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A Nyitott Kapukon is nyitottak 
voltunk 

Nász János 

Április 20-21. között immár 18. alkalommal 

rendezték meg a Nyitott Kapuk elnevezésű 

rendezvényt. Ebben az évben 16 helyi szolgáltató 

szervezet jelent meg, és mutatta be tevékenységét 

célirányosan az óvodai-iskolai korosztálynak és 

az őket kísérő tanároknak, nevelőknek. 

A bemutatkozók között kiemelt hangsúllyal 

szerepeltek a környezettel és 

természetvédelemmel foglalatoskodók, ami nem 

véletlen. Schmidt Csaba polgármester a 

megnyitójában különösen kihangsúlyozta, hogy 

Tatabánya fejlesztési koncepciójában az egyik 

központi kérdés, hogy a város a fenntartható 

gazdaság- és környezetfejlesztés segítségével egy 

élhető, szerethető hely legyen minden itt lakó 

számára.  

Könyvtárunk két standdal is jelen volt a 

rendezvényen. A visszajelzések szerint az egyik 

legtartalmasabb és legszínvonalasabb bemutatót 

produkálta. Intézményünk alapszolgáltatásairól 

folyamatos vetítéssel adtuk egy összefoglalót, 

valamint környezetvédelmi totót tölthettek ki a 

gyerekek. A legkisebbek pedig a szőnyegpadlón 

elterülve, élvezettel lapozták a gyermekkönyvtár 

által kiválogatott könyveket. Közel háromszáz 

résztvevőnek nyújtottunk információkat 

könyvtárunk öko-központúságáról és 

szolgáltatásairól. Ezekről nemcsak a gyermekek, 

hanem az őket kísérő nevelők is örömmel 

tájékozódtak, hiszen némelyiket felhasználhatják, 

beilleszthetik oktató-nevelő programjaikba. 

Mindezekért köszönet illeti könyvtárunk 

„bezöldült” csapatát, Erősné Suller Ildikót, Nagy 

Ádámot, Nász Jánost, valamint a programot, 

csapatot szervező és irányító Kissné Anda Klárát. 

 

A könyvtár standjánál. Fotó: Nagy Ádám 

További képek a rendezvényről: 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/375   

A rendezvényen résztvevő szervezetek: 

Agora Nonprofit Kft. - Vértes Agorája,  

Északdunántúli Vízmű Zrt., 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 

KEM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

KEM-i Kormányhivatal-Népegészségügyi Főosztály,  

Magyar Posta Zrt., 

Százvölgy Természetvédelmi Egyesület,  

Tatabánya Erőmű Kft., 

Tatabánya MJV Rendőrkapitánysága, 

Tatabányai Gyémánt Fürdő,  

Tatabányai Klímakör,  

Tatabányai Múzeum – Szabadtéri Bányászati 

Múzeum,  

T-SZOL Zrt.,  

Vértes Vidéke Kft.,  

Vértesi Erdő Zrt. 

Zöld Sziget Kör. 
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Hangfürdőzés a JAMK-ban 

Sári Aliz Imola 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtárban a 

2016. május 2-án, hétfőn 17 órakor megrendezett 

Öko-estén a spiritualitás kapta a főszerepet. A 

program a LélekHangÁradás címet viselte, amin 

a tehetséges tibeti és nepáli hangtálakkal 

gyógyító, és nem utolsósorban jógaoktató, Kazi 

Kari – rendes nevén Kazamér Károly – lazította 

el testünket és a tudatunkat egyaránt. 

 

Kazamér Károly az előadás kellékeivel. 

Fotó: Zantleitnerné Szebenyi Zsuzsanna 

Magáról a jógáról a legtöbb ember azt hiszi, hogy 

nehéz, nyakatekert mozdulatokat kell ahhoz 

csinálnia, hogy harmóniába kerüljön testével − 

ezért inkább bele sem kezd ebbe a testmozgásba. 

Bár igaz, hogy a jógának léteznek bonyolultabb és 

hajlékonyságot próbára tevő mozdulatsorai, de 

léteznek kimondottan kezdő, illetve speciálisabb 

fajtái is (pl. női jóga). Ezeket az egyszerűbb 

mozdulatsorokat akár az idősebb korosztály is 

elvégezheti különösebb megerőltetés nélkül – sőt, 

ajánlott is a számukra. Mindennek a kulcsa a 

helyes légzésgyakorlat elsajátítása, mert ennek 

hatására könnyebben és hosszú távon is fent 

tudjuk tartani a harmóniát testünkkel és 

szellemünkkel. Emiatt fontos figyelembe venni, 

mi lehet a jó nekünk? Hiszen nem mindenkinél 

hatásos az aktuális „divatdiéta” és „divatmozgás”. 

Szem előtt kell tartanunk azt a tényt, hogy 

mindannyian egyediek vagyunk, mások az 

igényeink! Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, 

nem kell semmi más, csak azt tenni, enni és inni, 

ami jó – vagyis jól esik – nekünk. Ezek által 

pozitív rezgésszámmal töltődünk fel, sokkal 

boldogabbnak és kiegyensúlyozottabbnak 

érezzük magunkat. Ezt az állapotot nagyon nehéz 

megtartani, mivel nekünk, magyaroknak szinte 

lételemünk a panaszkodás. Erről kellene valahogy 

leszoknunk. Kiszállni a mókuskerékből és 

pozitívan gondolkozni – gondolni nemcsak a 

körülöttünk lévőkre, hanem elsősorban saját 

magunkra. Elvégre minden belülről, – belőlünk – 

indul ki, és kezünkben van a változás kulcsa. 

Ugyanakkor a rossz érzés, illetve stresszt keltő 

alacsony rezgésszámok már-már olyannyira a 

tudatunkba, testünkbe vannak ivódva, hogy 

nehezen tudunk önmagunkon segíteni. 

