjét 

„belakta”. Míg az anya a realisztikus ábrázolás 

híve, lánya inkább a színek játékát nyújtja. 

Mindketten Várgesztesen élnek, és autodidakta 

módon fejlesztik tudásukat. 

 

Talabér Angelika: Tihanyi látkép 

Ludrik Angelika 1998-ban született. Még nincs 

egy éve, hogy fest, de örömmel vállalkozott arra, 

hogy édesanyjával közös kiállításán bemutassa 

különleges színvilágát, látásmódját. 

Talabér Angelika közel két és fél évtizede 

dolgozik a vasútnál, szabadidejében alkot. 

Érdeklődését, témaválasztását a táj szépsége és 

iránta érzett rajongása határozta meg. Néhány éve 

ragadott ecsetet, és többféle technikát is kipróbált, 

de végül az olajnál maradt. Tatabányán először 

2014-ben mutatkozott be az alsógallai József 

Attila Művelődési Házban. A mostani kiállítást 

dr. Voit Pál bevezetője után Jakab Erzsébet, a 

József Attila Művelődési Ház vezetője nyitotta 

meg. Mivel Tatabér Angelika festményei H. 

Gábor Erzsébet költőt is megihlették, és a költőnő 

versei közül a sokoldalú festő többet meg is 

zenésített, a kiállításmegnyitót fűszerezte Talabér 

Angelika és H. Gábor Erzsébet zenés-verses 

előadása. 

Ugyanitt októberben a könyvtárunk „TÉT” 

fotópályázatára beérkezett fotográfiákból nyílt 

tárlat. A „Tégy érte többet!” című felhívás célja 

Tatabánya és közvetlen környezetének, 

természeti értékeinek fotókon való bemutatása 

volt. A pályázatra heten összesen húsz alkotást 

küldtek be.  

A megnyitón Gyüszi László igazgatóhelyettes 

bevezetőjét követően Dallos István fotográfus 

tartott megnyitó beszédet. Ezután került sor az 

értékelésre, díjátadásra. A fődíjat Benyeczkó 

László, a pályázat fő támogatója, a Digi Sarok 

ügyvezetője adta át Endrédi Bélának. A 

tatabányai Klíma Kör különdíját Siklósi Krisztina, 

a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

különdíját pedig Sisa Mária kapta. 

A Fő téri Könyvtár-Képtárban szeptember 5-től 

október 29-ig lenyűgöző fotók várták a 

látogatókat. „Pár csepp India” címmel Egri 

Zsuzsanna budapesti fotós kiállítását tekintheti 

meg a közönség. Az alkotó közel húsz képben 

mutatja be India sokszínűségét. 

 

Egri Zsuzsanna Indiában készített fotója 



Digitális kisokosok készítéséről a 

NetNagyi Klubban 

Szilassi Andrea 

November 12-én − hosszú szünet után − ismét 

rendeztünk egy klubtalálkozót a JAMK Népház 

Úti Fiókkönyvtárában. Az időjárás ezen a napon 

igen cudarul alakult, ezért különösen örültem, 

hogy tizennégyen azért eljöttek. A viszontlátás 

öröme, a közelmúlt családi történéseinek 

elmesélése izgatott beszélgetéseket, kellemes 

hangulatot eredményezett. Elhangzottak még 

kulturális ajánlók is mozifilmekre és egy 

nagyszerű kamaradarabra a Jászai Mari Színház 

repertoárjából. Vendégeink megcsodálhatták az 

előző nap nyílott kiállítást is: Keresztes Zsuzsa 

budapesti „rongyképész” textildarabokból 

összeállított alkotásait. Az első félidős előadás 

után szünet, majd aktuális hírek, érdekességek 

következtek részben Csáki István 

közreműködésével, aki az idősek világnapja 

alkalmából összeállított egy rövid verses, zenés 

műsort felvételről, majd elhangzott egy képes 

beszámoló tőlem egykori igazgatónk, Csics 

Gyula varsói és kairói könyvbemutatóiról. 

 

Fotók: Bencze Valéria és Szilassi Andrea 

Mielőtt a tartalmi sajátosságokba belefognék, 

elsőként arról érdemes beszélni, hogy miért éppen 

OneNote szoftverrel célszerű készíteni ezeket a 

személyre szabott noteszeket. A OneNote 

kiválóan alkalmas rendszerezett, frissíthető 

információforrások készítésére. Számítógépen 

keresztül kényelmesen szerkeszthetjük a fájlokat, 

de okostelefonon, tableten is használhatjuk, ha 

feltöltjük felhőalapú tárhelyünkre. Nagyszerű 

lehetőség, hogy bárhol rendelkezésre állhat az 

értékes és személyre szabott tartalom, így például 

vásárlásaink közben, vagy valamilyen kritikus 

helyzetben is. Változtatásaink internetkapcsolat 

idején szinkronizálódnak valamennyi 

okoseszközünkön. További előny, hogy a szoftver 

sokoldalú lehetőségeket kínál adatbevitelre: 

képet, képernyőábrákat, írott szöveget, 

beszkennelt képet, továbbá a világhálóról másolt 

információkat, a számítógép, telefon 

hangfelvevőjével felmondott gondolatokat 

egyaránt beleszerkeszthetjük ezekbe a fájlokba. 

