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A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatója L. Dürgő Brigitta részére 
kiemelkedő gyermekkönyvtárosi, igazgató-
helyettesi munkájáért, a bibliográfia- és 
pályázatkészítés, valamint a minőségfejlesztés 
terén a könyvtár érdekében végzett több 
évtizedes elhivatott, kezdeményező és szervező 
tevékenységéért a MEGYEI KÖNYVTÁRÉRT 
DÍJAT adományozza. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatója Nász János részére a könyvtár 
társadalmi szerepének és elismertségének 
növeléséért, az új arculatát meghatározó öko-
szemlélet sokrétű gyakorlati megvalósításáért 
végzett tevékenységéért a MEGYEI 
KÖNYVTÁRÉRT DÍJAT adományozza. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatója Erősné Suller Ildikó részére az 
olvasói utánpótlás nevelésért, az 
olvasásnépszerűsítésért, a könyvtár 
elismertségének növeléséért végzett 
tevékenységéért IGAZGATÓI ELISMERŐ 
OKLEVELET adományoz. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatója Gulyás Jánosné részére 
lelkiismeretes munkájáért, kiemelkedő 
szorgalmáért, az olvasószolgálatban végzett 
látogatóbarát tevékenységéért IGAZGATÓI 
ELISMERŐ OKLEVELET adományoz. 

 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatója Kissné Anda Klára részére magas 
fokú hivatástudattal és precizitással végzett, sok 
éves szakmai és társadalmi tevékenységéért 
IGAZGATÓI ELISMERŐ OKLEVELET 
adományoz.  

KSZR szakmai nap a kistelepülési 

könyvtárosok számára 

 
Mikolasek Zsófia 

 

A Megyei Ellátási Csoport négy tagja sokáig 
törte a fejét, hogy mikor szervezze meg a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében 
működő kistelepülési könyvtárak munkatársai 
számára szakmai napját. Amíg tart az iskola – 
nem jó, hiszen sok-sok pedagógus látja el a fent 
említett feladatot megyénkben. Szünetben – nem 
jó, hiszen jó néhányan elérhetetlenek már a 
szabadságok miatt. Salamoni döntést sajnos nem 
tudott  hozni  a  csoport, de a legkisebb  rossznak 



az tűnt, ha a szakmai programot a szünet első 
napjaira szervezzük. A döntés jónak bizonyult, 
hiszen a június 23-án, délelőtt megrendezett 
találkozón mintegy 30 kolléga vett részt az 56 
településről. (Elhelyezésük nem kis feladatot 
állított informatikusaink elé, hiszen mindenki elé 
számítógépet kellett elhelyezni. 2013-as 
beszerzéseinknek és szakmai hozzáértésüknek 
köszönhetően ez nem okozott problémát, piros 
pont jár nekik.) 

A program összeállításakor sok szempontot 
kellett figyelembe vennünk:  

• az eltéréseket a kistelepülési könyvtárak 
színvonala és a könyvtárosok képzettsége 
között, 

• a minisztérium (EMMI) által preferált 
hívószavakat, 

• hogy a röpke három óra alatt minél több 
információt át tudjunk adni 

• és persze azt is, hogy ne fulladjon közös 
szunyókálásba a szakmai nap. 

A fentieket szem előtt tartva 5 előadást 
hallgathattak meg a résztvevők. Dr. Voit Pál 
köszöntője és bevezető szavai után Nagy Éva 
alapos és interaktív bemutatója következett, 
melyből az érdeklődők megismerhették a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár online-
katalógusát, a keresési lehetőségeket, bennfentes 
trükköket (bizony, ilyenek is vannak). 
Kolléganőnk kitért a megyei könyvtár saját 
adatbázisaira (Mese, Folyóirat - lelőhely, 
Jelenetek), ezekben szintén kereshettek a 
résztvevők. 