Szerencsére újra kezdjük felfedezni a spirituális 

technikákat, gyógymódokat, szemléletet. Így 

könnyebben segítséget tudunk kérni 

hozzáértőktől, könnyebben megtalálhatjuk a 

számunkra ideális gyógymódot. Az egyik ilyen 

spirituális gyógymód a hangterápia tibeti 

hangtálakkal. 

A tibeti hangtálak felhasználása igen sokoldalú. 

Terápiás céllal alkalmazzák stresszoldó hatása 

miatt, de rég elfeledett testi-lelki sérülés 

meggyógyítására is megfelel. Általában hétféle 

fémből készülnek ezek a tálak, de nem ritka a 

nyolc, illetve a tizenkét fajta fém ötvözete sem. 

Hagyományosan a következő fémek ötvözetéből 

készítik a hangtálakat: arany, cink, ezüst, higany, 

ón, réz, vas.[1]  Előfordul az is, hogy cink helyett 

ólmot kevernek bele. Ezeknek a fémeknek a kínai 

és a tibeti asztrológia szerint megvan a hozzájuk 

kapcsolódó bolygójuk, illetve égitestjeik. Az 

aranyhoz a Nap kapcsolható, mint életet adó erő. 

Az isteni erőt, a lélek világosságát, a vitalitást és 

az életerő forrását jelképezi. A Hold fémbeli társa 

az ezüst. A fejlődést, a lelki energiákat jelképezi, 

de hozzá csatlakoznak még az emberi 

életciklusok, a termékenység, a mozgás, a ritmus 

és természetesen az apály-dagály jelenség. A 

higanyhoz a Merkúr bolygó kapcsolódik. A 
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bolygó energiája mind a szilárd, mind a folyékony 

halmazállapothoz csatlakozik. Egyaránt képviseli 

az életet és a halált, a földet és a mennyet; egyfajta 

hidat alkot az isteni és az emberi között. Jelképezi 

a gondolkodást, tudást és kommunikációt. A 

Vénusz fém megfelelője a réz. A Vénusz 

szimbolizálja a művészetet, a kreativitást, a 

szexualitást, a szerelmet és a szépséget. A vashoz 

a Mars, mint nyers energia kapcsolódik. Képviseli 

a nemzőerőt és az elhatározást a háborúhoz. Az 

ón bolygótársa a Jupiter. Mivel a Jupiter a 

legnagyobb méretű és tömegű bolygó, a szellem 

erejét testesíti meg; a kozmikus látást, az  

univerzális tudást reprezentálja. Az ólom 

bolygópárja a Szaturnusz, ami a materializmust, 

az összehúzódás energiáját és a befelé ható erőket 

jellemzi.[2] 

Miután megismerkedtünk a jóga hasznosságával, 

a szemléletváltás és a pozitív gondolkodás 

fontosságával − átadtuk magunkat az igazi, 

nyugodt relaxációnak. Én még sosem vettem részt 

hangterápián, következésképpen óriási 

kíváncsiság és izgatottság volt bennem amiatt, 

hogy hogyan fogom magam érezni, ha 

megszólalnak a hangtálak; képes leszek-e 

ellazulni és nem gondolkodni. Természetesen, 

ahogy elkezdtek megszólalni az eszközök, azon 

nyomban átadtam magam a pihenésnek. 

Miközben relaxáltunk a hangfürdő csodálatos 

rezgései alatt, képek, élmények, hangulatok 

rohamoztak meg minket. Volt, akinek egy régi 

lelki sérülés került a felszínre, volt, akinek 

valamelyik testrésze kezdett el egy pontban fájni, 

és volt, aki egy képzeletbeli utazáson vett részt. 

Sokunknak megelevenedett Tibet; a kolostorok és 

a benne élő szerzetesek, az itt élő felnőttek és 

gyerekek. De volt olyan személy is, aki egy 

elvesztett családtagját látta újra, és akadtak 

olyanok is, akik állatokat láttak, vagy az időjárás 

elemeit élték meg. 

Összességében a hangfürdőről mindenki 

spirituális élményekkel és a lélek 

könnyebbségével távozott. Egyúttal érződött a 

csoporton egyfajta elhatározottság is afelé, hogy 

jobban koncentráljon ezek után önmagára. Hiszen 

ha önmagunkra koncentrálunk, még inkább a 

pozitív érzésekre, legfőképpen a szeretetre tudjuk 

irányítani a figyelmünket, aminek következtében 

kellemes érzéssel – rezgésszámmal – töltődünk 

fel, és ez kihat környezetünk érzelmeire egyaránt. 

Az előadás létrejöttét köszönjük az Öko-est 

házigazdájának, Nász Jánosnak és a csodálatos 

tibeti hangtál virtuózoknak, Kazi Karinak és 

kedvesének, Manginak. 

[1] Bálint Györgyi: Tibeti hangtálak és egészségmegőrzés. 

Történetek – terápiák – titkok. Kecskemét, G50 Kiadó, 

2009. 24. p. 

[2] Bálint Györgyi: Tibeti hangtálak és egészségmegőrzés. 

Történetek – terápiák – titkok. Kecskemét, G50 Kiadó, 

2009. 46-47. p. 

 

Fotó: Zantleitnerné Szebenyi Zsuzsanna
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Ismét a Windows 10-ről a NetNagyi 
Klubban 

Szilassi Andrea 

Amint azt márciusi beszámolómban is előre 

jeleztem, májusban ismét ezt a témát tűztük 

napirendre. Mivel a vendégek közül heten nem 

vettek részt az előző programon, ezért egy 

vázlatos ismétlésre is sor került néhány téma 

kiragadásával. E cikkben folytatom a témakör 

taglalását néhány fontosnak vélt gondolattal. 

