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Az Y és a Z generáció kultúra-

fogyasztási szokásai, avagy hogyan 

adjuk el a kultúrát fiataloknak? 

Petényi Erzsébet 

2015. szeptember 18-án részt vettem a II. 

Kulturális Piac és Szakmai Konferencia 

eseményén Tatabányán, a Vértes Agorájában. Az 

ott elhangzottakból idézek fel néhány gondolatot. 

Mielőtt azonban belevágnék, röviden tekintsük át 

a különféle generációk jellemzőit az alábbi 

összefoglaló alapján. 

"Veterán generáció„: 1925-1945  

Idős korban találkoztak először az Internettel. 

Számukra a számítógép- használat már 

önmagában is kihívás. Nehezen tudnak 

megbirkózni a digitális társadalom kihívásaival. 

„Baby-boom nemzedéke”: 1946-1964  

Életük derekán találkoztak az internettel. Egyre 

nagyobb intenzitással építik be munkájukba és 

hétköznapjaikba az internetet. 

"X-generáció„: 1965-1979  

Ők a hírnöknemzedék, az átmeneti generáció. 

Megbízhatóság, kontrolláltság, elmélyült 

szakmai igényesség, magas motiváció, 

kooperativitás, karrierizmus jellemzi őket. 

"Y-generáció„: 1980-1995  

A digitális nemzedék első hulláma. 

Magánéletükben nap, mint nap jelen van az 

Internet. 

"Z-generáció - IT-generáció„: 1996-tól  

Beleszülettek a digitális világba. Bátrak, 

kezdeményezőek, kevésbé kételkednek saját 

képességeikben, korlátaikban. Praktikus 

szemléletűek. 

"Alfa-generáció” -2005-től  

Ők a mostani gyerekek. Csendes generációnak is 

nevezik őket. 

 

Salamon Hugó, az intézmény szakmai vezetője köszönti a 

konferencia résztvevőit. Képek forrása: 

http://www.avertesagoraja.hu/galeria/10486.html#!pre

ttyPhoto[gallery]/3/ 
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Salamon Hugó üdvözlő szavai után a konferenciát 

Turainé John Katalin alpolgármester asszony nyitotta 

meg.  

A Kultúráért Felelős Államtitkárság Közösségi 

Művelődési és Művészeti Főosztályának 

főosztályvezetője, Szedlacsek Emília bevezetőjében 

kitért arra, hogy a piac szó kissé pejoratív értelmet 

kapott, pedig ha a szortiment – árukészlet – 

értelmezésben használjuk, akkor pozitív értelmet 

kaphat, s így már indokolt a művelődési intézmény, 

az Agora – piactér  is mint színhely. 

Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet 

szakmai igazgatója kiemelte, hogy az intézet fő 

feladatának tekinti az ifjúsággal való foglalkozást. Az 

ifjúságpolitika még keresi a helyét a nagypolitika 

térképén, de amellett, hogy a felnőtt társadalom mit 

gondol a fiatalokról, fontos azt is megtudni, hogy az 

ifjúság mit gondol magáról. Az NMI másik fő 

feladata az értékközvetítés, a kultúra átadása. Hogy 

mit értünk érték alatt, ezt pontosan meg kell 

határozni. A fiatalok esetében a pozitív értékek 

élményalapú elsajátítását közösségi színtéren 

szükséges megvalósítani. 

 

A konferencia résztvevői 

A rövid bevezető gondolatok után lépett színpadra 

Antalóczy Tímea, a Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem docense, aki Örvényben – 

Médiafogyasztásra szocializálva című előadásában 

elmondta, hogy a fiatalok életében a média mint fő 

szocializációs ágens jelenik meg – a család, az 

oktatás és a kortárs csoport helyett. A média a saját 

működési mechanizmusa, saját értékrendje szerint 

szocializál. Legfőbb területei a fiatal korosztály 

esetében: a nemi szerepek és identitás, a táplálkozás, 

drog és testkultúra, a divat és öltözködés, az 

előítéletek, a foglalkoztatási szerepek, a beszélt és 

írott nyelv, a viselkedési minták. A média néhány 

lehetséges hatása: széleskörű tematizálás, 

manipulációs hatás, a felnőtté válni akarás 

késleltetése. 

A kulturális műfajokban is generációváltás 

következett be. A hagyományos kulturális műfajok 

nem kompatibilisek az új generációk fogyasztói 

létformájával. Pl. jellemző, hogy a hagyományos 

könyvolvasás háttérbe szorul, a kép szerepe megnő. 

Érdekes, hogy a fiatalok hogyan osztották fel a 

kulturális ágakat. Megkülönböztették az öreg (jazz, 

operett, opera, balett, klasszikus zene, festészet) és a 

fiatal műfajokat (film, tánc, színház, kiállítás).  

 

Antalóczy Tímea 

A mai Z generációra a legjellemzőbb az álladó online 

jelenlét. Egy 2013-as felmérés szerint ahhoz, hogy a 

telefon 50 millió felhasználóhoz eljusson, 75 év 

kellett. Ugyanennyi felhasználóhoz az engry bird 35 

nap alatt jutott el. A virtuális világ adta szabadság 

ambivalens, hiszen a szabadság csak látszólagos, a 

magányossá válás folyamata is elindul. A távolságok 

könnyen áthidalhatók, látszólag közel kerül minden 

az online világban. Fontos, hogy a virtuális terekből 

való kilépés lehetőségét megteremtsük a fiatalok 

számára. 

Tari Annamária Az „Y és a „Z” generáció 

sajátosságai a kultúrafogyasztás és a közösségi 

művelődés szempontjából című előadását azzal 

kezdte, hogy a média nyújtotta kultúra manipulált, és 

a bulvár teljesen kiszorítja az egyéb kultúrát, 

hiányzik a kritikai gondolkodás. A médiumok az 

egyetemes értékeket már nem közvetítik. Az off-line 

generáció még a régi értékrendszer elvárásainak 

megfelelően nőtt fel. A mostani 20-30 évesek 

különleges helyet foglalnak el világunkban. Ők az 

információs kor gyermekei, együtt nőttek fel az 

internethasználat elterjedésével, megtanulták 



alkalmazását, aktív felhasználói lettek. Az Y 

generáció nem feltétlenül akar megfelelni egy olyan 

szülői mintának, amelyben a “robotoló szülő” a saját 

életében sem éli át az örömöket, és a hagyományos 

értelemben vett tekintélytisztelet sem a sajátjuk. De 

hogyan is lehetne elvárni e fordított szocializációban 

felnőtt nemzedéktől ezeket, hiszen nem ők tanulnak a 

szülőtől, sokkal inkább ők oktatják elődeiket a 

technika vívmányainak használatára! Ellentmondásos 

korban születtek, és nem mindennapi körülmények 

között kell eligazodniuk, helyt állniuk a velük 

szemben támasztott sokféle követelmény közepette. 

