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Nemzetiségi hét a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtárban 

Adorján Mária, Csabán Tibor, Ifj. 

Gyüszi László, Nagyné Elekes Réka, 

Sári Aliz Imola, Tarjánné Tihanyi Tímea 

beszámolói alapján szerkesztette és 

kiegészítette: Feketsné Kisvarga Anita 

Tavaly indította újára Közös bölcső címmel a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár azt a 

rendezvénysorozatát, melynek célja a tatabányai 

nemzetiségek múltjának, jelenének és 

hagyományainak megismertetése a helyi 

lakossággal. 2016-ban folytatódott a program A 

Föld, amely új hazát adott címmel. A könyvtár 

öt fiókja mellet idén először egy kistelepülési 

könyvtárba, Tardosra is eljutott a 

rendezvénysorozat szlovák nemzetiséget 

bemutató előadása. A változatos programokat 

felvonultató nemzetiségi hét sikerét bizonyítja, 

hogy több mint harmincan vettek részt rajta, 

különösen a kisiskolások köréből. Az alábbiakban 

az egy-egy helyszínen zajló eseményekről 

tudósítanak munkatársaink. 

Fő téri központ – német nemzetiségi előadás, 

2016. május 30. 

2016. május 30-án, hétfőn a József Attila Megyei 

és Városi Könyvtár Fő téri központjában vette 

kezdetét a „II. Közös bölcső – A Föld, amely új 

hazát adott” című nemzetiségi hetünk. Elsőként 

dr. Voit Pál, a könyvtár igazgatója köszöntötte a 

kedves kisdiákokat a Móra Ferenc és a Herman 

Ottó Általános Iskolából, majd beszéde után 

átadta a szót Turainé John Katalin alpolgármester 

asszonynak és Schamberger Anettnek, a 

Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökének, akik az egész rendezvénysorozatot 

megnyitották. 

 

Fotó: Nagy Ádám 

A Tatabányán élő öt nemzetiség (cigány, görög, 

lengyel, német, szlovák) közül a központi 

könyvtárban a német került megrendezésre. Az 

előadó Schamberger Ágnes „Svábföldről 

jöttünk, mesterségünk címere…” címmel 

tartott érdekes előadást a diákoknak zenével, 

rengeteg színes képpel, kevés évszámmal és sok-

sok érdekes, rövid ténnyel. A tanulók 

megismerkedhettek a betelepülő német 

nemzetiség nem éppen könnyű sorsával. 

Hallhattak arról, hogyan utaztak ide, 

Magyarországra: az elkeseredettség és a 

megélhetési vágy hajtotta őket erre a vidékre, na 

meg persze a 6 évig tartó adó- és robot alóli 

felmentési kedvezmények. Az első német 

családok 1733-ban érkeztek a mai Alsógalla 

(Untergalla) és Felsőgalla (Obergalla) területei 

közé, ahol elkezdhették földművelői 

tevékenységüket a jobb élet reményében. Az 
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előadás második része a mindennapi életre tért ki: 

a házak típusára, a szobák, konyhák berendezési 

tárgyaira, továbbá a hétköznapi és ünnepi 

viseletükre. A házak az úgynevezett „parasztház” 

jelleget viselték. Központi helyiség a konyha volt, 

ahol együtt étkeztek a családtagok. Az 

úgynevezett tisztaszobát csak ünnepekkor, 

különleges alkalmakkor használták, ahol pedig 

aludtak, az csak egy egyszerű szoba volt. 

Hétköznapi viseletük egyszerűségről tanúskodott, 

csak az ünnepekkor öltöztek népviseletbe, 

általában feketébe. Sőt, a mennyasszonyi ruha is 

fekete volt, fehér köténnyel, melyet csak éjfélkor 

cseréltek le fekete kötényre. A férjezett asszonyok 

fejkendővel léphettek ki az utcára. Összességében 

a prezentáció rendkívül befogadható volt első 

hallásra is, hiszen a növendékek az előadás 

anyagára épülő feladatlapokat lelkesen és nagyon 

jó eredménnyel töltötték ki.  