 

Tudnunk kell, hogy az ajánlott frissítési lehetőség 

nem jelenti azt, hogy a Microsoft most már ingyen 

adná bármelyik operációs rendszerét. Ez az 

upgrade csak azok számára díjtalan (korlátozott 

ideig), akik egyszer már fizettek a Microsoft 

valamely korábbi operációs rendszeréért. Az 

illegális szoftvert használók számára  nincs 

frissítési ajánlat. De a jogtiszta szoftvert 

használók közül is csak a Win.7, 8 és 8.1 

rendszerek használói számára kínálták fel a 

Win.10-et − az XP és a Vista használói kör 

kimaradt. Nekik viszont volt már upgrade-re 

módjuk 2014-ben, amikor Win.8-ra válthattak 

(egy éven át), ha számítógépeik műszaki 

paraméterei ezt lehetővé tették.1 Aki minden 

feltételnek megfelel, annak a gépére is csak akkor 

települhet le a frissítési segédprogram, ha be van 

kapcsolva a frissítések automatikus letöltődése. 

Egyébként egy évig tart az ingyenes akció 

időszaka, amely rövidesen, 2016. júliusában 

lezárul. 

                                                           
1  Részletesen írtam erről: Az XP és az Office 2003 

közelgő alkonya, Kemlib 2014. 1. sz. p. 28-30. 

A beállítások testreszabása 

Az előadás során megnéztük, hogyan lehet a Start 

menüből kedvenc alkalmazásaink ikonját a 

kezdőlapra vagy a tálcára rögzíteni, és hogyan 

tudjuk ezeket az ún. csempéket csoportosítani, 

átrendezni. Átismételtük azt a háromféle módot 

is, amelyek segítségével előkereshetjük az egyes 

programokat a Start menüből. Vannak persze a 

számítógép személyre szabásának régebbről jól 

ismert módjai is, így például az asztal hátterének 

módosítása, a színek, a kurzor és egyes ikonok 

megváltoztatása.  

Felhívtam a figyelmet egy praktikus újdonságra. 

Gyakran használt mappáinkat, 

dokumentumainkat rögzíteni tudjuk a 

mappalista tetején az ún. Gyors elérésben. Így 

rövidebb idő alatt elővehetjük, amikor szükséges.  

Újdonság még a Feladatnézet és a 

Műveletközpont. Folyamatosan jelen vannak a 

tálca bal és jobb oldalán. Előbbi az éppen 

futó összes alkalmazást mutatja miniatűr 

állapotban, ahonnan elővehetjük vagy 

bezárhatjuk azokat. A Feladatnézet gomb még 

további asztalok létrehozását, párhuzamos 

alkalmazásukat is lehetővé teszi. Számomra ez 

fölöslegesnek tűnik, ráadásul zavart okozhat, 

hogy mit hová mentettünk el. 

A Műveletközpont egyrészt tartalmazza a 

legfontosabb beállítások be- és 

kikapcsolásának gombját (WIFI, 

virtuális magánhálózat, Bluetooth, 

fényerőbeállítás, stb.), másrészt 

rendszerüzeneteket továbbít a felhasználó felé. 

Utóbbi esetben kifehéredik az ikon. 

Módosult eszköztárak 

Fülekkel, legördülő, valamint jobb klikk nyomán 

megjelenő helyi menükkel a Windows 10-ben is 

találkozhatunk, de itt leginkább a képernyőn 

vízszintesen megjelenő, ún. alkalmazás szalagok 

a jellemzőek. Ezek ikonjaira kattintva feltárul 

függőleges oszlopokban a műveletek kínálata. 

Ezeket jól illusztrálja a Képek applikáció, 

ÁruAjándék



amelynek szerepe nem tévesztendő össze a Képek 

mappával! A Képek alkalmazás egy képkezelő és 

-szerkesztő szoftver, amely egy fotó kiválasztását 

követően, a ceruza ikonra kattintás után tárja 

elénk a kép módosításának, javításának 

eszköztárát. 

 

E Kiefer Béla által készített pécsi fotó körül jól látható a 

műveletikonok jellemző, új megjelenési módja. 

Gyakran használt új jelzések még sokféle 

applikációnál és a Start menünél a három 

rövid, párhuzamos vonal, amely 

visszalépést jelent a teljes listához. 

Elrejtett műveletek előhívására szolgál a 

három pont.  

A képernyő mozgatása, változtatása, új 

egérműveletek  

Az egérrel történő bal és jobb egeres kattintás, 

valamint a görgő használata továbbra is 

változatlanul alkalmazható. Amikor koppintásra 

vonatkozó felhívást olvasunk, olyankor 

érintőképernyős eszközzel van dolgunk. A 

koppintás dupla érintést jelent, és egyenértékű a 

dupla kattintással. Bár nem Windows 10-es 

specialitás, de érdemes megjegyezni, hogy az 

ilyen többfunkciós számítógépeknél érintéssel és 

húzással is tudjuk a képernyő tartalmát mozgatni, 

nagyítani és kicsinyíteni. A méret változtatása 

pedig a képernyő összemaszatolása helyett érintős 

egereken is lehetséges, ha ujjunkat az egérpadon 

a téglalap átlóinak irányában szét- vagy 

összehúzzuk. Van új mozdulat is, például a rázás. 

Amikor több alkalmazás vagy fájl is meg van 

nyitva (nem teljes méretben), ilyenkor gyorsan 

kiemelhetjük azt, amire leginkább szükségünk 

van. Bal egérrel „megfogjuk” a kiválasztott 

alkalmazást / fájlt a címkéjénél, és finoman föl-le 

mozgatva a kiválasztott ablak teljes méretre vált, 

a többi pedig automatikusan lekerül a tálcára. A 

szélre húzás szintén több ablak megnyitása után, 

közepes ablakméretnél alkalmazható. Hasznos 

művelet, ha párhuzamosan több programmal is 

dolgozunk, vagy folyamatosan figyelemmel 

kellene kísérni egy fájl tartalmának változását. 

Ilyenkor megfogjuk az adott programablakot a 

címkéjénél, és kihúzzuk a képernyő szélére. 