A fogyasztói társadalom minden előnyével és 

hátrányával naponta “bombázza” őket a 

legkülönfélébb módokon, de az új lehetőségek, 

igények, átértékelődött fogalmak, a megváltozott 

értékrendben nincs számukra biztos iránytű, és nincs 

kijelölt út. A helyes utat önmaguknak kell 

megkeresni, mégpedig egy virtuális világban, amit 

hozzá kell illeszteniük a való világhoz, a mindennapi 

realitáshoz. 

 

dr. Tari Annamária 

Az Y nemzedék olyan világban vált felnőtté, ahol 

örökké sietnie kell, önmagát kell megvalósítania, 

karriert kell építenie. Egy érdekvezérelt világban, 

ahol attól kell tartani, hogy ha nem igyekeznek, 

értékcsökkentek lesznek, partvonalra kerülnek. Az 

időskor, a tapasztalat önmagában nem kelt bennük 

csodálatot, tiszteletet, presztízst. 

Korlátlan információ birtokába juthatnak, de az 

életüket teszik fel, kitárulkoznak a világ számára, 

kitörölhetetlen nyomot hagynak magukról, olyan 

adatokat, amelyeket bármikor felhasználhatnak a 

kárukra. 

Az Y nemzedék magabiztossága csak felszín. A 

mélyben szorongás, félelem, bizonytalanság, stressz, 

különféle traumák lappanganak, mert nincs könnyű 

életük. Hiányzik a kapocs, ami összeköt, a bizalom, a 

megértés, a türelem, a szeretet. Ezekből van a 

legkevesebb a mai, gyakran atomjaira hulló 

családokban. Az őszinte beszélgetések, a 

meghallgatás és a “kibeszélés” művészetének 

kevesen vannak birtokában. 

A Z generáció, az Y generáció utáni korosztály. A 

jövő generációja abban is nagymértékben különbözik 

a korábbiaktól, hogy ez egy digitális generáció, ők a 

“dotcom” gyerekek, beleszülettek a digitalizált 

világba, így minden digitális eszközt természetesnek 

vesznek, az emberek mindennapjainak nemcsak 

kiegészítéseként, hanem szerves részeként kezelik 

azokat. Ők a világ első globális nemzedéke, a 

globális falu első gyermekei, akik ugyanazon a 

zenén, ételen, mozifilmen, és divatirányzaton nőnek 

föl. Ez a nemzedék a legkisebb létszámú, a 

legoktatottabb, a legkisebb családba született, a 

legidősebb anyák nevelik és a leghosszabb várható 

élettartammal rendelkezik. A mai fiatalok virtuális 

közösségekben élnek, a világhálón töltik 

szabadidejük nagy részét, és kapcsolataikat is az 

internetes közösségi oldalakon építik ki, félő 

azonban, hogy a virtuális térben nem tanulják meg a 

konfliktusokat megfelelően kezelni. 

A kamaszok mozaikszerű érettséget mutatnak, vagyis 

az eszközhasználatban nagyon is érettek, míg más, 

érzelmi-indulati vonatkozásban még gyerekek. Egyre 

több agresszív hatás éri őket, egyre gyorsabban 

nőnek fel. Minden látszat ellenére nincs könnyű 

gyerekkoruk: értenek sok mindent, de feldolgozni 

nagyon keveset képesek ebből.  

Az ún. „kívülhordott önértékelésük” azt jelenti, hogy 

mások mondják meg számukra, mi a jó. Gyorsan 

kapják az élményeket, ingereket, melyek között 

nagyon sok a felesleges, a kommunikációs zaj. 

Fontos számukra az azonnali érzelmi kielégülés 

igénye. Figyelmük megosztott, egyszerre több 

dologgal foglalkoznak. Megfigyelhető a „biznisz” a 

semmiből, sokan tizenéves korukban üzletemberekké 

válnak az interneten keresztül.  

A régi értékek, érzelmek és attitűdök folyamatosan 

változnak. Az információs kor és a fogyasztói 

társadalom hatásait sem kikerülni, sem 

megváltoztatni nem lehet, mert életünk részei. Ez 

érzelmileg is rugalmasságot és alkalmazkodást 

igényel felnőttől és gyerektől egyaránt. A 

felnőtteknek nagy feladata van ebben a folyamatban: 

tudatosan kellene vigyázniuk a Z generációra, 

megmutatni és átadni a legfontosabb értékeket. 



Segíteni kell őket abban, hogy az elérni kívánt 

célokat a képességekhez tudják igazítani. Nem 

mindegy, hogy az élményeket megosztják vagy 

megélik. Fontos, hogy önállóan cselekedhessenek, 

magukénak érezhessék a megoldandó feladatot. 

Kiegyensúlyozott felnőttnek kell lenni, ahhoz, hogy 

humorral vagy komolysággal, de hitelesen képviselni 

lehessen a tudást. Szeretettel, megértéssel közeledni, 

ez a kulcsa az együttélésnek. A legfontosabb pedig a 

kommunikáció: ha nem teremtünk alkalmat a 

beszélgetésre, akkor ezek a fiatalok teljesen 

elszakadnak tőlünk, belemerülnek on-line világukba 

és a teljesen idegen off-line világban elveszettek, 

magányosak lesznek. 

Harmadik előadóként a Sziget Fesztivál alapítója, a 

Sziget Kft. ügyvezetője, Gerendai Károly lépett a 

színpadra. Sikeres magyarországi gyakorlatok a 

kultúraközvetítésben és a célcsoportok elérésében 

címmel tartott élménybeszámolót, osztotta meg 

tapasztalatait hallgatóival. 

 

Gerendai Károly 

A Szigeten az átlagéletkor 21,6 év, tehát a Z 

generáció képviselői vannak többségben. A fiatalokat 

már leginkább a médián keresztül lehet elérni. Az 

internetes fórumokon mindig vannak ún. 

véleményvezérek, az ő befolyásuk igen nagy a többi 

felhasználóra. Nézete szerint a rendezvények, 

fesztiválok sikerének fő oka éppen az off-line jelenlét 

lehetősége, vagyis az igény arra, hogy személyesen is 

találkozhassanak egymással a fiatalok. 