(Tudósító: Sári Aliz Imola) 

Bánhidai Fiókkönyvtár - lengyel nemzetiségi 

előadás, 2016. május 31. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

Bánhidai Fiókkönyvtárában Konrad Sutarski 

lengyel író, költő, történész, diplomata tartott 

könyvbemutatót. Konrad Sutarski 

„Lengyelország és Magyarország: a 

keresztény Európa védőbástyái a múltban és 

jelenben” című, tavasszal megjelent könyvéhez 

kapcsolódóan tartotta meg előadását a lengyel és 

a magyar nép barátságáról, kapcsolatairól. 

Történelmi visszatekintése során bemutatta a két 

nép együttműködésének legfontosabb állomásait, 

érdekességeit. A rendhagyó történelemóra 

keretében előkerültek személyes emlékek, 

történetek is. A lengyel-magyar történelmi szálak 

hiteles bemutatását követően rámutatott a 20. 

századi Európa politikai feladataira, az országok 

közötti összefogás szükségességére, 

kihangsúlyozva a hagyományos európai értékek 

megőrzésének fontosságát. 

Előadását követően lehetőség nyílt az olvasók 

számára, hogy újonnan megjelent könyvét 

dedikáltathassák. Az íróval történt személyes 

találkozást hosszú, baráti hangú beszélgetés 

követte, elmosva a határokat a lengyel és a 

magyar anyanyelvű hallgatóság között. 

 

Fotó: Kissné Anda Klára 

A rendezvény keretében vendégünk volt Szalai 

Árpád, a Tatabányai Lengyel Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke. A József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár és a nemzetiségi önkormányzat 

megújította együttműködési megállapodását, 

mely kiterjed a közös nemzetiségi programok 

szervezésére, a nemzetiségi kulturális értékek 

megőrzésére, közvetítésére, a hagyományok 

ápolására, valamint a hosszú távú közös 

pályázatok kidolgozására. 

(Tudósító: Tarjánné Tihanyi Tímea) 

Felsőgallai Fiókkönyvtár – cigány nemzetiségi 

előadás 2016. június 1. 

 

Fotó: Horváth Viktória 

2016. június 1-jén a Felsőgallai Fiókkönyvtárban 

R. Lakatos Klára roma származású grafikus, 

festő, illusztrátor volt a vendégünk. Ezen a 

délelőttön egy igen élvezetes program keretében 



ismerkedhettek meg a résztvevő gyerekek a roma 

kultúrával, hagyományokkal. A Széchenyi 

iskolából érkezett gyerekek nem egy 

hagyományos író-olvasó találkozón vehettek 

részt, hanem egy interaktív komplex 

foglalkozáson. Vendégünk előzetes kérésére 

ugyanis a Füzes utcai iskolából Kolompár tanárnő 

vezetésével érkeztek gyerekek, akik zenével, 

énekkel – sőt, a program végén egy kis tánccal is 

színesítették az amúgy sem szürke, lagymatag 

foglalkozást. Maga a program meseolvasásról 

szólt, azaz Lakatos Klára olvasott fel cigány 

népmeséket és az asztalra kitett nagy papírokra a 

gyerekek lerajzolhatták érzéseiket, 

benyomásaikat a mesével kapcsolatban. Azaz egy 

nagy, közös illusztrációt készíthettek. A mesére 

figyelni kellett, de rajzolás közben szólt a zene és 

az ének… 

A programot megtisztelte jelenlétével és kitüntető 

figyelmével Turainé John Katalin alpolgármester 

asszony is. 

(Tudósító: Ifj. Gyüszi László) 

Kertvárosi Fiókkönyvtár – görög nemzetiségi 

előadás, 2016. június 1. 

A nemzetiségi hét görög rendezvényére a 

Kertvárosi Fiókkönyvtárban került sor június 1-

én. Schmidtmayer Csaba, a tatai Kuny Domokos 

Múzeum munkatársa tartott előadást 

„Kalandozás a múzsák kertjében” címmel. 