Ezután Vitéz Veronika következett, aki 
előadásában a digitális kompetenciafejlesztés (ez 
is egy hívószó) témakörét járta körül: melyik 
célcsoportnak milyen témában mely előadókat 
javasoljuk – és miért. A jelenlévők az ehhez 
kapcsolódó előadói listát kézhez kaphatták és 
hazavihették további – remélhetőleg minél 
aktívabb – felhasználásra. 

 

Harmadikként e sorok szerzője lépett a 
képzeletbeli pódiumra. Előadásom a Közösségi 
programok szervezése a hátrányos helyzetűek és 
a fogyatékkal élők számára a kistelepülések 
könyvtáraiban címet viselte. (Igen, ez a cím is 
tartalmaz jó néhány hívószót.) Prezentációm 
felhívta a figyelmet a miértekre: a hátrányos 
helyzetűek a statisztikai mutatók szerint nagy 
valószínűséggel kistelepüléseken élnek, így 
könyvtári ellátásukat ott kell megoldani.  

Ezután Pap Zsuzsanna és Kis Noémi 
performansza következett a könyvtárközi 
kölcsönzésről. Szituációba helyezve játszották el 
annak menetét, a rendszerben lévő lehetőségeket, 
outputjait.  

A programot Török Csaba rendszergazda 
honlap-bemutatója zárta. Régi tervünket 
valósítottuk meg azzal, hogy létrehoztuk a 
www.kemkszr.hu honlapot, hiszen ezt használva  

a kistelepülési könyvtárosok nyomon tudják 
követni a megyében folyó teljes körű 
tevékenységet, ötleteket meríthetnek egymás 
programjaiból, feltölthetik a webes felületre 
dokumentációjukat, valamint nagy segítséget 
nyújt a mi számunkra is a statisztikák, 
beszámolók készítésekor. 

Őszintén remélem, hogy a jelenlévőknek tudtunk 
új és hasznos, valóban alkalmazható, gyakorlati 
információkkal szolgálni. A folytatás ősszel 
következik a TextLib rejtelmeivel. 

 

Fotók: Török Csaba 



Nyári kiállításaink a Fő téri Könyv-

Kép-Tár Galériában 

Nagy Edit 

Jó esetben a nyár mindenki számára kicsit a 
szabadságot jelenti. Utazásokon veszünk részt, 
szabadtéri programokat szervezünk, de 
legalábbis igyekszünk minél több időt a falakon 
kívül tölteni. Úgy gondoltuk - ha virtuálisan is, 
de - mi is a természetbe csalogatjuk olvasóinkat. 

Június 10-től július 5-ig Sterna Ferenc 
nyugalmazott villamosmérnök alkotásai kerültek 
Fő téri könyvtárunk falaira. A művész rövid 
bemutatkozásában elárulta, hogy annak ellenére, 
hogy már fiatalon lehetősége nyílt kiállításon 
szerepelni, és a festészet egész életében jelen 
volt, igazán alkotni nyugdíjba vonulása után 
kezdett. Elmondta, hogy a realista 
ábrázolásmódot kedveli, témáját tekintve pedig a 
tájképek, és a portrék állnak hozzá a 
legközelebb. Könyvtárunkba 9 képpel érkezett: 
1-1 csendéletet, portrét, illetve emberalakokat 
ábrázoló festményt, és 6 db tájképet hozott. 
Amatőr festőnek vallja magát. Korábban több 
önálló kiállítása is volt és közös tárlatokon is 
részt vett.  

 

Sterna Ferenc: Jancsi és Juliska 

 

 

Sterna Ferenc: Dunapart csónakkal 

 

Július és augusztus hónapban Hervainé Orcsik 
Judit építészmérnök, színtervező művész 
grafikái láthatóak. Első ránézésre azt 
gondolnánk, hogy az előző kiállításhoz képest 
egy egészen más világot ábrázoló alkotóval 
találkozunk, de ha jobban a dolgok mögé 
nézünk, kiderül, hogy nem erről van szó. Judit is 
a természet szerelmese, elbűvölten szemléli az 
évszakok váltakozását, a pusztulást, az 
újraéledést.  