Ma már a fesztiválok piaca is telítődött, a meghívható 

együttesek száma korlátozott, szinte mindenhová 

ugyanazokat a fellépőket hívják meg. Egy fesztivál 

sikerét tehát nem a szereplők adják, hanem a 

közösségi élmény minősége. Fontos, hogy valami 

egyedi, csak az adott fesztiválra jellemző élmény is 

legyen, mint pl. a mikroterek, kisebb közösségi 

élmények. A távolabbi, 5-10 éves trendeket előre 

látni még nem lehet, folyamatosan változik a világ, 

alkalmazkodni kell az igényekhez. 

 

Nemes Orsolya. 

A szünet utáni első előadó Nemes Orsolya, 

prezentáció-dizájner és tréner. Az Y generáció 

tagjaként cégeknek segít a kommunikációban. Saját 

munkahelyi tapasztalatait beépítve tart előadásokat 

generációjáról azzal a céllal, hogy a generációk közti 

szakadék csökkenhessen, megérthessék az idősebb 

generációk tagjai a fiatalabb, feltörekvő 

munkatársaikat. Felhívta figyelmünket, hogy a 

generációs problémák megértésében első helyen a 

környezet feltárását kell elvégeznünk. Az elmúlt 15 

évben megváltozott a világ. Az 1980 után született 

emberek tinédzserként élték meg az ikertornyok 

terrortámadását 2001-ben. Ez az esemény 

megváltoztatta az egész világot, alapjaiban 

módosította a biztonságról alkotott képet. A 

bizonytalanság érzése beköltözött az emberek 

mindennapjaiba, eluralkodott a bizalmatlanság 

érzése, hogy leginkább csak saját magukra 

támaszkodhatnak. A Z generáció tagjai ebbe nőttek 

bele. Megváltozott a technológiai környezet is. 

Belenőttek a digitális technológiába, ők a digitális 

bennszülöttek. Többségük úgy érzi, ami nincs az 

interneten, az nem is létezik. A digitális világ az 

analóg világ kiterjesztése számukra. Mindent 

megosztanak, véleményt mondanak mindenről és 

figyelembe veszik mások véleményét az internetes 

platformokon. Osztható tartalmakat készítenek, 

közösséget építenek a hálón. Használják a facebookot 

(amit a Z generáció már nem annyira), az 

instagramot, a snapchet-et, spotify-t, tindert. ubert, 

airbnb-t. Napi két órát töltenek okostelefon 

használatával, különféle praktikus alkalmazásokat 

töltenek le. Fontosnak tartják a minőségi termékeket, 

a minőségi munkát is. Szeretnek jó csapatban együtt 

dolgozni, lényeges a partnerség, az önálló 

feladatmegoldás, de a folyamatos visszajelzés is. 



A jellemzők felsorolása után néhány konkrét ötletet 

láthattunk a figyelemfelkeltés eredményes 

megvalósulására, pl. a Katona József Színház 

Gifszínháza, a Momentán társulat honlapja, a Ma este 

színház, Ma este koncert honlap, a Vírusest, a 

TEDbeszédek, QuizUp, a Hosszúlépés városi séták. 

 

Müller Tamás 

Müller Tamás, a The ConnectEast Incubator cég 

képviselője a „Kultúra a zsebben – 

információközvetítés mobiltelefonos 

alkalmazásokkal, avagy mire jók az okos kütyük?” 

című előadásában gyors ismertetőt hallhattunk olyan 

alkalmazásokról, programokról, amik a 

figyelemfelkeltés eszközei  lehetnek.  Ilyenek pl. a 

LOL rövidítés, ami a túl humoros dolgok jelzője, az 

OMG a megdöbbenés szinonimája. A Twitter egy 

ismeretségi hálózat, mikroblog-szolgáltatás, mely 

lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy rövid 

bejegyzéseket vagy egymásnak szánt üzeneteket 

írjanak maximum 140 karakter hosszúságban. Az 

Elevator pitch (néhány perc a liftben technika) egy 

rövid beszéd, amely néhány mondatban összegzi az 

adott termék, szolgáltatás, projekt, vállalat, vagy akár 

munkavállaló, illetve munkakereső legfontosabb 

tulajdonságait. Az one line pitch azt jelenti, hogy egy 

ötletet egy mondatban, 15-20 másodperc alatt kell 

eladhatóvá tenni. A Dropbox online fájltárolási 

szolgáltatás, lehetővé teszi állományok felhőkben 

tárolását, szinkronizálását és megosztását. A 30km.hu 

segít összehozni a fogyasztókat a közelükben 

található termelőkkel. A miutcank.hu oldalon 

regisztráció után megismerkedhetünk 

szomszédainkkal, és kapcsolatba léphetünk a 

környékünkön élőkkel. 

Utolsóként Dr. Botos Barbarától egy Tatabányán 

megvalósuló ötletet ismerhettünk meg. Az angol 

nyelv és irodalom, biológia szakos középiskolai 

tanár, környezetgazdász a Bárdos László Gimnázium 

Z és Y generációs tanulóval dolgozott. Látványos és 

szokatlan előadása lenyűgözte a rendezvény végéig 

ottmaradt hallgatóságot. A gyerekekkel 

környezetvédelem témában forgattak rövid 

jeleneteket, mintha filmelőzetesek lennének. A 

diákok a saját eszközeikkel, a saját forgatókönyvük 

szerint, a maguk választotta helyszíneken 

gyakorlatilag nulla költségvetésből forgatták a 

filmeket, láthatóan nagy beleéléssel, lelkesedéssel. 

Ahogy a tanárnő elmondta, ezekkel a fiatalokkal csak 

úgy lehet szót érteni, hogy be kell épülni közéjük, ne 

adjunk kész válaszokat nekik, akkor érzik magukénak 

a megoldandó feladatot, ha maguk találják meg a 

választ. A bemutatott három film, a közös munka 

minderre kiváló példa. S mint ahogy fentebb már 

megfogalmazódott, nem mindegy, hogy az 

élményeket megosztják velünk, vagy megéljük mi 

magunk is. Azoknak, akik nem vettek részt a 

konferencián, ezzel a beszámolóval kell beérniük. 

 

 

Dr. Botos Barbara 

 

Az utolsó tánc. Környezetvédelmi kisfilm a Bárdos László 

Gimnázium tanulóival.  