Mesteremberek 
Egy hagyományos, 

papíralapú telefonszámos 

noteszben betűrend 

alapján rögzítjük a 

személyneveket. Ha 

hozzá is fűzzük emlékeztetőül, hogy szobafestő, 

netán asztalos az illető, de ahhoz, hogy később 

rátaláljunk egy hagyományos noteszben − 

ismernünk kellene a nevét. Szerepelhetnek 

hagyományos jegyzetfüzetünkben olyan 

szakemberek is, akiket csak nagyon ritkán 

hívtunk eddig − netán sosem. Csupán 

feljegyeztük elérhetőségeiket, mert ismerőseink 

ajánlották őket. Ezek a személyek gyakran 

feledésbe merülnek. Mivel a OneNote szoftvernél 

az adatrögzítés, rendszerezés másképp történik, 

ezért ennek használatával hatékonyabb a 

visszakeresés. E digitális notesznél például nem a 

személynevek képezik a csoportosítás alapját, 

hanem az egyes szakmák. A szakmákon belül 

sorakoznak az egyes iparosok mindenféle 

elérhetőséggel, fontos megjegyzéssel, esetleg 

referencia munkákkal kiegészítve. Praktikus 

dolog minden mesterséghez több szakembert is 

felvenni, hiszen alkalomadtán előfordulhat, hogy 

jól bevált szerelőnk elutazott, esetleg beteg, vagy 

túlságosan elfoglalt éppen. Egy ilyen noteszből 

nem hiányozhatnak az ezermesterek sem, akik 

univerzális tudásuknak köszönhetően sokféle 

munkára bevethetők. Ezt a kisokost különösen 

értékessé teszi még, hogy a sok-sok név és 

hozzákapcsolt információ könnyen áttekinthető 



benne a rendszerezésnek és az alkalmazás 

sajátosságainak köszönhetően. 

Otthonom 

Vannak olyan 

helyzetek, amikor 

pontosan ismerni 

kellene lakásunk 

bizonyos adatait: a 

szobák és egyéb 

helyiségek területét, a belmagasságot, a 

nyílászárók méreteit és egyebeket. Így például jó 

szolgálatot tesz lakásfelújítás előtt a költségek 

kikalkulásához, vagy akár anyagbeszerzésnél a 

szükséges mennyiség megállapításához. Az 

árajánlatkérést is meggyorsítja, ha át tudjuk adni 

ezeket az adatokat a vállalkozónak. Az ablakok 

mérete fontos függöny, roló vásárlásakor, vagy 

redőny, reluxa, spaletta, zsalugáter megrendelése 

előtt. Másrészt egy ablaküveg betörése esetén is 

ismernünk kell a pontos méreteket és az üveg 

típusát, hogy a biztosítónak – üvegesnek 

telefonon lejelenthessük. A lakás alaprajza 

szintén sok mindenhez jól jön. Például bútorcsere 

előtt a lakás belső elrendezése, a nyílászárók, 

fűtőtestek elhelyezkedése lényeges információ. 

Az Otthonom kisokos ezért tartalmazza a lakás 

beszkennelt alaprajzát is. A többi fejezetet az 

egyes helyiségek, valamint az udvar és kert 

alkotja ebben a noteszben. Van még egy műszaki 

eszközök című fejezet is bizonyos gépek 

következő adataival: a beszerzés ideje, a garancia 

lejárata, a szerviz adatai, továbbá esetleges 

speciális információk.  

Ízelítő abból, milyen információkat jegyeztem 

be az egyes fejezetekhez: 

 

 Hány collos csapok vannak? Hogyan 

lehet lecserélni őket? (Mindegyiket 

másként!) 

 Hogyan lehet szűrőt cserélni a konyhai 

csapnál, milyen típusú szűrő való bele?  

 Ajtók, ablakok méretei; meddig 

garanciálisak? 

 Milyen foglalatú égők kellenek a 

lámpákhoz? 

 A WC-tartálynak Geberit, vagy Dömötör 

típusú töltőszelepe van? A csere módja 

 A falfesték színkódja 

 Vízkőmágnesek rögzítésének módja a cső 

anyagának figyelembe vételével 

(szemben vagy ellentétesen?) 

 Milyen elemmel működik a konyhai és a 

testanalizáló mérleg? 

 A páraelszívóhoz milyen szénszűrő való? 

 A porszívóhoz melyik HEPA szűrő kell? 

 A rolókhoz hol kaphatók tartozékok? 

 A fűkaszához hány mm-es damil 

szükséges?  

Ügyintézés 

szolgáltatókkal 

E digitális notesz fő 

fejezeteit a Telefon, TV-

műsor, Villany, Gáz, Víz, 

Internet, Webtárhely, 

Hulladékszállítás, Bizto-

sító címszavak alkotják. Ezeken belül akár több 

szolgáltató is szerepelhet – mint például a 

telefonnál és a biztosítónál. Az egyes 

szolgáltatóknál bejegyeztem az ügyfél-

azonosítóimat és egyéb szükséges adatokat, 

például webcímeket és email címeket, ha van 

olyan, amelyen a mérőóra állását bejelenthetem. 

Fölvettem az adatok közé a reklamáláshoz 

szükséges telefonszámokat is, gondosan 

hozzátéve, milyen számot kell benyomni még, ha 

közvetlenül egy ügyintézővel szeretnék beszélni. 

A biztosítónál egyéb adatokat is följegyeztem. Az 

azonosítóm mellett rendelkezésre áll a 

szerződésszámom, amely nélkülözhetetlen 

információ a lakást érintő váratlan 

káreseményeknél. Hasznos bejegyezni az 

általános telefonos rendelkezésre állás időszakát 

még. Szerepel még a noteszben baleseti 

kárbejelentés esetére egy olyan elektronikus cím, 

ahová a postai út helyett a kitöltött adatlap és 

egyéb, beszkennelt dokumentumok szintén 

küldhetők.  