Ekkor ez az ablak elfoglalja a fél képernyőt, a 

másik felén pedig vagy a második program ablaka 

lesz látható, vagy az összes megnyitott 

alkalmazás miniatűrje. Ezek párhuzamos 

munkavégzésre mind használhatók, de persze 

érdemes kettőre csökkenteni őket a jobb 

láthatóság érdekében.  

Alkalmazások (applikációk), szoftverek 

A Windows 7 használóinak meglepő lehet, hogy 

nincs annyi szoftver előtelepítve, ha olyan 

újonnan vásárolt számítógépre tesznek szert, 

amelyeken Windows 8.1 vagy 10 fut. Így például 

a játékok is hiányoznak. Ennek 

alapvető oka, hogy a Microsoft a 

felhasználók döntésére bízza, hogy 

letöltsék azokat az alkalmazásokat, amelyekre 

szükségük van. A Windows Áruház ingyenes és 

fizetős applikációkat egyaránt tartalmaz. Vannak 

olyan hibrid megoldások is, ahol az app letöltése 

bár ingyenes, de felhívják a figyelmünket, hogy 

vásárlásra kérhetnek bennünket az alkalmazás 

használata során.  

 

A TripAdvisor az utazások szervezését teszi könnyebbé 

külföldi és belföldi vonatkozásban egyaránt. A regisztrált 

tagok értékeléseket, képeket is közzétehetnek, amely 

alapján rangsorolják az éttermeket, szállodákat. 

Választhatunk kategóriák szerint is úticélokat.  

Az áruházban tett látogatások során érdemes 

kipróbálni a kategóriák szerinti nézelődést, vagy 

fogalom szerinti keresést végezni, ugyanis a 



kiemelt helyen hirdetett alkalmazások 

célközönsége a fiatalság. Később, néhány letöltés 

után már személyünkre szabott kínálattal is 

találkozhatunk.  

E letöltésektől függetlenül a Windows 10-zel 

eleve kapunk bizonyos alkalmazásokat időjárás 

előrejelzésre, zenelejátszásra, filmnézésre, 

képszerkesztésre, hangfelvétel készítésére, 

útvonaltervezésre és utazásra, és még további 

hasznos funkciókra. A videók megtekintéséhez a 

Filmek + TV app mellett a már ismert Windows 

Media Player is rendelkezésre áll, de lehetnek 

olyan régebbi filmjeink, amelyek olyan 

kódolással készültek, hogy nem tudjuk ezekkel 

lejátszani. A VLC Media Player rendkívül sokféle 

video codecet tartalmaz; ezt telepítve biztosan 

minden videónk - filmünk lejátszható lesz 

Windows 10-nél is.  

 

A Térképek app használatához célszerű bekapcsolni a 

GPS-t a számítógépen / tableten / telefonon. Nemcsak 

gyalogos és autós útvonaltervezésre alkalmas. 

Települések 3D-ben menüje segítségével barangolhatunk 

virtuálisan a világban. 

A Microsoft rendszereit használó okostelefonok, 

tabletek talajdonosainak érdemes tudni azt is, 

hogy bár az applikációk fejlesztői leggyakrabban 

Androidra és iOS-ra írják alkalmazásaikat, de ez 

nem jelenti azt minden esetben, hogy a Microsoft 

felhasználói ki lennének zárva az adott app 

használatból. Gyakran ugyanis létezik az 

alkalmazásnak honlapváltozata is (hiszen az volt 

előbb). Ezt pedig a böngészőn keresztül is tudjuk 

használni, és az oldalt a telefon 

kezdőképernyőjére is elmenthetjük 

parancsikonnak.  

Eltérő verziók 

Új eszköz vásárlása előtt legyünk tisztában azzal, 

hogy Windows 10 operációs rendszer nemcsak 

egyféle van, és nagy különbség mutatkozik 

közöttük funkcionalitás tekintetében. A csalódás 

elkerülése érdekében célszerű előbb alaposan 

tájékozódni, mire számíthatunk. Az 

okostelefonokon és tableteken futó Windows 10 

Mobile nem teljes értékű a PC-s verzióval 

összevetve. Mindkét platformon vannak olyan 

szoftverek ill. applikációk, amelyek nem 

futtathatók a másikon. De a számítógépekre 

kifejlesztett Win.10 Home és Professional verzió 

között is jelentős az eltérés használhatóság 

tekintetében. Található még nagyvállalatoknak 

kifejlesztett változat is Enterprise néven, és egy, 

az oktatás szereplőinek szánt Education verzió is 

más-más jellemzőkkel. 

 

Netnagyik. Fotók: Barczai Tiborné, Szilassi Andrea 
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Réz András a városi könyvtárban  

Csombor Erzsébet – Kovátsné 

Várady Eszter  

A Könyvtári beszélgetések sorozat vendége 2016. 

május 2-án Réz András filmesztéta, műfordító, 

forgatókönyvíró, reklámszakember volt.  

Ezen a napon érettségiztek a diákok magyarból. 

Így aztán kézenfekvő volt Bánhidy Vajk első 

kérdése a vendéghez: Réz András melyik 

feladatot választotta volna? Egyiket sem – 

hangzott a válasz. Kortárs irodalomból választott 

volna témát, de ilyen feladat nem volt. 

 

Réz Andrásról Nyári Andrea készítette a fotót. 

Filmek iránti olthatatlan „szerelmét” a 

feleségének köszönheti. Ő vitte el harmadéves 

egyetemista korában Bíró Yvette és Király Jenő 

filmesztéták szemináriumára, ami meghatározó 

élményt jelentett a számára. (Az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem bölcsészkarán végzett 

magyar-orosz szakon.) A 60-as, 70-es években 

nagy filmek születtek. Gondoljunk a francia, az 

angol újhullámra, vagy a csehszlovák 

filmgyártásra; de magyar filmeket is említhetünk, 

amelyek a szabadság kérdésével foglalkoztak, pl. 

a Feldobott kő, Szeressétek Ódor Emiliát stb. A 

filmek kapcsán szó esett a cenzúráról. Az utólagos 

cenzúra jobbnak minősíthető, mert így legalább 

elkészült a film, amit később bemutathattak – jó 

példa erre Bacsó Péter: A tanú című mozija. Az 

előzetes cenzúra viszont megakadályozza a film 

megszületését. Mindennél rosszabb azonban a 

belső cenzúra, amikor valaki előre visszafogja 

magát, és nagyon meggondolja, mit juttathat 

kifejezésre, nehogy félreérthető legyen az 

alkotása. 