A kép és a videó forrása: 

https://www.youtube.com/watch?t=16&v=bZqlIVz9o_s 

https://www.youtube.com/watch?t=16&v=bZqlIVz9o_s


8 éves lett a tatabányai NetNagyi 

Klub 

Szilassi Andrea 

2015. augusztus 15-én, ezen az augusztusi 

kánikulai napon folytatódott az okostelefon- és 

tabletsuli a megjelent klubtagoknak és 

vendégeknek, akik közül négyen Budapestről 

érkeztek.  

Előtte azonban megünnepeltük 8. 

születésnapunkat, és jólesően vettük tudomásul, 

hogy a legelső klubfoglalkozás résztvevői közül 

többen ezúttal is jelen voltak. Mivel minden 

alkalommal készítettünk fotókat, a képeket pedig 

egy felhő alapú tárhelyen rendszerezve 

közreadtuk, ezért kellemes időtöltést jelent 

mindannyiunk számára ezeket időnként 

átböngészni. Azon túl, hogy a képek 

megmutatják, milyenek voltunk fiatalabb 

kiadásban, ugyanakkor felidézik 8 év 63 

klubrendezvényének emlékét, amelyen 1.569 

vendég vett részt összesen.  

 

Csoportkép 2011 áprilisából. Fotó: Pohner Lászlóné 

Az eltelt idő alatt mind az előadások témaköre, 

mind az eszközök köre egyre bővült. 8 év alatt a 

következő főbb témák kerültek napirendre: 

 A Windows XP, 7 és 8.1-es, valamint az 

iOS operációs rendszerek sajátosságai  

 Honlapajánlatok 

 Virtuális utazások a világ szép helyein 

 Családfakutatás, családfakészítő 

szoftverek és online alkalmazások 

 Ügyintézési lehetőségek a világhálón 

 Néhány nagy Google projekt 

bemutatatása: pl. az emberi testet három 

dimenzióban láttató Zygote Body, és az 

Amazonas esőerdőiről készült projekt, a 

transzszibériai vasút útvonaláról készített 

videók, térképek, hangfelvételek, továbbá 

a Google Art művészeti projektje, stb. 

 Filmek, zenék, e-könyvek, könyvtárak és 

archívumok a világhálón. 

 Különféle digitális képszerkesztő 

programok alkalmazása, képtömörítő és 

egyéb szoftverek ajánlása, bemutatása. 

Digitális képek készítése régi 

negatívokról és pozitívokról speciális 

filmszkennerrel 

 Scrapbook, fotókönyv, többrétegű képek 

és fotómontázsok készítése 

 Videó-, film- és prezentáció-készítés  

 Zene- és hangszerkesztő programok, 

karaoké énekléshez alkalmazható 

szoftver és kellékek 

 Bakelit lemezek és magnókazetták 

hanganyagainak digitalizálása  

 Geoládázás 

 Facebook, Google +, IWIW és egyéb 

közösségi portálok hasznos tudnivalói 

 Digitális lábnyomaink és ismeretlen 

követőink. Adataink védelme. Tanácsok 

az internetezés veszélyeivel kapcsolatban  

 A Gmail és a Hotmail. A Google Drive 

és a SkyDrive bemutatása, felhőalapú 

szolgáltatások. 

 Számítógépes problémák és kezelésük. 

 Dokumentumaink rendszerezése, 

archiválása. Öletek a gyors 

visszakereshetőségre. Sz mappák 

színezése, megkülönböztetése érdekében. 

 iPad, okostelefon és mesterséges 

intelligencia. Okostelefon applikációk  

A foglalkozás a májusi órák rövid átismétlésével 

folytatódott, mivel voltak olyanok is, akik az 



első programon nem vettek részt. A klub előző 

előadásainak tartalmáról a Kemlib 2015. május-

júniusi számában már beszámoltam. Ezt 

követően egy olyan összefoglaló következett, 

amit egy tájékozott okostelefon- és 

tablethasználónak tudni érdemes. A legtöbb 

mobil eszköz tulajdonosa ugyanis általában csak 

a saját eszközét ismeri valamennyire, de nem 

tudja igazán összevetni más gyártók darabjaival. 

Beszéltünk a mobileszközök legnagyobb 

cégeiről, illetve a legáltalánosabban elterjedt 

operációs rendszerekről, az Apple iOS 

rendszeréről, a Google Androidjáról és a 

Microsoft Lumia Denimjéről. 

 

A kép forrása: 

http://go.rokmobile.com/hs-fs/hub/402293/file-

2644734152.jpg/Tech_Blogs/phablets.jpg?t=1444161776552   

Szó esett okostelefon és tablet vonatkozásában 

az alkalmazhatóság hasonlóságairól és 

különbségeiről. Megnéztük e három nagy 

óriáscég webáruházát is. Mindeközben felhívtam 

a figyelmet arra, milyen fontos tájékozódni a 

letöltések előtt, milyen engedélyeket kérnek a 

használatért cserébe a fejlesztők. Megnéztük, 

hogy a Google Play webáruházából letölthető 

alkalmazások fejlesztői milyen dolgokhoz 

férhetnek hozzá, illetve milyen felhatalmazást 

adunk számukra az alkalmazás használatával. A 

Microsoft operációs rendszerein utólag is 

beállítható, mely applikáció fejlesztőjének tiltjuk 

le vagy kívánjuk jóváhagyni például a bármikori 

mikrofon-, webkamera és GPS-használatot.  

Ennek kapcsán elhangzott az is, hogy nem 

minden letölthető alkalmazás ingyenes. Sőt, 

különböző árak tapasztalhatóak a 

webáruházaknál, ha különböző gépekről, 

eszközökről tekintjük meg ugyanazt az 

applikáció-kínálatot.  Ennek okaiba ezúttal nem 

merülnék bele, mivel hosszabb magyarázat 

lenne. Beszéltünk arról is, hogy milyen 

lehetőségeink vannak, ha akár újságot, akár 

díjfizetéses applikációt szeretnénk rendelni. A 

DiMagnál történő újságelőfizetés széleskörű 

lehetőségeiről és rugalmas, gyors megoldásairól 

már a május-júniusi számban is írtam, ezért ezzel 

most szintén nem foglalkozom. Egy másik, 

elterjedt megoldással viszont igen, amikor saját 

PayPal fiókunkon keresztül történik az 

előfizetési díj átutalása. Ez a megoldás azonban 

angol nyelvtudást igényel, már nincs magyar 

nyelvű felület. A PayPal fiók regisztrálása nem 

jelent fenntartási költséget, és minden hónapban 

elegendő nagyjából annyi pénzt átutalni a 

számlánkra, amennyit fizetni szeretnénk egy 

szolgáltatónak, akinek felhatalmazást adunk arra, 

hogy adott esetben minden hónapban leemeljen 

egy konkrét összeget erről a virtuális 

számlánkról. A PayPal a forintban küldött 

pénzünket olyan valutára váltja át, amilyenre a 

szolgáltató igényt tart. Ezért a konverzióért 

valamennyi, de nem jelentős költséget felszámít 

a PayPal, illetve az aktuális valutaárfolyam is 

befolyásolhatja, mennyi forintunkba kerül egy 

adott tranzakció. Ilyen módon azonban nem 

férhetnek hozzá idegenek a bankszámlánkhoz, és 

mindenkor mi irányítjuk a pénzmozgásokat. 