Szívesen tanulmányozza az érdekes formájú és 
színű növényeket, terméseket, amelyeket aztán 
saját elképzelése szerint átfogalmazva jelenít 
meg. Ami tehát nonfiguratív alkotásnak tűnik, 
valójában gombák, gyümölcsök, termések 
sajátos leképezései. Többféle technikával is 
dolgozik. Épp úgy szereti a krétát, az ecsetet, 
mint a tust, vagy a szenet. Most 6 grafikájával 
ismerkedhetünk meg. 

 

Hervainé Orcsik Judit alkotása 



Közös klubnap a budapesti és a 

tatabányai netnagyiknak 

Szilassi Andrea 

Június 23-án immár negyedszer találkoztak a 
budapesti EzüstNet Egyesület és a tatabányai 
NetNagyi Klub tagjai egy rendhagyó eseményen. 
A két szervezet közötti kapcsolat kezdete 2009-
re nyúlik vissza, közös kirándulásokat azonban 
csak 2012 óta rendezünk. Ezúttal Tatára és 
Tatabányára szerveztünk egy egész napos 
programot kirándulással, közös ebéddel, 
előadásokkal és kötetlen beszélgetésekkel 
egybekötve. A délelőtti programon 45-en, 
délután 47-en vettek részt.  

 

A budapesti vendégek 

A Tatára látogatók többsége az Öreg-tó partját 
keresi fel, pedig a Cseke-tó környéke sokkal 
látványosabb, hangulatosabb és kevésbé 
forgalmas hely, ezért is választottuk ezt a 
helyszínt. A fővárosból érkező csoport a park 
Erzsébet téri bejáratánál csatlakozott a tatai, 
szomódi és tatabányai klubtagokhoz. Itt Dr. 
Nemes Lajos nyugdíjas botanikus professzor 

várt ránk. Őt kértük 
fel arra, hogy tegyünk 
egy sétát közösen, 
melynek során beszél 
a park történetéről és 
a telepített növény-
zetről.  Az első hazai 
angol típusú parkot 
Gróf Esterházy 

Ferenc rendelésére tervezte Bőhm Ferenc 
uradalmi mérnök. Az 1780-as években kezdődött 

a kivitelezés, amelyet megelőzött a Cseke-tó 
medrének kiépítése, valamint a Béka-hegy 
területén található források, vízfolyások és 
kisebb kerti tavak rendezése. Mintául az angol 
kerttervezés természetesnek tűnő sajátosságait 
tekintették, szemben a francia stílus geometriai 
formákat idéző jegyeivel. A tatai park azonban 
nem minden részében mutatja az eredeti stílus 
jellemzőit, mivel a gróf elvárásai különböztek 
néhány dologban. Például a parkot övező kőfal 
és a kapuk egyáltalán nem jellemzőek az angol 
tájkertekre.  

A növényzet telepítésénél fontos szempont volt 
az összhatás, mégpedig minden évszakra 
kiterjedő figyelemmel. A fák lombjainak és a 
bokrok leveleinek, terméseinek színhatása, a 
környezet harmóniája fontos szempont volt a 
növények kiválasztásánál, társításánál. 
Romantikus tájképi elemekkel fokozták a hatást: 
források, kisebb vízesések, hidak, valamint 
mesterségesen oda helyezett romok, sziklák, 
építmények. A török mecset sem az iszlám 
vallásgyakorlás érdekében épült 1840-ben. 
Esterházy gróf a szabadkőműves szertartásokhoz 
rendelte meg Jean Charles Alexandre Moreau 
francia építésztől. Látogatásunkkor éppen 
térkövezés és felújítás zajlott a színpad körül, 
ezért a kiskastély, a pálmaház és a szabadtéri 
színpad nem volt megközelíthető. A hazánkban 
őshonos fák, bokrok mellett sok, akkor még 
egzotikusnak számító fát hozattak, 

 

Török mecset az Angolparkban 

majd előnevelték őket Billegpusztán és a 
cseklészi uradalomban. Az első facsemetéket 



még szekéren hozatták, főként Kismartonból és 
Versailles-ból. 