Réz András fordít is. Kevesen gondolnák, hogy a 

Tesz-Vesz város magyar szövegét neki 

köszönhetjük. A gyerekkönyvek mellett 

humoreszkeket magyarít, ami nem kis kihívást 

jelent, mert a humor erősen kötődik ahhoz a 

kultúrához, amelyben született. 

Természetesen szó esett a Saul fia című Oscar 

díjas filmről. A vendég elmondta, hogy a film 

elején rossznak ítélte a forgatókönyvet (szakmai 

ártalom, maga is ír forgatókönyvet), majd eljött a 

pillanat, amikor rájött, hogy nem jól nézi a filmet. 

A film ereje az új technikának köszönhető. A 

kamera élesen csak a főszereplő szemszögéből 

láttatja a történéseket, de minden más homályban 

marad. Nem látod, de hallod a körülötte zajló 

eseményeket. Így a néző belekerül ebbe a világba, 

és azt éli át, amit a főszereplő. Eredeti film, de 

nagy bátorságra vall, hogy megcsinálta Nemes 

Jeles András. Magyarországon kapott érte 

hideget-meleget, de a németek sem tudták igazán 
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befogadni. Ez jelzi, hogy még mindig nem 

tudnak, nem tudunk mit kezdeni a holokauszttal. 

Szó esett még a kortárs magyar filmekről, 

amelyek közül a Van valami furcsa és 

megmagyarázhatatlan címűt – rendező: Reisz 

Gábor – ajánlotta a hallgatóság figyelmébe. A 

lendületes, érdekfeszítő beszélgetés elhúzódott, 

de ez senkinek nem tűnt fel. Sőt, a közönség 

soraiból érkeztek még további kérdések is. A 

találkozó szűkebb körű közös beszélgetéssel, jó 

hangulatban zárult. 

 

Réz András és Kovátsné Várady Eszter.  

Fotó: Nyári Andrea 

Könyvtári beszélgetés Ugron 
Zsolnával 

Csombor Erzsébet  

A Könyvtári beszélgetések keretében Ugron 

Zsolna írót, újságírót és jogászt köszöntötte 

Várady Eszter igazgatónő és Bánhidy Vajk 

moderátor 2016. április 28-án, a Helischer József 

Városi Könyvtárban. 

Ugron Zsolna Kolozsvárott született. A család a 

kislány 11 éves korában költözött át 

Magyarországra. A Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem jogi karán végzett, de sohasem akart 

jogász lenni. Már egyetemi évei alatt dolgozott a 

TV2-nél, és hosszú időre ott is ragadt, majd 

átigazolt a Magyar Televízióhoz. Manapság a 

Duna TV-n Nagyok címmel látható beszélgetős 

műsora, amelyben interjúalanyai a magyar 

kultúra és a sport nagyjai. Gyerekként régész vagy 

színésznő akart lenni, az írás nem szerepelt akkor 

a tervei között. Az újságírás azonban később 

érdekelte. 

Hogyan kezdett el írni? Évekig Zabolán, egy 

erdélyi kisfaluban élt, ahol sok szabad ideje volt, 

amit írással töltött ki. Még őt is meglepte első 

könyve, az „Úrilányok Erdélyben” sikere.  

Hogyan dolgozik a regényíró Ugron Zsolna? A 

regényírás munka − hangzott a válasz. Magányos 

műfaj. Reggel nyolckor leül a gép elé, és addig ír, 

amíg a fáradtság engedi. Érdekes, hogy 

ugyanakkor igényli, hogy zaj vegye körül. Eddig 

megjelent könyvei elsősorban a XVI.-XVII. 

századi Erdélybe kalauzolják el az olvasót, bár írt 

más tematikájú regényt is. Az „Erdélyi 

menyegző” arról szól, amiről ő szeretne olvasni. 

Trilógia, a harmadik rész azonban még nincs meg, 

a nyáron viszont már meg kell írnia − a határidő 

nagy úr. Történelmi regényeit kutatómunka előzi 

meg. Például az “Erdélyi menyegző” kétéves 

kutatómunka után született. Elhatározta, hogy a 

történelmi tényekhez ragaszkodni fog az 

írásaiban, azonban ezt két esetben nem sikerült 

betartania. Arról ír, ami érdekli. Pl . Báthory Anna 

alakja nagyon megfogta. Keveset lehet róla tudni, 

szűk a források köre, így tág tér nyílik a fantázia 

számára. Adott a XVII. század merev társadalmi 

hierarchiája, szűk mozgástérrel a nők számára. 

Ugyanakkor a harcoló, az államigazgatásban 

fontos szerepet betöltő, távollévő férjek helyett ők 

vezették az otthoni gazdaságot, ami nem kis 

feladatot jelentett. Az írónőt elsősorban az 

érdekli, hogy a kettős helyzetben élő, különböző 

karakterű nők hogyan viselkednek, az 

individuális boldogság megjelenik-e az 

életükben.  

 

Ugron Zsolna. Fotó: Nyári Andrea 



A XVII. század izgalmas időszak, jó kutatni. Ami 

viszont nagyon nehéz, − talán lehetetlen is − az 

akkor élt emberek, asszonyok fejével 

gondolkodni. Ugron Zsolna a mai korban, Közép-

Európában szeret élni. Tapasztalata szerint, a 

külföldön élő, neves magyarok is hazajönnek 

nyugdíjas korukban, mert itt találnak nyugalomra. 