Ezeket a digitális noteszeket személyes jellegük 

miatt nem osztottam meg a jelenlévőkkel. Az 

elhangzottak alapján azonban mindenki 

elkészítheti saját, hasonló jellegű digitális 

kisokosait. Feltétlenül ajánlom, érdemes! A 

szoftver használatához pedig segíthet a Microsoft 

által készített oktatási anyag .    

https://support.office.com/hu-hu/article/A-OneNote-felfedezése-1c983b65-42f6-42c1-ab61-235aae5d0115?ui=hu-HU&rs=hu-HU&ad=H
https://support.office.com/hu-hu/article/A-OneNote-felfedezése-1c983b65-42f6-42c1-ab61-235aae5d0115?ui=hu-HU&rs=hu-HU&ad=H
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Esztergomi színművész a „Köztünk 
élnek” sorozatban 

Csombor Erzsébet  

Horányi Lászlónak négy diplomája van. Színész, 

építész-üzemmérnök, etnográfus és kulturális 

menedzser. Mindez jól hasznosítható igazgatói 

tevékenységében, mert a színház összművészeti 

műfaj. 

A közönség türelmesen várta a népszerű 

művészt, Horányi Lászlót 2016. október 17-én a 

városi könyvtárban. Sajnos a pesti forgalom 

kiszámíthatatlan, csúcsforgalom idején órákba 

telik kijutni az alig 50 km-re fekvő Esztergomba. 

A művész Sinkó Gyula moderátor kérdéseire 

válaszolt, mesélt. 

 

Sinkó Gyula és Horányi László.  

Fotó: Nyári Andrea 

Az iskoláskor a 60-as évekre jellemző 

kettősségben telt. A Kerektemplomban fél 

hétkor, majd hétkor kezdődő miséken ministrált, 

onnan egyenes út vezetett a közeli Kossuth 

iskolába, amelynek ajtaján már kisdobos 

nyakkendőben lépett be. Ezután a ferenceseknél 

tanult tovább. A középiskolai évek alatt sokat 

szerepelt szavalatokkal, ami előrevetítette a 

továbbtanulás irányát. 

Az Arany János Színház Színészképző Stúdiója 

után a debreceni Csokonai Színházhoz 

szerződött. A 17 ott töltött év alatt vezető 

színészként számos főszerepben – a Férfiakban a 

Zöldszemű, a La Mancha Lovagjában Don 

Quijote stb. – láthatta a közönség. A padlásban 

nemcsak játszott, de rendezte is. Először 1985 – 

86-ban jelentkezett Viszockij-estjével, ami abban 

az időben nagy releváció volt, mert Viszockij 

eredeti, tragikus és humoros, kemény dalai, 

versei a Szovjetunióban a legalitás alsó határát 

súrolták. Be is hívatták a rendőrségre és a 

pártbizottságra miattuk, de végül szabad utat 

kapott az előadás. Igaz, Apró Antalnak 

(kommunista politikus) az volt a véleménye – ő a 

Barátság Háza rendezvényén látta Horányi 

műsorát, – hogy az ilyeneket kéne becsukni. Már 

a rendszerváltást követően, az MDF 

támogatásával készült a „Frici, a vállalkozó 

szellem” című tv-sorozat, amelyben Kerekes 

Ferkót, a traktorost alakította. Sajnálatos, de 36 

rész után, talán nem függetlenül az MDF 

bukásától, a sorozat leállt. 

Sokat dolgozott, a felvételek után ment vissza 

Debrecenbe, ahol esténként játszott, fellépett 

szilveszterkor több helyen, mígnem elérte a 

színészek esetében időről-időre előforduló 

tragédia. Elaludt a Trabantja volánja mellett, és 

karambolozott. Szörnyű tragédia történt, mert az 

élettársa meghalt, ő maga pedig koponyaalapi 

törést szenvedett. Komoly figyelmeztetést 

kapott, hogy tudni kell nemet mondani, mert a 

túlhajszoltságból semmi jó nem származik. 

Próbálja ehhez tartani magát, de ma is több 

helyen játszik, Észak-Komáromban, Sopronban, 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


Vácott, decembertől pedig a Nemzeti Színházban 

kezd próbálni. Nagyon szeret a Temesvári 

Színházban játszani, így végül itt is beadta a 

derekát; a „Barlanglakók” című darabban 

láthatják majd. 

 

Horányi Lászlóról Nyári Andrea készítette a fotót. 

Milyen a színész lelkivilága? Nagyon szubjektív 

a színész megítélése, embere válogatja, ki mit 

gondol róluk. Rendkívül kiszolgáltatott szakma 

az övék, 80%-ban szerencse kell hozzá, és csak 

20 %-ban tehetség. Az érzelmeket a színpadon is 

meg kell élni, de ott úgy kell eljátszani, ahogy a 

szerepet megírták. A való életben viszont 

előfordul, hogy a színpadi szerelmesek mélyen 

utálják egymást.  

Huszonhárom éve ő az esztergomi Várszínház 

igazgatója. Nagyon nehéz a szabadtéri színházak 

helyzete, mert úgy kell repertoárt készíteniük, 

hogy nem ismerik a következő évi 

költségvetésüket. Bizony előfordult, hogy saját 

zsebből finanszírozta a működést, de a 

folyamatosságot a jövő pályázati és egyéb 

támogatásai reményeiben bízva biztosítani kell. 

Két lányát vonzza az előadói pálya, de Horányi 

László igyekszik őket lebeszélni róla.  

Gyorsan elszaladt az este, pedig csak töredékét 

ismertük meg a sokoldalú művész 

tevékenységének. Koronázza továbbra is siker a 

munkáját! 

Dr. Etter Ödön: Jó esztergominak 
lenni! 

Zimonyi Zsanett 

November 7-én, hétfőn a Helischer József Városi 

Könyvtár Köztünk élnek sorozatának vendége 

Dr. Etter Ödön ügyvéd volt. A beszélgetést 

Sinkó Gyula vezette. 