 

A szabadtéri színpad élő díszlete 

E parkba ültettek Magyarországon először 
platánfákat. Még ma is élnek itt ilyen 200 év 
feletti, első generációs ősfák. A szlavón tölgyek 
és a platánfélék egy része a Balkán-félszigetről 
került a parkba. A babiloni szomorúfűz Kínából 
származik, és szintén itt nevelkedett először az 
országban. Mint ahogyan a kanadai vasfából, a 
mocsárciprusból, a lepényfából, a tulipánfából, a 
magnóliából és a kaukázusi szárnyas diófából is 
szintén itt ültettek először facsemetéket 
hazánkban. Talán a két kaukázusi szárnyas dió a 
legkülönlegesebb példány mind között. Földre 
hajló ágaikon keresztül további számtalan 
gyökeret fejlesztettek, ezért önmagukban is 
kisebb erdőt alkotnak.  

 

A kaukázusi szárnyas diófa 

A séta során eljutottunk egészen az edzőtáborig, 
ahol sportolóink, olimpikonjaink készülnek a 
világversenyekre. A parkbeli sétát követően 

ebédelni mentünk a közeli Mahagóni Étterem és 
Pizzériába. Ebéd után beutaztunk Tatabányára.  

A Fő téri könyvtárban kávé, frissítő italok és 
sütemények várták az érkezőket. Rövid szünet 
után folytatódott a program két előadással. 
Takács Márta, az Ezüstnet Egyesület elnöke 
képekkel illusztrálva betekintést adott az 
egyesület életébe, mindennapjaiba. 

 

E szervezetnek a Budapesti Művelődési Központ 
ad otthont. A tagság feltétele náluk egy Kattints 
rá nagyi tanfolyam elvégzése a művelődési 
házban. Ezt követően lehetőséget biztosítanak 
tagjaiknak hetente kétszer további, számítógép-
használathoz kötődő tapasztalatcserére és 
ismeretszerzésre. Egymást segítve osztják meg 
az újdonságokat, érdekességeket. Megjegyzem, a 
tatabányai csoportból is vannak a budapesti 
egyesületben tagok, mint ahogyan a tatabányai 
rendezvényeken is részt vesznek rendszeresen a 
fővárosból vendégek. Holló József személyében 
előadó is részt vállal a tatabányaiaktól az 
EzüsNet Egyesület tevékenységében.  

 



Minden hónapban szerveznek kulturális 
programokat, kirándulásokat is. Pályáztak 
sikerrel a művelődési házban elhelyezendő 
számítógépekre. Kapcsolatokat ápolnak a 
tatabányai klub mellett a pécsi Net-Nagyik 
Egyesülettel is. 

A budapesti beszámolót e sorok írójának 
előadása követte. Az okostelefonok extra 
funkcióiról, illetve olyan hasznos mobiltelefon 
alkalmazásokról beszéltem, amelyek a negyven 
feletti korosztály számára ajánlhatók egy kb. egy 
órás program keretei között. A témaválasztást 
csalogatónak szántam, hiszen nem olyan könnyű 
olyan, közérdeklődésre számot tartó témát találni 
ennek a körnek, amely számottevő újdonságot 
nyújt számukra. Az okostelefonok lehetőségei 
azonban még sokak számára ismeretlenek. Egy 
ilyen áttekintés módot adhat arra, hogy 
eldönthessék, érdemes-e lecserélniük a 
megszokott, megkedvelt telefonjaikat.  