Előadásában a múzeum antik szobormásolat-

gyűjteményének azon részeit mutatta be, 

melyekről híres irodalmi alkotások születtek a 

későbbi évszázadok során. Voltak szobrok, 

amelyekről már az Aeneisben írtak, később pl. 

Byron Clide Haroldjában több műalkotás is 

feltűnik, de Andersen-mese vagy Juhász Gyula-

vers is született ókori görög szobrokról. Nemcsak 

képeken csodálhattuk meg a szobrokat, hanem az 

irodalmi alkotásokból is hallhattunk részleteket. 

Mivel az előadáson nagy számban vettek részt a 

tatabányai Dallam Alapfokú Művészeti Iskola 

Kölcsey Ferenc Általános Iskolai telephelyén 

tanuló, képzőművészet iránt érdeklődő diákjai, 

sok kérdés merült fel a szobormásolatokkal 

kapcsolatban. Így még több érdekességet 

tudhattunk meg a múzeum gyűjteményéről. A 

rendezvény résztvevői közül sokan elhatározták, 

hogy a nyár folyamán meglátogatják a múzeumot, 

és megnézik a szobrokat. 

(Tudósító: Adorján Mária) 

 

Fotó: Kissné Anda Klára 

Népház Úti Fiókkönyvtár – szlovák 

nemzetiségi előadás, 2016. június 3. 

 

2016. június 3-án a Népház Úti Fiókkönyvtárba a 

Fából faragott királyfi érkezett meg Garajszki 

Margit író, műfordító, dramaturg társaságában. 

Vagy inkább fordítva: Garajszki Margit hozta el a 

gyermekek számára a mesét és mindazt, amit a 

szlovák népről, kultúráról egy kisdiák megérthet. 

A mesefigura bemutatása után Bartókról és az ő 

népzenei gyűjtéséről esett szó. Ezen a 

foglalkozáson is az interaktivitás volt a jellemző, 

amit a gyerekek nagyon élveztek. Szóba került az 

is, hogy vendégünk miként ismerkedett meg a 

szlovák nyelvvel, miként vált két nyelven íróvá.  

 

Fotó: ifj. Gyüszi László 



Ezt a programot jelenlétével és támogatásával 

megtisztelte a szlovák kisebbségi önkormányzat 

megyei és városi vezetése is. Az itt lezajlott 

program után Garajszki Margit a tardosi 

iskolásokat is megörvendeztette meséjével, 

kedves és közvetlen jelenlétével, programjával. 

(Tudósító: Ifj. Gyüszi László) 

Tardos Község Könyvtára – szlovák 

nemzetiségi előadás, 2016. június 3. 

Tardos szlovák hagyományai miatt örültünk a 

lehetőségnek, hogy Garajszki Margit írónő 

ellátogat településünkre. A gyerekeknek nagyon 

fontos, hogy megtapasztalják a szlovák és a 

magyar kultúra összefonódásait. 

 

Fotó: Nagyné Elekes Réka 

Garajszki Margit méltán képviseli ezt a 

szemléletet. Szlovákul és magyarul megjelent 

mesekönyveinek bemutatóján a „fából faragott 

királyfi” segítségével kalauzolta el a gyerekeket 

Pozsonyba, és ismertette meg őket Bartók Béla 

gyermekkorával. Az óvodások és az iskolások is 

érdeklődéssel hallgatták a meséket. Az írónő 

interjút adott rádiónknak. A beszélgetésből – 

többek között – kiderült, hogy a szlovák 

nemzetiségű településről, Dabas-Sáriból 

származó szerzőt mi motiválta erre a pályára, 

valamint arra is választ kaptunk, hogy a 

prózaíráson kívül dramaturgként és 

műfordítóként is tevékenykedik. A szlovák 

nyelvtudás előnyeit a saját életéből vett példákkal 

támasztotta alá. Reméljük, hogy Garajszki Margit 

előadása, interjúja ösztönzőleg hat a tardosi 

gyermekekre legyen szó nyelvtanulásról vagy az 

irodalom szeretetéről. 