Etter Ödön életét nagyban meghatározta, hogy 

már felmenői is Esztergom meghatározó 

személyiségei voltak. Szülei ötgyermekes 

nagycsaládból származtak. Nagyapja, Etter Ödön 

az Esztergomi Takarékpénztár elnök-

vezérigazgatója, nagybátyja, Etter Jenő 

Esztergom polgármestere volt a második 

világháború alatt, és édesapja, Etter Kálmán 

ügyvédként a Takarékpénztár jogtanácsosa volt. 

Vendégünk e családi hagyomány és életpéldák 

mintájára szintén az ügyvédi pályát választotta.  

 

Dr. Etter Ödönről Marcali Marianna készítette a fotót. 

Gyermekéveire úgy emlékszik vissza, hogy rossz 

gyerek volt, de mindig jó (két nővére) 

társaságban. Az 50-es években családjuk a 

Takarékpénztár épületében egy háromszobás 

lakásban lakott, amelyet, hogy a kitelepítést 

elkerüljék, át kellett adniuk a városi katonai 

parancsnoknak, és az egy emelettel lejjebb lévő, 

egyszobás ügyvédi irodába költöztek, nagyon 



szűkös körülmények közé, ahol „a zongorán volt 

a szekrény, azon pedig a fotel”. Az 56-os 

események a szemük előtt zajlottak. Az 

esztergomi iskolaévek után egy évet a 

Pannonhalmi Bencés Gimnáziumba járt, ahol 

„mindent meg lehet tanulni”, de aki tanárnak 

vagy jogásznak készült, annak el kellett 

gondolkodnia azon, hogy tanulmányait egy 

állami iskolában folytassa. Vendégünk így a 

Szent István Gimnáziumban érettségizett, majd a 

jogi diplomáját a Pécsi Tudományegyetem 

Állam és Jogtudományi Karán szerezte meg. Az 

ügyvédi pályát választotta, akárcsak édesapja, 

mert - habár a bírói munkát tartja a 

legfelelősségteljesebbnek, - ügyvédként mégis ő 

lehet egy adott ügy első bírája. Esztergomból 

1985-ben elvitték a Megyei Bíróságot, majd a 

90-es években a börtönt is, az 

alkotmánybíróságnak is 2012-ig Esztergom volt 

a hivatalos székhelye. Ezért is próbált Etter Ödön 

pályája során folyamatosan az esztergomi 

közéletben is tevékenyen részt venni, hátha 

egyszer ez a város visszakapja eredeti rangját. 

1983-ban megalapította az Esztergom Barátainak 

Egyesületét, és tevékeny tagja az Országos 

Városvédő Egyesületek Választmányának is. 

1989-ben ötlött fel benne egy városi televízió 

létrehozásának gondolata. Ez a következő évben 

sikerült is: létrejött az Esztergomi Városi 

Televízió, melynek közel tíz éven keresztül a 

főszerkesztője volt. A 90-es években olyan 

meghatározó politikusokkal készített riportot, 

mint Göncz Árpád, Antal József és még sokan 

mások. Az akkori érsek, Paskai László, akivel 

nagyon jó viszonyban volt, és akinek a 

környezetében számtalan ember fordult meg, 

arra ösztönözte, hogy ezeknek az embereknek a 

segítségével Esztergom jövőjét jobbra fordítsa. 

1992-ben önkormányzati képviselő lett. Ez a 

munka 1998-ig tartott, ebben az időben a 

városfejlesztési bizottság elnöke is volt. A város 

mellett Piliscsévet tekinti második otthonának. 

Apósa, Kálmánfi Béla révén segíti az ottaniak 

jogi képviseletét. Annyira megszerették őt a 

falusiak, hogy egyszer, névnapja alkalmából egy 

igazi szlovák reggelivel lepték meg.  

 

 

Fotó: Marcali Marianna 

Végezetül szó esett a jövő generációjáról: a 

fiáról, aki szintén jogász, és az unokáiról is, majd 

végszóként hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja a 

pozitív gondolkodást, mert negatívumokból nem 

nagyon lehet építkezni, és végeredményben jó 

esztergominak lenni. 

A vagabund költő: Berda József – 
Sipos Lajos előadása 

Csombor Erzsébet 

A Helischer József Városi Könyvtárban 2016. 

november 14-én Sipos Lajost, a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem professzorát köszöntötte 

Várady Eszter igazgatónő, majd a Szép Kapu 

Irodalmi Színpad előadása következett. Szilágyi 

Ferenc színpadvezető Berda József verseiből 

állított össze egy csokorra valót, amelyet Virág 

Eszter, Cseh Ferenc és Horváth Gergely adott 

elő. A versek után Sipos professzor urat Bánhidy 

Vajk kérdezte. 

 

A Szép Kapu Irodalmi Színpad előadása.  

Fotó: Nyári Andrea 



A professzor elsősorban Babits-kutatásairól 

ismert, most mégis Berda Józsefről írt hiánypótló 

kötetet. Kevesen ismerik ma már Berda József 

nevét és verseit. A vendég szerint ennek több 

oka is van. Egyrészt sok a költő 

Magyarországon, és ezért nem mindenki marad 

meg az emlékezetben. Berda József is ezek közé 

tartozik, hiszen művei kis példányszámban 

jelentek meg, ráadásul nem akart a szocializmus 

időszakának fősodrába illeszkedni, nem tudták 

semmilyen célra felhasználni. 