Tegyük ehhez hozzá azt is, hogy a három 
applikációkat kínáló webáruház – a Google Play,  
az Apple cég App Store-ja, valamint a Microsoft 
Windows Store-ja – kifejezetten a fiatalokat 
tekinti célközönségének látható reklámjaival, 
ajánlataival. Persze, aki tudja, mit keressen itt, az 
megtalálhatja, de olykor sok-sok érdektelen 
szöveg és lista áttekintése után. Arról nem is 
beszélve, hogy amiről nincs információnk, azt 
nem is fogjuk keresni - így megtalálni sem.  

 

Bevezető gyanánt áttekintettük, milyen lényeges 
különbségek vannak a normál mobiltelefonok és 
okos változataik között. Számba vettük, hogy a 
kattintás helyett milyen megoldásokat kell 

alkalmazni az érintőképernyős eszközöknél. 
Láthattuk, hogy az enyhe készülékrázás is része 
az alkalmazandó technikáknak. Például az 
időjárás-előrejelző widget adatainak frissítése 
szintén finom rázó mozdulattal történhet 
internetkapcsolatban.  

A naptár szintén egy praktikus eszköz, amely 
szinkronizálható egyéb, webes naptárainkkal, 
ezért nem szükséges minden adatot 
párhuzamosan berögzíteni mindegyikbe. A 
telefonos és a számítógépes naptár közötti 
különbséget jól illusztrálta a következő példa. 
Egy okostelefonnál a naptáron belül egy pontos 
lakcím megérintése aktivizálja a GPS-t, és 
megjelenik a térkép applikáció útvonalajánlattal 
gyalogos, autós és tömegközlekedési 
javaslatokkal, a szükséges közlekedési 
információkkal.  

Terítékre kerültek a QR-kódok is. Kipróbáltuk a 
működésüket egy matricán keresztül, és láthatták 
hogyan jön be az adott szervezet weboldala a 
telefonon. Az 5Perc Angol folyóirat egyik QR-
kódjának beolvasása a leírt szöveg elhangzását 
eredményezte kitűnő hangminőségben. 

Megnéztük még, milyen megoldást kínál a 
Samsung a készülékeinek megóvása, 
eltulajdonítása ellen. Fontos volt tudatosítani, 
hogy ezt nem a telefonelőfizetés szolgáltatója, 
hanem a készülék gyártója biztosítja (bizonyos 
készülékeihez).  

Beszéltünk a sokféle „ingyenes” alkalmazásról, 
amelyek jelentős része bizalmas információkhoz 
férkőzik az alkalmazás feltételeként életünk, 
tartózkodási helyeink, szokásaink, kedvteléseink 
vonatkozásában. Gyakori igény az applikáció 
fejlesztői részéről a hozzáférés email 
fiókjainkhoz és közösségi média oldalainkhoz. 
Változó, hogy milyen használati feltételekkel 
találkozunk, mindenesetre figyelmesen át kell 
olvasni telepítés előtt ezeket az információkat, 
mivel léteznek elképesztő elvárások is.  

Ehhez kapcsolódóan megjegyeztem, hogy nem 
célszerű általánosan bekapcsolva hagyni a GPS-t 
és a mobilinternetet, csak amikor valóban 



használni kívánjuk. Telepített applikációink 
szándékunktól független adatforgalmat 
generálhatnak a fejlesztők felé, ill. fizetett 
szolgáltatásként más, ismeretlen szervezeteknek. 
A korlátos internet-előfizetéssel rendelkezőknek 
okozhat problémát a saját használaton kívüli 
adatforgalom. Ennek ellenőrzésére szintén 
elérhető egy alkalmazás NetLive néven.  