Mi tetszik az olvasóknak? Az első könyvében a 

mese, a kitalált és a valóságos világ 

összefonódása – hangzott a válasz. A sikerre 

azonban nincs recept. 

A szülei büszkék rá, bár a mai napig nem hiszik 

el neki, hogy például tud főzni. A nézők azonban 

szeretik a „Kastély a Kárpátokban” című főzős 

műsorát a TV Paprikán. Egy kiadó felkérte, hogy 

írjon receptkönyvet, amelybe a „túlélő” 

korszakából válogatott be ételrecepteket. Volt az 

életében ugyanis egy időszak, amikor extrém 

helyzetekbe került, pl. 50 embernek kellett főznie, 

miközben nem volt folyóvíz. Novellákat is írt a 

receptek mellé a kiadó kérésére. 

A beszélgetés végén a terveiről kérdezte a 

moderátor. Jelenleg a már említett trilógia 3. 

részének megírása foglalkoztatja az írónőt, 

távolabbi terveiről még nem nyilatkozott 

 

Bánhidy Vajk és Ugron Zsolna. 

Fotó: Nyári Andrea 

.

Köztünk élnek "extra" −  dr. Bodri 
Ferencre és Dévényi Ivánra 
emlékeztünk 

Csombor Erzsébet  

A Helischer József Városi Könyvtár „Köztünk 

élnek” című sorozata általában befejeződik április 

végével, ám idén májusban is szerveztünk 

programot. A 2016. május 23-i rendezvényen a 

város két jeles személyiségére, dr. Bodri 

Ferencre (tanár, művészettörténész) és Dévényi 

Ivánra (tanár, műkritikus, műgyűjtő) emlékeztek 

gyermekeik: Dévényi Éva és Bodri Zsuzsa. 

 

Sinkó Gyula, Dévényi Éva, Bodri Zsuzsa. Fotó: Steindl Nóra 

A Sinkó Gyula moderálásával folyó beszélgetés 

egy 2006-ban, Dévényi Iván gyűjteményéből 

megrendezett kiállítás óriásplakátján szereplő 

személyek beazonosításával kezdődött. A 

kiállítás helyszíne a Virág Judit Mű-Terem 

Galéria volt. (Megjegyzem, a kiállítás 

katalógusának címlapján is ez a fotó látható.) 

Czóbel Béla szentendrei otthonának kertjében a 

házigazda (háttal), tőle jobbra Bodri Ferenc, 

Dévényi Iván, Frank János és felesége, valamint 

Czóbel Béla felesége, Modok Mária ülik körbe az 

asztalt.  

Dévényi Éva elmondta, hogy édesapjához Czóbel 

állt legközelebb az ismerősei közül, de jó 

kapcsolatot ápolt Vas Istvánnal és feleségével, 

Szántó Piroskával és másokkal is. Először a 

Berényi utca 1-ben laktak, a régi Prímási 

Palotában, ahol a hatalmas szoba falain jól 

érvényesültek a festmények. Sokan jártak 

hozzájuk, mert Dévényi Iván szerette megmutatni 

szerzeményeit, és szerette a társaságot. 

Megfordult náluk Barcsay Jenő, Bálint Endre 

festőművészek, a francia nagykövetségről páran, 

főiskolások stb. Később a sokkal komfortosabb 

Monteverdi utcai lakásba költöztek, amelynek 



jóval kisebb nagyságú szobái a képek számára 

már nem voltak ideálisak. 

A Bodri család 1962-ben költözött Esztergomba a 

Monteverdi utcai lakásba. Bodri Ferenc az ELTE 

magyar-könyvtár szakán végzett, majd egy évig a 

Debreceni Egyetem könyvtárában dolgozott. 

Utána Győr következett, ahol a Révai 

Gimnáziumban osztályfőnökként érettségiig vitte 

az osztályát. A lánya meghatódva mesélte, hogy 

az 50 éves érettségi találkozóra meghívták őt 

édesapja egykori diákjai.  

Dévényi Iván is az ELTE-n végzett magyar-

történelem szakon. Esztergomban mindkét apa az 

I. István Gimnáziumban tanított, ahonnan 

rendszerellenes elemként távolították el őket 

1967-ben. Dévényi Éva szerint annyi történt, 

hogy Berda József édesapjához írt levelében 

rendszerellenesnek is minősíthető kritikát 

fogalmazott meg. Dévényi Iván, aki roppant 

igazságtalannak tartotta a velük történteket, a 

városi könyvtárba került, Bodri tanár úr pedig 

figuránsként kapott munkát. 1969-ben a frissen 

létesített dorogi gimnáziumban kerültek vissza 

hivatásukhoz, a tanításhoz.  A képek gyűjtésének 

szenvedélyét Dévényi Iván valószínűleg 

otthonról hozta magával, hiszen apja, Dévényi 

Szilárd is gyűjtő volt. Fia később a modern 

festészet felé terelte az ő figyelmét is. A feleség 

eltűrte, de nem támogatta férje szenvedélyét. 

Mégis, Dévényi Iván halála után fontosnak 

tartotta a hagyaték gondozását, bemutatását 

kiállítások és publikációk formájában. A képek 

vásárlása komoly lemondással járt, hiszen 

fedezetül a havi fizetés szolgált, amit az apa 

írásaiért kapott fizetsége egészített ki. A lánya 

szerint azt gyűjtötte, ami neki tetszett, és amihez 

viszonylag olcsón jutott hozzá. Cserélt is. Egyszer 

együtt mentek árverésre, táskában vitték a 

vásárlásra szánt nem kis összeget. Ma ez már 

elképzelhetetlen. Jellemző, hogy egyszer voltak 

nyaralni (Jugoszláviában), de akkor is kiállításra 

mentek strand helyett.  A gyűjtemény 

legértékesebb darabja Csontváry Kosztka 

Tivadar: Zárda Trauban (1899-1900) című 

festménye Völgyesi Ferenc gyűjteményéből 

került a tulajdonába, de ma már nincs meg. Bodri 

Ferencnek szintén van gyűjteménye, de ezt csak 

szűk baráti köre ismeri a családján kívül. Szintén 

jó kapcsolatban állt Barcsay Jenő, Bálint Endre 

festőművészekkel. Rendszeresen jártak a 

családdal a szentendrei Művésztelepre, ahol több 

órás beszélgetéseket hallgatott végig fiatal 

lányként Bodri Zsuzsa, ami máig ható élményt 

jelentett a számára. Az esztergomiak közül a 

Mucsi házaspár, Martsa Alajos, Barcsay Tibor, és 

néhány orvos tartoztak a baráti körbe.  