 

Sipos Lajos, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

professzora. Fotó: Nyári Andrea 

Az ’56-os forradalomról például nem volt 

hajlandó negatív dolgokat írni. A magyar ’56 az 

emberiség nagy történelmi lehetősége volt, 

harmadik út, amelynek ideáját a forradalom után 

még veszélyesebbnek ítélték, mint magát a 

forradalmat. A költő epigrammái viszont 

megbélyegezték a kommunista restaurációt és 

annak vezetőit; Kádárt például egyik 

epigrammájában Szálasihoz hasonlította, és 

hasonló sorsot gondolt-jósolt neki. Berda József 

élete végéig úgy vélekedett, hogy tényleg 

elközelgett a szabadság ideje ’56-ban. Több, 

általa tiszta embernek tartott vezetőt ismert meg 

a forradalom idején, akiket később sem volt 

hajlandó másként megítélni. Pedig a hatalom 

megpróbálta a maga oldalára állítani, de ő a 

Kádár-korszakot a szabadság eltiprásának 

tartotta. Még a forradalom előtt megpróbálták 

rávenni, hogy írjon köszöntő verset Rákosi 

Mátyás születésnapjára, de nem állt kötélnek. 

József Attila díjat 1965-ben kapott, amellyel 

tizenötezer forint járt. A legenda szerint a 

nagyhatalmú Aczél György még toldott is rajta 

azért, hogy a meglehetősen toprongyosan járó 

költő vásároljon magának ruhát belőle. Berda 

József állítólag azt válaszolta, hogy csak 

Appelnél hajlandó ruhát venni. (Aczél György 

eredeti vezetékneve Appel volt.) 

Mennyire volt extravagáns? Pesten, 

Angyalföldön, a Váci út 140. számú házban 

született nyolc gyermekes családban. Apja cseh, 

anyja szlovák származású volt, eredeti neve 

Brda. 15 éves korában végezte el a negyedik 

elemit, aminek feltehetően a sok hiányzás volt az 

oka. Szülei vasipari szakmunkásnak szánták, ám 

elképesztő ügyetlensége lehetetlenné tette, hogy 

kétkezi munkával keresse a kenyerét.18 éves 

korában költözött el otthonról Újpestre, szándéka 

szerint újságíró szeretett volna lenni. Azonban 

katasztrofálisan fogalmazott, így ez az út is 

bezárult előtte. Elhatározta hát, hogy költő lesz. 

Úgy gondolta, hogy a társadalomnak kötelessége 

eltartani a költőt. Nem volt egyedül ezzel a 

véleményével, hiszen József Attila is hasonló 

álláspontot képviselt, míg mások, mint Illyés 

Gyula vagy Vas István dolgoztak, és munka után 

írtak. Berda József igyekezett megtanulni verset 

írni, korai versei hasonlóságot mutatnak más 

költőkével. Saját hangját végül a szabad versben 

találta meg. A professzor úr rövid ismertetést 

tartott a versformákról, amelyek a költő verseit 

egyedivé teszik. 

 

Sipos Lajos Berda Józsefről írott könyvét a Napkút Kiadó 

jelentette meg 2016. júniusában 



Kétévente saját kiadásban jelentette meg a 

verseit, mecénása nem volt. Egy füzetben 

összeírt mintegy 2800 nevet, akiket megkeresett 

a köteteivel. A gazdagabbak kétszáz pengőt, a 

kevésbé tehetősek ötven, illetve húsz pengőt 

fizettek egy-egy könyvéért. Kéregetett is. Voltak 

kismesterek, pékek, cipészek és kereskedők, akik 

ingyen szolgálták ki, vagy egyszerűen nem 

engedték fizetni. Berda József pedig szeretett 

jókat enni, inni. Megkérdezték tőle, hogy mire 

költi a József Attila-díjjal kapott összeget. 

„Ezután fél liter helyett 1 liter bort iszom” – 

hangzott a válasz. Újpesten ágyra járó volt, 

később akartak lakást adni neki, de nem fogadta 

el.  

Sipos Lajos Babits-kutatásai során is találkozott 

Berda József nevével, mert a költő többször 

megkereste a Nyugat nagytekintélyű 

szerkesztőjét, hogy közölje a versét. Az „Apám 

halála elé” bekerült a Nyugatba – és 

Baumgarten-díjat kért magának tőle. Ezt sosem 

kapta meg. (De „Baumgarten-kisdíjat” kapott!) 

Sipos professzor úr személyesen is ismerte Berda 

Józsefet, hiszen maga is Újpesten lakott, és lakik 

mind a mai napig. A költő élete vége felé 

azonban igazi otthona Esztergom és Cegléd volt. 

Esztergomról írt verse, az „Esztergom sorsán 

tűnődve” tükrözi mély kötődését a városhoz. A 

város értelmiségi köre befogadta, szívesen látta.  

Visszaemlékezések szerint Jócsik Lajossal 

érkezett ide először, de barátságot kötött Dévényi 

Ivánnal, aki rendre meghívta az érettségi előtt 

álló osztályhoz irodalomórára – szenzációsan 

mondott verset. Martsa Alajos 

könyvtárigazgatónál is rendszeres vendég volt, 

és sokan mások is ismerték. Sokat jelentett neki 

a Bazilika az orgonamuzsikával, a 

szertartásokkal. Gyermekkorában a karmelita 

templomba járt ministrálni. Itt egy másik világba 

csöppent, megragadta a gregorián, a képek, 

freskók, szobrok – bekapcsolták egy 2000 éves 

történelembe, és itt törődtek vele. Kitűnő 

memóriája volt. Valószínűleg ennek köszönhette, 

hogy megtanulta latinul a gregorián mise egyes 

részeit és az áldásmondást is. A pécsi 

vasútállomáson esett meg, hogy a rá váró 

barátaira urbi et orbi (pápai áldás) áldást 

mondott, de időnként megáldotta a kofákat is. 