Befejezésként az otthoni wifi hálózat 

létrehozásainak előnyeivel, a fájlok átadásának 

különféle módjaival, valamint a rádióhullámon 

keresztül történő fájlcserével (bluetooth) 

foglalkoztunk, melyet gyakorlatban is 

kipróbáltunk. Ezúttal sem értünk a téma végére, 

ezért az okostelefon- és tabletsuli ezután is 

folytatódni fog. 

 

Vezeték nélküli hálózat hasznosítása. A kép forrása: 

http://www.tech210.com/dev/index.php/home-personal/internet-

and-wifi-setup 
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Marosvásárhelytől Tatabányáig, az 

irodalomkritikától a könyvtári 

feladatokig 

Örsi Melinda 

2015 augusztusában Erdélyből  Tatabányára 

érkeztem  azzal a céllal, hogy két hónapos 

szakmai gyakorlaton vegyek részt a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtárban. Ezt a 

lehetőséget az Erasmus Plusz program 

biztosította számomra. Ez egy Európai Uniós 

szervezet, akik pályázatokat hirdetnek meg 

tanulmányi ösztöndíjak és szakmai gyakorlatok 

betöltésére egyetemistáknak. A tanulmányi 

ösztöndíjaknál az egyetem korlátozza a 

lehetőségeket, de a szakmai gyakorlatnál a 

lehetőségek száma végtelen. A tanuló 

választhatja ki az országot, a céget, intézményt 

és az ott végzett munkát is. Az egyedüli feltétel, 

hogy valamennyire kapcsolatba hozható legyen a 

folytatott tanulmányokkal. Erről tudomást 

szerezve elkezdtem gondolkozni, hogy én hova 

is mehetnék. Mivel kiskorom óta szerettem a 

könyvtárakat, és végzettségemhez is illeszkedik, 

így az intézménytípus már megvolt, csak a 

helyszín hiányzott.  

Én még soha nem 

jártam külföldön 

előtte, így érthető volt 

ijedtségem, hogy 

nagyon messze 

kerülök az 

otthonomtól, ahol 

esetleg még a nyelvet 

se beszélem. Ezért 

esett választásom 

Magyarországra. De 

ez még mindig nem 

volt elég, könyvtári 

nyelven szólva le 

kellett szűkítenem egy 

városra a találati halmazt. Nagyon megörültem, 

amikor az interneten rákerestem Tatabányára, és 

láttam, hogy van itt megyei könyvtár. Engem ide 

szoros rokoni szálak kötnek, ugyanis nagynéném 

itt él a családjával. Tehát a város már adott volt, 

és a fejemben összeállt a két hónapra szóló terv 

is. Már csak a könyvtárral kellett egyeztetnem, 

hogy fogadjanak, mint gyakornok. Írtam nekik, 

és tűkön ülve vártam válaszukat. Rövid időn 

belül megérkezett a beleegyezés. Ezután már 

csak a formaságok maradtak. Sokan kérdezték, 

vajon miért nem választottam más helyet? Miért 

nem Budapest vagy Debrecen mellett döntöttem? 

Nem értették, mit akarok én Tatabányán. Addig-

addig hallgattam ezt, míg kissé én is 

elbizonytalanodtam. Ide érkezve szembesültem a 

ténnyel, hogy ez a város tényleg nincs teli 

történelmi épületekkel, amik engem mindig is 

vonzottak. 

Mindazonáltal július 27-én elkezdődött életem 

egyik legszebb élménye.  Kétségekkel és 

kérdésekkel telítve elindult első napom a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtárban. A nap 

végére szerencsére már biztos voltam abban, 

hogy helyesen választottam ki a helyszínt. Itt 

olyan összetett programot állítottak össze nekem 

a kedves kollegák, ami garantáltan kitért minden 

munkafolyamatra, így lehetőséget nyújtott 

számomra, hogy belekóstoljak a könyvtáros 

munka apró-cseprő dolgaiba. Teljes 

bizonyossággal állíthatom, hogy ez volt életem 

első komolyan vett szakmai gyakorlata, ahonnan 

tényleg úgy térek majd haza, hogy tanultam 

valamit. Emellett segített felmérni saját 

képességeim és érdeklődésem. A tanári 

szakmával ellentétben a könyvtárosi mesterséget 

később is szeretném még végezni, nem 

tántorodtam el abbéli szándékomtól, hogy egy 

könyvtárban dolgozzak. Sőt, megerősített 

benne!   

Mentorom, Kantó Erika nagyon kedvesen és 

segítőkészen úgy tervezte meg ittlétemet, hogy a 

könyvtár összes munkaterületén eltöltsek egy kis 

időt, megtapasztalhassam a háttérben folyó 

munkákat is. Látnom kellett, hogy a könyvtárosi 

munka nem csupán annyi, hogy könyveket adnak 

ki az olvasóknak, és visszaveszik tőlük - mint azt 

az átlagemberek hiszik. A könyvtáraknak új 

feladatokkal és kihívásokkal kell 

szembenézniük, hogy képesek legyenek 

megtartani és gyarapítani látogatóik számát, 



dacolva az internet erejével. Ami bizony elég 

komoly ellenfél. Az új feladatok mellett 

megmaradtak természetesen a régiek is, és hála e 

könyvtárnak - megismerkedhettem ezekkel is.  

De ez a két hónap nem csak munkáról szólt! 

Sok-sok nevetésről, kirándulásról, 

élménygyűjtésről is. Részt vettem az augusztus 

közepén lezajlott öko-táborban, 

Koppánymonostoron is, amely Nász János 

sikeres NKA pályázatának köszönhetően 

valósult meg. Ezalatt az idő alatt egy kirándulás 

alkalmával ellátogattam a szlovákiai 

Révkomáromba. Így elmondhatom, hogy 

külföldön is jártam, hiszen mi, erdélyiek 

Magyarországra nem külföldként tekintünk. Ezt 

a különös érzést, meg az erdélyi magyarok 

helyzetét ecseteltem a táborban a meghívott 

gyerekeknek, akik lelkesen hallgattak, majd 

kérdésekkel bombáztak. Nagyon aranyosak 

voltak hozzám. Ez a kirándulás nem csak 

szórakoztató volt, de ráébresztett arra is, hogy 

már felnőtt vagyok, és a 14-15 évesek is ekként 

tekintenek rám.  