Mindkét apa jellemzője volt az irodalom szeretete 

is. Sok tanulmányuk olvasható a korabeli 

kulturális folyóiratokban. Bodri Ferencnek 

legnagyobb lélegzetű műve a Lukács érsek és 

kora, amelynek megírását több éves kutatómunka 

előzte meg. Irodalomtudományból doktorált. 

Sokat foglalkozott és írt Babits Mihály 

költészetéről és esztergomi éveiről, de ezt már 

nem fejezhette be. A munkát G. Tóth Franciska 

folytatja. Dévényi Iván számos írása közül a 

Tihanyi Lajosról, Kernstock Károlyról és Thorma 

Jánosról írt kismonográfiákat említette a lánya. 

Dévényi Iván fiatalon hunyt el, Bodri Ferenc 79 

évesen távozott közülünk. Személyüket, 

kiemelkedő munkásságukat Esztergom nem 

felejtheti. A beszélgetés során szó esett a lányok 

pályájáról is, arról, hogy nem örökölték apáik 

gyűjtőszenvedélyét; a képek sorsáról, amelyek 

jelenleg még a családok tulajdonában vannak. 

 

A kollekció darabjai megtekinthetők a galéria honlapján: 
http://viragjuditgaleria.hu/hu/aukciok_kiallitasok/kiallitasok/1/?exhibition=43  

 Úgy tűnik, hogy Esztergom városa számára a 

képek elvesznek az érdeklődés hiánya miatt.  

A rendezvény nagyszámú hallgatósága vetítésen 

gyönyörködhetett a festményekben, és egy kis 

kiállításon ismerkedhetett Bodri Ferenc és 

Dévényi Iván írásaival, amelyeket a könyvtár 

állományából válogattak a rendezők.  

http://viragjuditgaleria.hu/hu/aukciok_kiallitasok/kiallitasok/1/?exhibition=43
http://viragjuditgaleria.hu/hu/aukciok_kiallitasok/kiallitasok/2/?exhibition=43
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A babák szerelmesei − 10 éves  

a táti Porcelánbaba Klub 

Pappné Adolf Erzsébeti 

Városunkban, a helyi kultúrházban alakult és 

működik az ország első és mindeddig egyetlen 

Porcelánbaba Klubja. Egy 2005. adventjén 

rendezett kiállítás Czibuláné Csicsman Erzsébet 

gyönyörű porcelánbabáiból olyan mély 

benyomást gyakorolt ránk, amelynek hatása alól 

máig nem tudtunk szabadulni. 

A babák szinte életre keltek! Bájos arcvonásaik 

mögött ott lapult a lélek is. 2006-ban többen 

elhatároztuk, hogy a babakészítő mester 

vezetésével szeretnénk megismerkedni a 

porcelánbaba-készítés rejtelmeivel. A 

próbálkozásból szerelem lett. Ma már 17 hölgy 

szerez örömet saját magának, a közönségnek, de 

elsősorban a gyerekeknek szebbnél-szebb babák 

készítésével, kiállításon való bemutatásával. 

 

A Porcelánbaba Klub tagjai. A fotókat a Táti Kultúrház és 

Könyvtár munkatársai készítették. 

Magyarországon még nem túlságosan elterjedt ez 

a különleges, és sok ügyességet, kreativitást 

igénylő hobbi.  A megalakulásunk óta eltelt közel 

tíz év alatt számtalan egyedi kézműves remekmű 

született.  Valamennyi baba más és más. 

Aprólékosan kidolgozott, minden egyes 

porcikáját ki-ki maga készíti el. Márpedig ez jó 

néhány kézműves mesterség ismeretét feltételezi, 

és sok türelmet igényel. Porcelánból általában 

csak a babák feje, végtagjai és mellrésze készül, 

amelyet mesterünk önt ki gipszmintába kaolin 

alapú öntőmasszából. A babák arca több napos 

megmunkálás, csiszolás, s az arckifejezést 

leginkább megadó festés, majd az égetés után 

nyeri el végleges formáját.   

 

Barokk esküvő 

A fejtartástól, a „sminktől”, a szem formájától 

függően egy alapformából számos egyéni 

karakter születhet. A porcelán testrészek kitömött 

textil testet kapnak, aminek belsejében egy 

csontszerű műanyag váz gondoskodik arról, hogy 

a baba a különböző mozdulatokban is megálljon. 

S akkor még nem beszéltünk a kalaptól a cipőig 

terjedő, minden ízében valódi öltözékekről. A 
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ruhavarrást komoly kutatómunka, illetve a 

textíliák és egyéb kellékek gondos 

összeválogatása előzi meg. A témaválasztásnál 

arra törekszünk, hogy babáinkon megörökítsük 

egy-egy történelmi kor viseletét.  

 

A vasárnapi mise után. 

A fotókat a Táti Kultúrház és Könyvtár munkatársai 

készítették. 

Az évenként megrendezett országos versenyen az 

első években egyéni munkákkal indultunk, majd 

2010-től közösen összedolgozva különböző 

jeleneteket állítunk össze. Életképeinkkel rendre 

első helyezést értünk el. Emellett a klub tagjai 

egyénileg is szép sikerekkel büszkélkedhetnek. 