A bemutatott applikációk a következők voltak:  

• Your Magnifier - Nagyító alkalmazás, 
amely nemcsak időseknek hasznos, 
hiszen mindannyian találkozhatunk apró 
betűs használati utasításokkal, 
térképekkel és egyéb szövegekkel, 
nyomtatott áramkörökkel. E programmal 
fotót is tudunk készíteni a felnagyított 
részekről, vagy akár erős napfényben 
tartózkodva megváltoztathatjuk a látvány 
háttérszínét fehérről feketére, a betűszínt 
is inverzre állítva. Ha pedig több fényre 
lenne szükség a nagyítón keresztüli 
olvasáshoz, bekapcsolhatjuk a telefon 
világítását is. Ki gondolná, hogy ezt az 
applikációt az Életstílus kategóriában 
lehet megtalálni a Google Play-en? 

• Car Finder - Hol parkoltam? Fölöttébb 
hasznos applikáció autósoknak, amikor 
nagy bevásárlóközpontok parkolóiban 
hagyják járműveiket. Természetesen a 
GPS bekapcsolását is igényli. 

• Elsősegély applikáció (erről korábban 
már részletesen írtam a KemLIB 2013. 
decemberi számában) 

• Guide&Hand idegenvezető applikációk, 
amelyeket bemutattam a KemLIB 2013. 
novemberi számában. 

• TElvira – a MÁV-Start vasúti 
menetrendjének mobilra kifejlesztett 
változata. Jól megtervezett, áttekinthető, 
könnyen használható app hasznos 
kiegészítőkkel, például a vonatok 
késésének jelzésével, illetve leszállás 
előtti hangjelzés beállításával. 

• Budapesti közlekedés - metróra, HÉV-
re, autóbuszra, villamosra és trolira 
egyaránt nyújt menetrend információkat. 
Jól áttekinthető, könnyen alkalmazható. 

•  A BKK Info hasznos mindazoknak, akik 
a fővárosban élnek, vagy gyakran 
utaznak Budapestre. 

• HuMap applikáció, Magyarország, 
Budapest és néhány európai város offline 
térképe. Előnye, hogy vektoros térképek, 
ezért jóval kisebb a méretük, így 
gyorsabb a letöltésük, és kisebb 
adatforgalommal jár.  Az OpenStreetMap 
szolgáltatja a forrásadatokat. A 
wikipédiához hasonlóan ez is közösségi 
fejlesztésű térkép, ezért a színvonal 
bizonyára nem egységes. Azok a részek, 
amelyeket eddig kipróbáltam, pontos és 
részletekben gazdag információt 
szolgáltattak. 

 

Nagyító app alkalmazása érem vizsgálatához 

Végezetül szóba került az is, hogy a Volánbusz 
RT is modernizálta jegyeladásait. Online 
elővétel, elektronikus számlázás és telefonon is 
felmutatható menetjegy jellemzi a változásokat. 
Egyelőre nem az egész hálózatra kiterjedően, 
csupán a Bakony, a Somló és a Zala Volán 
csatlakozott az elektronikus rendszeréhez.  

A nap során az időjárás is kedvező arcát mutatta 
felénk, és a programok is kellemesen sikerültek - 
leszámítva az apróbb gondokat, félreértéseket és 
időcsúszásokat. Egy szép emlékkel lettünk 
gazdagabbak. 

Fotók: Szilassi Andrea 
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170 éve alapították az esztergomi 

könyvtárat 

Kovátsné Várady Eszter 

1844. július 6-án – éppen 170 esztendeje –

Helischer József  városi tanácsos 

végrendeletében 2538 – nagyrészt latin és 

német nyelvű – kötetből, valamint több 

kéziratból, térképből és néhány 

ősnyomtatványból álló gyűjteményét a 

városra hagyta. Adományát 3000 váltó forinttal 
egészítette ki a könyvtár gazdagítására és 
fenntartására. És ezzel megalapozta 
Esztergomban a nyilvános közkönyvtár 
intézményét! 

Miután 1844-ben meghalt, még 61 esztendőnek 
kellett eltelnie, hogy végakarata – legalább 
papíron – megvalósuljon. Esztergom képviselő-
testülete hivatalosan 1905-ben intézményesítette 
a hagyatékot: alapítólevélben rendelkezett egy 
nyilvános könyvtár fenntartásáról és 
működéséről.  