Majdnem minden hétvégém kirándulásról szólt. 

Jártam Tatán és Révkomáromban kétszer, és a 

Balatonra, Siófokra is eljutottam. Majd 

Mikolasek Zsófiának köszönhetően - akinek ezért 

mindig hálás maradok - ellátogattam Budapestre 

is. A Vártól a Városligetig mindent megnéztem, 

és megörökítettem képekkel. Mindazonáltal a 

fotók nem tudják visszaadni a kirándulás 

egészét, s az örömet, a csodálatot és még sokféle 

érzést. Sok minden csak az emlékezetemben él. 

Csodálatos volt a főváros! Főleg az épületek, az 

utcák, a Margit sziget, az Erzsébet kilátóról és a 

Libegőről látható panoráma, amelyek olyan 

élményt nyújtottak, hogy évekig lelki elemózsiát 

biztosítanak számomra. Részt vettem az MKE 

által szervezett kiránduláson is, amikor 

Lábatlanra és a Duna túl partján fekvő, 

szlovákiai Karvára utaztunk. Bár a látvány nem 

vetekedik a fővárosi kirándulással, azért a 

hangulata ennek is jó volt. A kirándulás során 

úgy éreztem, hogy én is e könyvtár  munkatársai 

közé tartozom, és őszintén kívántam, bárcsak 

soha ne múlna el ez a két hónap.  De sajnos 

véget ért, szeptember 29-én repülök haza. 

Amikor érkeztem, egy félénk lány voltam, aki 

életében először jár külföldön és  nem tudta, 

mire számíthat. Itt megtapasztaltam az élet nagy 

ajándékait - barátság, jó kapcsolatok, tapasztalat. 

Olyan élményekben lehetett részem, amelyekről 

egy éve még álmodni se mertem. Pozitív 

fogadtatásban volt részem, bármerre is mentem. 

Sokan dicsérték "ízes" beszédem. Feszegettem 

saját határaim is, kiléptem a komfortzónámból és 

nyitottam a világ felé. Csak így lehetett új 

élményekkel gazdagodni. Az emberi élet nem a 

vagyongyűjtésről kell, hogy szóljon, hanem 

arról, hogy minél többet legyünk szeretteinkkel, 

és próbáljunk meg új kapcsolatokat építeni. 

Mindenki tanulhat másoktól, és minden 

helyzetből le lehet vonni valamilyen 

következtetést. S ezekre a dolgokra bizonyos 

mértékben e szakmai gyakorlat során jöttem rá.  

Most, távozáskor egy teljesen más ember fog 

megérkezni a kolozsvári repülőtérre. Egy lány, 

aki új tudásra és barátokra tett szert, aki 

eltölthetett egy kis időt távol élő rokonaival, egy 

lány, aki elveszített egy fontos személyt ittléte 

alatt, és egy lány, akinek életcéljává vált, hogy 

utazhasson és tapasztalatokat gyűjtsön. Egy lány, 

aki még mindig fél az ismeretlentől, de 

megtanult nem pánikba esni minden apró 

probléma miatt, és aki bizakodik, hogy szép élet 

vár rá.   

 

Örsi Melinda. Fotó: Mikolasek Zsófia 

Köszönöm mindenkinek a támogatást, a kedves 

fogadtatást, a barátságos hozzáállást és a 

segítőkészséget, amit egytől-egyig minden 

kollegában megnyilvánulni láttam. Köszönöm a 

sok csodás élményt, a belém vetett bizalmat és 

remélem, hogy ez a búcsú nem örökre szól!   
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Hármas ünnep Kondor Katalinnal az 

esztergomi könyvtárban  

 
Kovátsné Várady Eszter 

Jubilálni mindig felemelő, szép; alkalom arra, 

hogy az ember visszatekintsen örömteli 

eseményekre, melyek fölött a hétköznapok szinte 

észrevétlen elszállnak, s csak ha elérünk egy 

kerek dátumhoz, akkor jön a visszatekintés, az 

addigi teljesítmény mérlegelése. És az ünneplés. 

Az esztergomi könyvtárban 2015. szeptember 

15-én kettős jubileum köszöntésével kezdődött 

meg a Könyvtári beszélgetések.  

Bevezetésnek az intézmény fennállásának 110. 

évfordulójáról emlékeztem meg röviden az 

intézmény igazgatójaként. Helischer József – a 

könyvtár névadója – hagyatékát (2538 kötet, 

térkép, kézirat és 3000 váltó forint a 

gyarapításra) a szabad királyi város 

képviselőtestülete 1905. augusztus 28. napján 

tartott közgyűlésén intézményesítette Városi 

Nyilvános Könyvtár címen. E dátumtól 

kezdődött az esztergomi városi könyvtár 

kalandos története, mely ugyan az 1844-es 

Helischer hagyatéknál kevésbé viharos éveket élt 

meg, de azért igencsak része van a nem mindig 

előnyös változatosságban… 

A 110 éves intézménynek persze jócskán 

akadnak nagyszerű eredményei. Ezek sorából a 

kiemelkedik a Könyvtári beszélgetések, mely 

elérkezett 100., ünnepi alkalmához. A 

programsorozat 2004-ben indult; a könyvtár 

felismerve az „új időknek új szeleit” olyan 

programokat indított útjára, melyek új 

tartalommal tudják kiegészíteni a hagyományos 

ismeretterjesztési funkciót. Ezek közt jelentős 

szerepet játszott a 2004 májusában indított 

Könyvtári beszélgetések. Az eltelt több mint tíz 

esztendőben a meghívott vendégek sorával 

tulajdonképpen felvonult a magyar kulturális 

közélet színe-java az esztergomi könyvtárban. 

Hogy százuk közül csak az azóta eltávozottakat 

említsük, így is tisztelegve emlékük előtt: 

Gyurkovics Tibor, Erőss Zsolt, Cseh Tamás, 

Makovecz Imre, Czeizel Endre.  

Még mielőtt a Könyvtári beszélgetések ünnepi 

alkalmának vendégéről szó esnék, meg kell 

említenünk a harmadik okot, amely további 

alapot adott az ünneplésre. Ebben az 

esztendőben, fennállása óta először az 

intézménynek végre lehetőség nyílt egy 

helytörténeti kiadványsorozat útnak indítására. 