Ma már nem lehet eldönteni, hogy mennyire volt 

hívő, és milyen mélységű hit párosult ezekhez a 

megnyilvánulásokhoz. Feltehetően inkább 

szertartásokat, gesztusokat jelentett számára. 

Humanizmusa azonban biztosra vehető, nála ez 

az emberi élethez való jogot jelentette. 

A szerző azzal zárta a beszélgetést, hogy 

fontosnak tartja Berda József életének és 

verseinek az ismeretét, mert az élete arra példa, 

hogy egy tanulatlan embernek hogyan sikerül 

mégis jó költővé válnia. A professzor úr sokat 

mesélt, hiszen Berda József alakjához számtalan 

anekdota és legenda kapcsolódik.  

Gyorsan elszaladt az este, amelynek végén a 

szerző dedikálta a könyvét. Ha valakinek már 

nem sikerült megvásárolni, a Helischer József 

Városi Könyvtárból kikölcsönözheti az érdekes, 

olvasmányos könyvet. 

 

Az eseményen Kovátsné Várady Eszter Berda József-

emlékérmet adott át Sipos Lajosnak és Szilágyi 

Ferencnek. Fotó: Nyári Andrea 

A program befejezéseként Várady Eszter 

igazgató egy Berda József-éremmel ajándékozta 

meg Sipos Lajos professzor urat, mely M. Szűcs 

Ilona festő- és éremművész kiváló munkája a 

költő arcképével, és egy esztergomi versének 

néhány sorával. Hasonló ajándékot kapott 

Szilágyi Ferenc, a Szép Kapu Irodalmi Színpad 

vezetője is.  

Bánhidy Vajk, aki a Könyvtári beszélgetések 

moderátora immár tíz esztendeje, egy Babits 

Mihály-érmet vehetett át a rendezvényen.  



Szabó Judit textilrestaurátor 
szépségei 

Csombor Erzsébet 

Esztergom néhány országos hírnévnek örvendő, 

kiváló restaurátor városa is. Egyikük, Szabó 

Judit textilrestaurátor-művész 2016. november 

28-án a Helischer József Városi Könyvtár 

„Köztünk élnek” sorozatának vendége volt. 

 

Szabó Judittal Sinkó Gyula beszélgetett. 

A fotókat Nyári Andrea készítette. 

A beszélgetőtárs, Sinkó Gyula első kérdése a 

pályaválasztásra vonatkozott. Szabó Judit 

elmesélte, hogy a család úgy gondolta hasznos, 

ha a gyerek olyan iskolában tanul, ahol 

érettségizhet és szakmát is szerez. Így került 

Sopronba a vendéglátóipari technikumba. 

Harmadikosok voltak, amikor az idegenforgalmi 

ismeretek órán művészettörténetet tanultak, ami 

nagyon felkeltette az érdeklődését. Érettségi után 

jelentkezett a Vármúzeumba, ahol 

tárlatvezetőnek alkalmazták. Akkoriban indultak 

restaurátor tanfolyamok, ahová Horváth Béla 

múzeumigazgató beiskolázta, és amelyekre Judit 

szívesen járt. A művészettörténeti képzést nem 

tudta a család finanszírozni.  

Először a három hónapos alaptanfolyamot 

végezte el, ahol megismerkedett azokkal az 

eljárásokkal, amelyeket hasznosíthatott a 

régészeti tárgyak restaurálása során. Utána 

következett a kétéves technikusi tanfolyam. 

Először a szilikát- (kerámia, üveg) restaurálást 

sajátította el, majd újabb két év következett, 

amikor textilrestaurálást tanult. Közben a 

Képzőművészeti Főiskolán is megszervezték a 

tárgyrestaurátor szakot, amit levelezőn végzett 

el. Ezután még 20 évig a Vármúzeumban 

maradt, de szakmai munkát a Balassa 

Múzeumban, az akkori kornak megfelelően 

felszerelt, jól kialakított restaurátor műhelyben 

végezhetett, mert a Vármúzeumban nem volt 

műhely. A várhegyi ásatásokon előkerült 

régészeti anyagokat restaurálta. 

Hogy hová fejlődött mára ez a szakma? 20 évvel 

ezelőtt kezdett tudománnyá fejlődni, ma a 

történelem segédtudományai közé tartozik. 

Interdiszciplináris tudomány, azaz több 

tudományág, úgymint fizika, kémia, történelem 

stb. ismerete szükséges a műveléséhez. Judit 

szerteágazó munkáinak bemutatásával 

illusztrálta gyönyörű, ám annál nehezebb 

hivatását. A vetítésnek az „Ilyen volt, ilyen lett” 

találó címet adta.  

Először, mint a legtöbb restaurátor, a cserepekkel 

kezdte. Bemutatta a feltárások során előkerült 

kerámiacserepeket, majd következhetett a 

puzzle, a cserepek összeillesztése. A Süttőn talált 

koravaskori urna restaurálása a vizsgamunkája 

volt. Az összetört, fekete színű halotti urna 

(átmérője 70 cm) felépítése során is ezek a 

lépések követték egymást. A hiányokat 

földfestékes gipsszel egészítette ki. 

 

Következő munkája a Horváth István (Balassa 

Múzeum igazgatója) által talált ólombetétes 

üvegablak restaurálása volt. Világító ablaknak 

bizonyult. Sok nehézséget kellett legyőzni a 

munka során, pl. nehezen jutottak anyagokhoz, 

így ólomprofilhoz, de végül minden a helyére 

került. Csodaszép szőnyegeket, zászlókat 

restaurált, de az ő keze munkáját dicséri a 



Keresztény Múzeumban őrzött 16. századi 

miseruha, IV. Károly koronázási széke, valamint 

zenélő babák és a komáromi szekeres gazda-

viselet helyreállítása is. Papírrestaurálást is 

tanult, a Duna Múzeumnak éppen egy 

elsavasodott, szétesett könyvet restaurál. Minden 

tárgynak külön élete, története van. Judit mesélt 

a munkafolyamatokról, a használt anyagokról, a 

különböző eljárásokról. Minden egyes tárgyról 

alapos dokumentáció készül a munka 

megkezdése előtt, majd a végeredményről. 