Esztergom kultúrtörténeti emlékei között igen 
jelentős helyet foglal el ez a rendkívül értékes 
hagyaték. Szakavatott kézzel válogatott könyvei 
igazolják, hogy a reformkori gondolkodás és 
embereszmény, a kultúra szeretete és tisztelete a 
kisvárosok „kisemberei" között is hatott. A 
hagyatékozó gyűjteményének nyomtatott 
műveiről maga készített – nyelvek szerinti 
csoportosítással – leltárkönyveket. A történelem 
és a földrajz osztályain belül külön 
szakcsoportként szerepeltette a megyéről, illetve 
a városról szóló – tehát az ún. helytörténeti – 
irodalmat. A négy leltárkönyvből három ma is 

megtalálható. A gyűjtemény jelenleg a Balassa 
Bálint Múzeum gondozásában áll. 

 

Helischer József végrendelete 

Illendő megismernünk azt a nemes 
gondolkodású, rendkívüli szociális 
érzékenységű, művelt, kulturált, lokálpatrióta 
férfit, aki Esztergom nyilvános könyvtárának 
alapjait 170 esztendővel ezelőtt lerakta. Sajnos 
nem sokat tudunk róla, még arcképét sem 
őrizzük, sírjának helye is ismeretlen. 

Helischer József 1779. április 12-én született 
Esztergomban. Apja Székesfehérvárról német 
kalaposmesterként települt városunkba. Az ő 
halála után magántanítványok oktatásával 
tartotta fenn magát, fejezte be gimnáziumi 
tanulmányait, majd Pesten bölcseletet tanul. 
Szülővárosában vállalt írnoki állást és aközben 
végezte el jogi tanulmányait. Néhány év múlva 
az árvák gondnoka lett, később aljegyző, majd 
1829-ben városi tanácsos, mely hivatalát 15 évig 
viselte. Nagy emberbarát hírében állt. Főleg a 
kórházzal, az iskolákkal és a köztisztasággal 



foglalkozott. Mint lelkiismeretes, ügybuzgó 
hivatalnok, rendbe szedte a szegényház és egyéb 
alapítványok pénzügyeit, ő volt a 
továbbfejlesztője az aggok házának is, mely 
intézményből alakult ki később a kórház. 

Nevét két munkája őrzi. Az egyik 1827-ből való: 
Esztergom vármegye statisztikai, történeti és 

helyrajzi leírása, latin nyelven, kéziratban 
maradt fenn. A másik munkája nyomtatásban is 
megjelent: Rövid tudósítás az 1838 esztergomi 

árvízről, annak következményeiről, a 

kárvallottak számára befolyt segedelmekről és 

ezeknek felosztásáról. 

Különös tisztelettel emlékezzünk róla ezen az 
évfordulón! 

 

Nekrológ Nagyfalusi Tibor halálára 
 
Kovátsné Várady Eszter 

 

 

 
Tibor több mint két évtizedig, 23 esztendeig 
vezette az esztergomi városi könyvtárat. Ez 

annyi idő, ami alatt felnő egy új generáció. 
Kritikus évek, az információrobbanás kora, az 
elektronikus kultúra elterjedése, a könyvtáros 
szakma átértékelődése – semmiképp sem 
könnyű, kihívásokkal teli kor. 

1937. augusztus 8-án született Érsekújváron, 
majd a szlovákiai kitelepítések során Szegedre 
került a család. Tibor hűségesen őrizte és ápolta 
gyökereit; a Felvidékkel egész élete során aktív 
kapcsolatot tartott fenn. Szegeden magyar-
francia szakos tanári diplomát szerzett 1961-ben. 
Egyetemi évei során bekapcsolódott a szegedi 
írócsoport életébe, minek következtében nem 
egy „ügynöki jelentés” született róla is. Erre az 
időre nyúlik vissza barátsága Ratkó Józseffel, 
Csoóri Sándorral is. Friss diplomával került 
városunkba, ahol a Dobó Gimnáziumban tanított 
63-ig, majd 66-ig a városi Művelődési Házban 
volt művészeti előadó. Közben Színjátszó-
rendezői Levelező Akadémiát végzett 
Budapesten. Már Esztergomba kerülésekor a 
városi színjátszó csoportok vezetője lett, 1968-
ban pedig egyik alapítójává vált az Esztergomi 
Klubszínpadnak. Kiváló amatőr rendezőként 74 
és 80 között országos sikereket ért el az EKSZ-
szel. 