(E számunk helytörténeti rovatában részletesen 

is írunk erről. – szerk. – ) 

 

Bánhidy Vajk, Kovátsné Várady Eszter és Kondor Katalin. 

Fotó: Nyári Andrea 

A Könyvtári beszélgetések 100. alkalmának 

vendége Kondor Katalin volt. Őt Várady Eszter 

az üdvözlő szavakon kívül egy tortával is 

köszöntötte, amelyen egy marcipánból készült 

könyv díszelgett, a 100. Könyvtári beszélgetés 

felirattal – az Ettore cukrászda ajándéka az 

ünnepi alkalom vendégének. Ezt követően indult 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


meg a beszélgetés Bánhidy Vajk gyakorlott, értő 

moderálásával, melynek során sok mindent 

megtudtunk Kondor Katalin életéről. Megtudtuk 

pl., hogy kilencéves korában már részt vett 

Debrecenben az 56. október 23-i tüntetésen, 

noha nem sok fogalma volt arról, mi is folyik 

valójában – a kis történet a kíváncsi, a mindenre 

nyitott gyereket villantotta fel, akiből később 

országszerte ismert, kitűnő riporter vált. Szó 

esett a technika fejlődéséről, hogy mit is jelent a 

média világában; a hír-veseny felfokozódott, és a 

mindent elárasztó információ a minőség 

gyalázatos romlását hozta magával, mondta 

Kondor Katalin. Annakidején a szakma 

alapkövetelménye volt, hogy valaki szépen 

beszéljen magyarul, ma pedig már naponta 

tapasztaljuk, halljuk, hogyan, milyen 

szégyenletesen romlik a nyelvünk, folytatta. 

Szánalmas és gyűlöletes, ami a magyar sajtóban 

történik 95 óta, állapította meg. A kereskedelmi 

televíziók megjelenése ahelyett, hogy 

színvonalat vitt volna a tömegtájékoztatásba, 

lehúzta a közszolgálati tévét is egy gyalázatosan 

alacsony színvonalra.  

 

Kondor Katalin. Fotó: Nyári Andrea 

A kereskedelmi tévék álságossága, a 

természetesesség hiánya, a jópofizás, 

igénytelenség, hazug álhírek terjesztése vált 

manapság széles körben elterjedtté és 

kívánatossá, ahol a médiatörvény által előírt 

objektív, sokoldalú tájékoztatás már rég kihalt, 

jelentette ki az újságíró. Lélekemelő, műveltető, 

ugyanakkor szórakoztató műsort találni 

manapság nem lehet fő műsoridőben immár a 

közszolgálati csatornákon sem – noha soha ennyi 

pénz nem volt a közszolgálatban mint most, 

mondta. Természetesen szóba jöttek napjaink 

történései is, minek kapcsán meglehetősen 

dehonesztáló véleményt kaptunk az Európai 

Unióról, és meglehetősen lehangoló képet a 

migráns-helyzetről. 

Érdekes beszélgetés tanúi lehettek a szeptember 

15-i rendezvény szép számú résztvevői. Egy 

tájékozott, kemény, szókimondó újságíró hölgy 

megalapozott helyzetelemzésének hallgatói 

lehettek a média helyzetéről, állapotáról; 

érintőlegesen szó esett a rendszerváltás 

körülményeiről is, és természetesen a jelenkor 

leginkább országunkat sújtó eseményeiről. A 

beszélgetés nem kimondottan vidám kicsengését 

oldotta a fogadás, melyre a könyvtár vezetője 

valamennyi jelenlévőt meghívta. A háromszoros 

ünnepet így Esztergom város könyvtára egy kis 

harapnivalóval, koccintanivalóval, és jóízű 

beszélgetéssel zárta.  

Köztünk élnek sorozat Hegedűs 

Andrással 

Szűcs Katalin 

Rendezvénysorozatunk augusztus 31-ei vendége 

Dr. Hegedűs András, az esztergomi Prímási 

Levéltár igazgatója volt. Családi kapcsolatai 

révén gyermekként gyakran járt Esztergomban. 

Nagyapjának az unokatestvére volt az akkoriban 

a Szent Anna plébánián szolgálatot teljesítő 

Cserpes Jenő teológia tanár, aki nagy hatással 

volt rá. Már ekkor megszerette a várost, így 

egyértelmű volt számára, hogy az esztergomi 

Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban 

folytassa tanulmányait.  1989-ben, az érettségi 

után az ELTE BTK-n elvégezte a levéltáros - 

történelem tanári szakot. 1998-ban az ELTE 

BTK karán a XIX-XX. századi magyar történet 

doktori iskolájának hallgatója volt, majd 2001-

ben pedig PhD doktori fokozatot szerzett. 2013-

ban nagy megtiszteltetés érte őt. A 

kultúrtörténeti dokumentumok szakszerű 

őrzéséért, tudományos igényű feldolgozásukban 

végzett kiváló munkájáért, szakmai-közéleti 

tevékenysége elismeréseként a Magyar 

Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat 



kitüntetést  kapta. Folytatva az életútjáról szóló 

ismertetést, 1994-től a Prímási Levéltár 

igazgatója lett. Számos önálló publikációja jelent 

meg ezután, és több kiadványnak volt 

szerkesztője, társszerzője. Sinkó Gyula 

kérdéseire válaszolva elmondta, hogy kutatási 

területe a dualizmuskori egyháztörténet. Érdekes 

dolgokat hallhattunk tőle a levéltár történetéről, 

valamint az itt őrzött anyagokról.  

Nem csalódtak azok, akik a hűvös szoba és a 

hűsítő fürdőzés helyett könyvtárunk programját 

választották ezen a forró augusztusi napon. 

Hiszen megismerhettek egy fiatal, lelkes, 

hétgyermekes családapát, aki igazgatóként, 

levéltárosként egy szakmáját szerető, munkáját 

odaadással végző emberként mutatkozott be, aki 

ezért példaértékű lehet sokunk számára.  

 

A képen Sinkó Gyula beszélget dr. Hegedűs Andrással. 

Fotó: Steindl Nóra 

Köztünk élnek sorozat Klotz 

Józseffel 

Szűcs Katalin 

Szeptember 21-ei vendégünk Klotz József volt.  

1923. febr. 7-én született Leányváron. Még 

gyermekként három testvérével együtt Dorogra 

költöztek. Itt járt általános iskolába, majd a 

polgári iskola négy évét Pilisvörösváron végezte. 