Több kiváló kollégával dolgozott együtt. A 

fiatalon elment Turányi Sándort és Gajzágó 

Dorottyát említette, a Mecsetszőnyeg esetében 

Major Balázs arab nyelvtudása segítette a 

munkáját. Egy kárpit helyreállítása munka- és 

időigényes. Egy évig, fél évig is eltarthat, de 

nem szabad elfelejteni, hogy igen költséges is 

egy-egy ilyen munka.  

„Mi a vonzó ebben a pályában?” – tudakolta 

Sinkó Gyula. „Egyik unokám, Márika 

kijelentette, hogy az szeretne lenni, ami a 

nagymama. Miért, mi vagyok én? – kérdeztem. 

Varrónő!” – hangzott válasza. 

Szabó Judit művész. Minden egyes általa 

restaurált tárgyon látszik, hogy számára a 

munkája a hivatása. Elmondta, hogy szereti 

változatos, mindig új kihívásokat jelentő 

munkáját. Igaz, néha nagyon fájdalmas a 

munkafolyamat. Fáj a háta, a nyaka, de a 

végeredmény mindenért kárpótolja őt. 40 éve 

csinálja már. Köszönjük Judit! További sok 

sikert kívánunk a munkádhoz! 

 

 

Szabó Judit egy prezentáció segítségével bemutatta restaurált munkáit. 
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Könyves Szerda Galambos Istvánnal 

a tatai sortűzperről 

Farkas Tibor 

2016. november 9-én Galambos István, a 

Történelmi Ismeretterjesztő Társulat elnöke, és 

egyben a Nemzeti Emlékezet Bizottság 

munkatársa tartott előadást az 1956-os 

eseményekről a tatai Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtárban. Az előadás három részre 

tagolódott. Az első rész bemutatta, hogy az 1945-

től kezdődő történések miért fontos előzményei a 

forradalomnak. Itt került kifejtésre a tanács, a 

termelőszövetkezet és a kötelező beszolgáltatás 

fogalmak jelentése. Ez utóbbiról a közönségből 

egy-két hallgatónak negatív tapasztalata is volt. 

 

Galambos István. Fotó: Makuvek Nóra 

Az előadó cáfolta azt a közkeletű városi legendát, 

hogy a vidék nem csinált semmit 1956-ban. 

Kutatásai alapján kimutatta, hogy minden vidéki 

helyszínen elmozdították a tanácsot, azaz a 

diktatúra végrehajtó szervét, és nemzeti, illetve 

forradalmi bizottságokat alakítottak. Ez az 

államigazgatás nemzetivé válását is jelentette. 

Tehát a vidék is részt vett az államszervezet 

átalakításában, mely esemény a forradalmak 

jellemzője. A következő kívánság vidéken a 

beszolgáltatási listák megszüntetése volt, 

melyeket szinte mindenütt megsemmisítettek, 

elégettek. A vidék jelentőségét mutatja, hogy a 

MEFESZ (Magyar Egyetemisták és Főiskolások 

Szövetsége) Szegeden alakult meg a forradalom 

előtt. Az előadás harmadik része a sortűz 

definíciójával kezdődött, mely általában egymás 

mellett álló katonák lőfegyverhasználatát jelenti. 

Az 1956-os eseményeknél a sortűz katonai vagy 

félkatonai szervezetek (pl. Munkásőrség) 

lőfegyver-használata fegyvertelen civilek ellen. 

Magyarországon nyolcvan ilyen tragédia történt, 

hatvan a Rákosi-Nagy-érában, húsz a kádári 

konszolidációban. Az 1994 és 2001 között több 

tárgyaláson, fellebbezésen, végül ítéleten 

keresztül zajló tatai sortűzper érdekes elemeit is 

kiemelte az előadó. 

Könyvbemutató: Itt élned, halnod kell 

2017. november 17-én volt a bemutatója annak a 

forrásgyűjteménynek, amelyet dr. Schmidtmayer 

Richárd, a tatai Kuny 

Domokos Múzeum 

régész-történésze, igazga-

tóhelyettese szerkesztett 

az 1956-os forradalom 

tatai eseményeinek 

dokumentumaiból. A 

kötetet Tata Önkor-

mányzata jelentette meg 

a 60. évfordulóra.  

A kép és hír forrása: 

http://tata.hu/16109/itt_elned_halnod_kell_uj_konyvvel_emlekezik_t

ata_varosa_az_1956_os  

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu
http://tata.hu/16109/itt_elned_halnod_kell_uj_konyvvel_emlekezik_tata_varosa_az_1956_os
http://tata.hu/16109/itt_elned_halnod_kell_uj_konyvvel_emlekezik_tata_varosa_az_1956_os


Az 1956-os forradalom Pekingből – 

P. Szabó József előadása 

Makuvek Nóra 

2016. november 16-án P. Szabó József volt a 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár vendége, aki 

a fenti címmel tartott előadást az érdeklődőknek.  

Pályáját újságíróként kezdte a Népszavánál. 

1962-től 2006-ig a Magyar Rádiónál dolgozott – 

vezetői beosztásban is. 1969-től 1994-ig a 

Magyar Televízió híradójának műsorvezetője, 

majd szerkesztője volt. Sokszor meghívták 

külpolitikai adásokba, valamint A hét című 

műsorba, de saját kínai és japán sorozata is volt. 