Sok szép, emlékezetes kiállításon vehettünk részt 

országszerte. Kastélyról kastélyra jár a „Barokk 

esküvő” című életkép. A győri Zichy-palota, a 

fehérvárcsurgói Károlyi-kastély, a lőkösházi 

Bréda-kastély után az ország legszebb barokk 

kastélyában, a fertődi Esterházy-kastélyban volt 

kiállítva több hónapig.  A „Délután a parkban”-t 

a Bréda-kastély után a Pesti Vigadóban is 

bemutatták. A tavalyi versenyre készült el 

díszmagyar viseletet bemutató életképünk, a 

„Vasárnapi mise után az Esztergomi Bazilikánál” 

című, melyet elsőként a budapesti Kiscelli 

Múzeumban láthatott a közönség. Az idei 

versenyre pedig reneszánsz viseletbe öltöztetjük 

porcelánbabáinkat.  

Tíz évesek lettünk, és ezt szeretnénk együtt 

ünnepelni városunk polgáraival! Emlékezetes 

i A cikk szerzője a Porcelánbaba Klub tagja, és egyben a 
Táti Kultúrház és Könyvtár könyvtárosa. 

Szent Iván-éji programot szervezünk összefogva 

településünk művészeti csoportjaival, 

intézményeivel, civil szervezeteivel, 

vállalkozóival. Június 24–26-án szeretettel 

várunk mindenkit Duna-parti településünkre, a 

nagy babaparádéra. Országos babakészítési 

versenyt hirdettünk, a beérkezett alkotásokból 

pedig kiállítást rendezünk a Táti Galériában. 

Bemutatásra kerülnek a klub eddigi életképei, a 

könyvtár és a folyosó zegzugaiban pedig 

Czibuláné Csicsman Erzsébet mesejeleneteivel 

kedveskedünk a gyerekeknek. Szent Iván éji 

tündérvilágot szeretnénk varázsolni a táti 

kultúrházban!  

 

Az álarcosbál jelenet a Rómeó és Júliából. 

Szent Iván napján, pénteken lampionos 

csónakfelvonulást rendezünk a Kis-Dunán 

éjszakai fúvószenével. Szombaton kézműves 

foglalkozások és mesedélután várja a gyerekeket. 

Estére zenés-táncos műsorok, tűz- és hastánc, 

tábortűz és utcabál szerepel még terveink között. 

Bekapcsolódik programunkba Simon M. Veronika 

festőtanodája is, megörökítve a természet 

szépségeit: plein air festészetet tartanak a Kis-

Duna parton. A babakészítőknek, a versenyen 

résztvevőknek és a téma iránt érdeklődőknek 

babakonferenciát rendezünk érdekes 

előadásokkal. Rendezvényünkkel szeretnénk egy 

kicsit fellendíteni településünk idegenforgalmát 

is. Szeretettel várunk mindenkit az ország 

különböző tájairól! 
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Így írnak (s főznek) Ők  

Béke Ildikó −Takács Tímea 

Lajos Mari gasztronómus, szakácskönyvíró volt 

vendége hétfőn délután intézményünknek az „ Így 

írnak Ők” sorozat keretében. A közönséget Béke 

Ildikó könyvtáros köszöntötte, majd elkezdődött a 

beszélgetés. A nagy érdeklődésre való tekintettel 

a kiállítóterem adott otthont az eseménynek. 

 

Lajos Mari. A fotókat Vajay László készítette. 

Az ELTE magyar-olasz szakának elvégzése után 

tanárként, majd a külkereskedelemben dolgozott 

Lajos Mari. Ezt követően 10 évig 

szinkrondramaturg volt a Pannónia 

Filmstúdiónál. Második férjével, Hemző 

Károllyal 1982-ben kezdték el készíteni az első 

szakácskönyvüket, melynek ötletét egy 

katalógusfotózás adta. Erre a Globus 

Konzervgyár kérte fel az akkori fotóriportert. 

Fejezetekre bontva jelentek meg a 

szakácskönyvek, egy-egy kötetben 99 recept 33 

ételfotóval szerepelt. Azonnal sikert arattak, 

hiszen akkor még nem voltak fotóval illusztrált, 

ilyen jellegű kiadványok. Mára csaknem 5 millió 

példányszámban adták ki ezeket, és 10 nyelvre 

lefordították. Ez adott ösztönzést a folytatáshoz. 

Az ételek mindegyikét el is készítették, és ezt a 

hagyományt Lajos Mari a mai napig tartja. 

Megjelenés előtt minden receptet kipróbál, 

megfőz, megsüt. Ahogy mondja: legjobb és 

legnagyobb kritikusa az unokája. Férje halála óta 

is aktívan dolgozik, karácsonyra újabb könyv 

megjelentetését tervezi. Ebben lánya, unokája és 

veje is segít. A rendezvényen megtudhattuk, hogy 

mi a jó húsleves titka, és további konyhatrükköket 

is megosztott a jelenlévőkkel Lajos Mari, akit 

dedikálás közben is meséltettek. Folyamatosan 

frissülő honlapján és Facebook oldalán további 

újdonságokhoz juthatunk. Saját folyóiratából 

ajándékozott a könyvtárnak, melyet 

böngészhetnek az olvasók. Eddig 36 kötete jelent 

meg, mely mind értékálló üzenet a foszló időkben. 

 

Az esemény végén ajándékként egy kötényt 

kapott az előadó. Az egyedi darabnak nagyon 

örült, mivel Oroszlány város nevezetességei 

láthatóak rajta Zsombolyai Mária 

festőművésznőnek köszönhetően. A Csákvári 

Összhang Kamarakórus műsora nyitotta és zárta 

az összejövetelt. A jó hangulatú találkozó végén a 

résztvevőket Takács Tímea, az intézmény 

igazgatója invitálta meglepetés sütemények 

kóstolására, amelyek Lajos Mari receptjei alapján 

készültek, Dömötöri Antónia segítségével.  
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