1975-ben lett az esztergomi városi könyvtár 
igazgatója az előző vezető, a könyvtár-építtető 
fotóművész, Martsa Alajos ajánlására. 
Barátságát, tanácsait Lajos bácsi halálig 
élvezhette. Hogy feladatának a rá oly jellemző 
alapossággal tehessen eleget, elvégezte az ELTE 
BTK könyvtári szakát is (1977-80). Tagja volt az 
1980-ban újra életre hívott Balassa Társaságnak, 
szerkesztő munkatársa az Esztergom Évlapjai  
helytörténeti évkönyvnek és az Esztergom és 
Vidéke újraindult polgári hetilapnak (melynek 
1995-ben főszerkesztője is volt), valamint az 
Ister-Granum Eurorégió Átkelő című kulturális 
folyóiratnak is dolgozott. Számos cikke jelent 
meg az Esztergom és Vidékében, az Új 
Forrásban és az Esztergom Évlapjaiban. 
Újságírás, szerkesztés mellett helytörténeti 
kutatással is foglalkozott, kutatási területe a 
XIX-XX. század helytörténete, művelődés- és 
irodalomtörténete. Az esztergomi könyvtár 
alapító gyűjteménye, az ún. Helischer-



gyűjtemény adta meg az alapját érdeklődésének, 
sokat forgatta-kutatta, igyekezett rendszerezni a 
máig fel nem tárt, óriási értékű anyagot. 
Mindezek mellett alapító tagja az Esztergom 
Barátai Egyesületnek, melynek 2001-2006 
között elnöke volt, és haláláig tiszteletbeli 
elnöke. 1988 (alapítása) óta tagja volt a 
Közalapítvány a Várszínházi Nyári Játékok 
Támogatására szervezetnek. 1990-94-ben 
Esztergom városi képviselő-testületi tag, 
ugyanakkor a Kulturális és Idegenforgalmi 
Bizottság elnöke. Alapító tagja és elnöke a 
Párkány-Esztergom Baráti Egyesületnek (2001-
2006). 

Tevékenységéért 1978-ban a Szocialista 
Kultúráért, 1983-ban az Ifjúságért kapott 
kitüntetést, majd 1998-ban átvehette a Magyar 
Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét. 2006-ban 
Esztergom város részéről a Babits-díjat nyerte el. 

Ezekben a sorokban nem is kerülhetett sor Tibor 
minden tevékenységének bemutatására. A száraz 
adatok betekintést adnak ugyan szerteágazó, 
elkötelezett és fáradhatatlan munkálkodásáról 
városáért, a közösségért, a fiatalokért, a 
kultúráért, de nem adnak hű képet emberi 
mivoltáról. Arról, hogy csendes, szelíd, türelmes 
és megértő, segítőkész ember volt − remek 
humorérzékkel megáldva. Munkájában 
megszállottan alapos, aki mindenben a 
legtökéletesebbre törekedett.  

Jó főnök volt, megbízott az emberekben. 
Hiányzott, mikor nyugdíjba ment. De akkor azért 
még itt volt velünk, bármilyen kérdésre, 
tanácskérésre azonnal és segítőkészen reagált.  

Most már nem tudjuk őt felhívni. Csak 
emlékezhetünk rá. Nem múló tisztelettel és 
szeretettel, amíg csak élünk. 

 

 