Írásai megjelentek a Magyarország című 

hetilapban, az Ország-Világban, és sok más 

kiadásban. Hét nyelven beszélő utazó 

tudósítóként bejárta a világot. Számos országban 

megfordult Észak- és Dél-Amerikában, Afrikában 

és Ázsiában is. 

 

P. Szabó Józsefről Makuvek Nóra készítette a fotót. 

Az egyetem elvégzése után alkalmazták a 

Külügyminisztériumban. 1956-ban, huszonhárom 

éves korában már a pekingi nagykövetségen 

dolgozhatott − elsősorban kínai nyelvtudásának 

köszönhetően. A nyolcfős nagykövetség mellett 

létezett egy magyar kolónia Kínában, ahol a 

külkereskedelmi dolgozók éltek. P. Szabó József 

munkája főképp cikkek, szakmai anyagok 

fordításából állt. Amikor a forradalom híre 

eljutott Pekingbe, − ahogyan más hazai 

munkahelyeken is − a külképviseleten három 

fővel megalakították a forradalmi bizottságot. 

Vezetőjének P. Szabó Józsefet választották. A 

forradalommal összefüggésben semmilyen 

tevékenységet nem végeztek, élték mindennapi 

életüket. Az újságírót 1957 tavaszán hazahívták 

Kínából. Bíróság elé nem állították, de megvált 

tőle a Külügyminisztérium. Szeretett volna 

visszamenni újságírónak, de nyíltan nem mertek 

kiállni mellette, hivatalosan senki sem alkalmazta 

1962-ig. 

Az előadás után kiderült, hogy 1956-tal 

kapcsolatban több vendégünknek van személyes 

élménye, melyekről sokáig tudnának beszélni. A 

dedikálás mellett néhány mondatra mindenkinek 

volt egy kis ideje, mint máskor is a Könyves 

Szerdák alkalmával. E rendezvénysorozatunk 

idén ezzel a programmal zárult. 

In memoriam Kosztolányi Dezső 

Kerekesné Fuli Anikó 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla von 

Boeselager Gondviselés Háza Idősek Napközi 

Otthona tatai munkatársai változatos 

programokkal várják az időseket tóvárosi 

intézményükbe. 2016. november 11-én irodalmi 

megemlékezést tartottak Kosztolányi Dezső 

halálának 80. évfordulója alkalmából, amelyre 

meghívtak előadóként. 

 

Kosztolányi Dezső. A kép forrása: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kosztol%C3%A1nyi_Dezs%C5%91#/media/

File:Kosztol%C3%A1nyi_Dezs%C5%91_szines.jpg  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kosztol%C3%A1nyi_Dezs%C5%91#/media/File:Kosztol%C3%A1nyi_Dezs%C5%91_szines.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kosztol%C3%A1nyi_Dezs%C5%91#/media/File:Kosztol%C3%A1nyi_Dezs%C5%91_szines.jpg


A rendezvényen nemcsak a költő életútjának 

legfontosabb állomásait eleveníthettük fel, de 

verseiből, levelezéséből vett részleteken keresztül 

azt is megtapasztalhatták, miként élte meg a költő 

az I. világháború embert próbáló éveit. Szó esett 

arról, hogy − bár őt magát fizikai alkalmatlansága 

miatt nem vitték ki a frontra − miként aggódott a 

szerb határon küzdő öccséért. Az is elhangzott, 

hogyan érte a költőt és zsidó származású feleségét 

a koncentrációs táborok megnyitásának, az 

antiszemita törvények bevezetésének, a berlini 

Obernplatzon zajló nagy könyvégetésnek vagy 

épp a világméretű spanyolnátha járványnak a híre. 

Érintettük azt is, hogyan vette fel a küzdelmet a 

költő a félelmetes kórral, a rákkal. 

 

Kerekesné Fuli Anikó a rendezvényen.  

Fotó: Máltai Szeretszolgálat 

A megemlékezésen elhangzottak többek között A 

bal lator, a Fohász csillagtalan éjjel és a Boldog, 

szomorú dal című versek. A hallgatókat leginkább 

az Öcsém és a Hajnali részegség közismert sorai 

ragadták magukkal. A családias hangulatú 

rendezvényt kötetlen beszélgetés zárta, melyen a 

jövőbeni közös programtervek is felmerültek. Az 

irodalmi program a kedvező fogadtatásnak 

köszönhetően, várhatóan havonta folytatódni fog. 

 

Adventi irodalmi teaház 

Makuvek Nóra 

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár immár 

harmadik alkalommal rendezte meg adventi 

irodalmi műsorát 2016. december 1-én. A 

vendégek egy csésze meleg tea és gyertyafény 

mellett egy órát időzhettek hangulatos verseket és 

zenéket hallgatva. 

A versek előadója Tóth Zsóka Radnóti-díjas 

előadóművész, egyben Bessenyei György-díjas 

közművelődési szakember volt. Őt kísérte csellón 

Dr. Lakatos János kardiológus, belgyógyász, aki 

hivatása mellett 45 éve él hobbijának, a 

zenélésnek.  

Az adventi témakör mellett megszólaltattak nagy 

költőink – többek között Weöres Sándor, József 

Attila, Nemes Nagy Ágnes szerelemről, falusi 

életről, családi kapcsolatokról, történelmi 

emlékezetről írott műveik. Zene tekintetében a 

legszebb csellódarabok közül válogattak a 

fellépők: Mendelssohn, Bach és Marin Marais 

szerzeményeiből. A rendezvény hangulatával és 

mondanivalójával nagyszerűen hozzájárult az 

adventre hangolódáshoz. 

 

Dr. Lakatos János és Tóth Zsóka. Fotó: Kollár Katalin 