Pénzügyi munkakörben dolgozott 1939-től a 

Dorogi Szénbányák Bányagépgyártó- és Javító 

Üzemében. Felnőttként érettségizett az 

esztergomi Szent István Gimnáziumban. 1951-

ben megnősült. Klotz József több területen 

alkotott és publikált: ornitológia, csillagászat - 

különösen a napórák témája érdekelte, - valamint 

a gombászat és a gyógynövény-ismeret. Saját 

szórakoztatására a festészettel is foglalkozott. 

Festett saját műveket és magas színvonalú 

másolatokat is.   

 

Klotz József. 

Seregnyi madárhangot gyűjtött össze magnóra 

egy saját készítésű akusztikus tükör segítségével. 

Miután beiratkozott a Magyar Madártani 

Egyesületbe, a szentendrei csoport munkájához 

kapcsolódva részt vett annak madárodú-telepítési 

programjában. Ennek során Esztergom és 

Visegrád között 8000 darab mesterséges 

fészekodút telepítettek ki. Miközben a Jurta-

táborban szervezett előadásokat hallgatta, maga 

is kezdett írogatni az Esztergom és Vidéke 

folyóiratba, a Hídlapba és a Képes Újságba. 

Ezekben a cikkekben a madárvonulással, 

madárvédelemmel és Esztergom környékének 

flórájával, faunájával foglalkozott. Iskolák, 

óvodák udvarába is telepített madárodúkat. 

Előadást is tartott diákoknak, s ezeket maga által 

rajzolt képekkel, madárhangokkal illusztrálta. A 

napórák iránti érdeklődését egy borneói 

bennszülöttet ábrázoló kép keltette fel, amelyen 

egy földbe szúrt bottal határozták meg az időt. 

Az első napórát 1981-ben készítette a kesztölci 

óvoda részére. Ezt továbbiak követték 

intézmények és magánszemélyek megrende-

lésére. Az általa készített napórák szerepelnek 

Keszthelyi Sándor: Magyarország napórái című 

összefoglaló művében.  Klotz József 

gombaszakértőként is jól ismert. A kertbarát-

körben több ízben rendezett gombakiállítást, s írt 

egyebek mellett a Kerti Kalendárium és a Szabad 

Föld hasábjain. Tanúi lehettünk annak, hogy egy 

ember mit érhet el önképzéssel, kitartással és 

nem utolsó sorban sok-sok szorgalommal! 
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Beszélgetés Benyák Zoltánnal és 

Varró Dániellel 

Varga Orsolya 

Az iskola végének közeledtével két neves író is 

ellátogatott Mocsára, hogy jelenlétével színesítse 

a falu kulturális életét! Elsőként Benyák 

Zoltánnal beszélgethettünk a Mocsai Falunapon, 

aki könyveinek egy részét Jonathan Cross írói 

néven publikálta. Már második alkalommal 

látogatott el községünkbe! A rendhagyó író-

olvasó találkozó az idei falunapon került 

megrendezésre az erre a célra állított pavilonban. 

Bár az időnként feltámadó szél miatt sok időt 

tölthettünk a papírok utáni kapkodással, mégis 

nagyon jól érezték magunkat, sokat nevettünk. 

Benyák Zoltánnal remekül lehetett beszélgetni, 

mindannyian örültünk jelenlétének.  

 

Benyák Zoltán. Fotó: Lipót Viktória 

Az érdeklődők több, mint egy óra hosszat 

cseveghettek az egyre ismertebb költővel, aki 

mesélt legújabb művéről, a Csavargók daláról. A 

résztvevőket ezen kívül nagyon érdekelte még, 

hogyan zajlik a könyvkiadás menete, mit tehet 

egy író, milyen mértékben dönthet könyvének 

borítóterve felől. Benyák Zoltántól megtudtuk, 

hogy ő is végigjárta a könyvkiadás rögös útját, 

míg végül úgy döntött, hogy ő maga adja ki 

alkotásait. Jövőbeni terveiről, műveiről is 

kérdezgettek a látogatók, de Zoltán erről nem 

árult el sokat. Reméljük, azért, mert készülőben 

van egy új „Ars fatalis”. 

 

Bízunk benne, hogy még sok művét olvashatjuk 

a jövőben, mert egyedi stílusa - ahogy képes 

beleszőni a valóság elemeit egy-egy művébe - 

utánozhatatlan. Mocsa olvasóközönségében is 

egyre többen szeretik és várják új könyveit. 



Egy héttel Benyák Zoltán látogatása után, a 

kisgyermekek és szüleik nagy örömére Varró 

Dániel érkezett Mocsára. Az országszerte ismert 

költőt nagy érdeklődéssel fogadták. Sokan a Nők 

Lapja hetilapban megjelenő cikkei, míg mások 

gyermekeknek írt mondókái – az „Akinek a foga 

kijött” vagy az „Akinek a kedve dacos” című 

alkotásai kapcsán szerettek volna vele találkozni, 

megismerkedni. Dániel leginkább gyermekek 

számára ír, melyben segíti őt két kisfia, akik 

ihletői és kritikusai alkotásainak. 

 

Varró Dánielt egy közvetlen, szerény költőnek 

ismertem meg, aki szívesen szóba elegyedik 

másokkal és talán felesleges mondanom, hogy 

remekül ért a gyermekek nyelvén. A beszélgetés 

során találós kérdésekkel – melyeket már a Nem, 

nem, hanem című könyvében is megtalálhatunk 

– szórakoztatta a kicsiket, majd versbe szedett 

jógagyakorlatokkal mozgatták meg tagjaik. 

Eközben, hogy a felnőtt közönséghez is szóljon, 

Dániel elmesélte érettségi tétellé válásával 

kapcsolatos, nem mindig pozitív élményeit. 

Mindezt, a könyveiből megismert könnyed, 

mulatságos stílusban tette. 

A találkozó végén meglepetésként kisorsoltuk a 

költő „Túl a Maszat-hegyen: Muhi Andris és a 

Pacák birodalma” című verses meseregényét. 

Varró Dániel a nyertes testvérpár nevére 

dedikált, akik nagyon várták, hogy édesanyjuk 

meséljen nekik ebből a nagyszerű műből. A 

többiek saját példányokat dedikáltattak és 

örömmel szóba elegyedtek a költővel, aki 

említette, hogy a jövőben szívesen visszatér még 

községünkbe. Már most nagyon remélem, hogy 

erre hamarosan sor kerül majd. 

 

 

Varró Dániel dedikál.  

Fotó: Gábor Klára 