(Tudósítók: Csabán Tibor, Nagyné Elekes Réka)

Gimisek a könyvtárban 

Petényi Erzsébet 

Nyitottak vagyunk” – a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár jelmondata nyomán igyekszünk 

valamennyi felmerülő igénynek megfelelni. Mint 

tudjuk, a középiskolás korosztály az egyik 

legkevésbé megközelíthető csoport. Nem 

szeretnek olvasni, a poros, elavult könyvtár 

rémképe egyáltalán nem vonzó számukra. Az 

internet és az elektronikus média nekik a 

legtermészetesebb dolog, a kötelező 

olvasmányokat – ha egyáltalán olvassák – nem 

papíralapú könyvből olvassák. Mit is 

kezdhetnének ők e komor, unalmas falak között? 

A könyvtár közvetlen szomszédságában található 

az Árpád Gimnázium. Szerencsére néhány tanár 

és a könyvtáros fontosnak tartja, hogy a diákok 

megismerkedjenek a könyvtár világával. Az évek 

alatt kialakult jó személyes kapcsolatnak is 

köszönhető, hogy egyre többször keresi egymást 

a két intézmény. A továbbtanuló diákok számára 

nélkülözhetetlen a könyvtárban való eligazodás 

elsajátítása. Az érettségi tételek között is 

megjelenik a könyvtári információkeresés témája. 

A 2015/2016-os tanév második félévében a 

gimnázium több osztálya is részt vett könyvtári 

órákon a megyei könyvtárban. A gimnázium 

könyvtárosával, Szalay Izabellával 

együttműködve alakítottuk ki a csoportok 

foglalkozásait. Az órák egymásra épültek, 

felhasználva az iskolai könyvtárban megszerzett 

tudást. Egyes tanulócsoportok már tettek 

látogatást a megyei könyvtárban, több diák 

beiratkozott olvasónk, azonban néhányan még 

nem jártak nálunk. Ezért tartottuk fontosnak, 

hogy minden alkalommal könyvtárbemutatóval 

kezdjük az ismerkedést. A polcok közti 

biztonságos eligazodás szükséges volt a további 

munkához. Az olvasótérben végighaladva ismét 

áttekintettük a könyvek csoportosítását, a 

könyvtári jelzéseket. Séta közben fedezték fel a 



könyvtár dokumentumainak elhelyezkedését, a 

különgyűjteményeket. Az óra második felében 

játékos feladatok megoldására került sor.  

 

Katalógushasználat közben. Fotó: Nagy Ádám 

A negyven perc több alkalommal kevésnek 

bizonyult, mert a gyerekek elkalandoztak a sorok 

között, többen találtak érdekes könyvet a 

böngészés közben. Nem egyszer figyelmeztetni 

kellett a csapatot a következő becsengetésre. A 

már korábban beiratkozottak közül sokan tetettek 

félre könyvet, jó néhányan kedvet kaptak a 

kölcsönzéshez, beiratkozáshoz. 

A visszhang alapján örömmel nyugtázhattuk a 

sorozat sikerét. Mind a kísérő pedagógusok mind 

a diákok részéről kedvező vélemény alakult ki 

könyvtárunkról és a könyvtárban eltöltött időről. 

Reméljük, hogy a maradandó élmény hatására a 

könyvtár hasznossága egyértelművé válik, a 

könyvek, az olvasás szeretete elmélyül az 

idelátogató tizenévesekben. A 

könyvtárlátogatások sorozatát folytatni 

szeretnénk a következő tanévben újabb osztályok 

bevonásával. 

 

A feladatok kiosztása. Fotó: Nagy Ádám 

Áprilistól júniusig − Összefoglaló 

kiállításainkról 

Nagy Edit 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár idén 

is két helyszínen rendez folyamatosan tárlatokat, 

megyei kötődésű és távolabbról érkező művészek 

munkáiból. 2016 második negyedévében először 

Füzi Sándor biológus olajfestményeivel 

találkozhattak a könyvtárlátogatók. 

 

Füzi Sándor festménye 

Ez a kiállítás április 8-29-ig tartott, és 

könyvtárunk Népház Úti Fiókkönyvtárában 

kapott helyet. Sándor - mint oly sokan mások is - 

gyerekkora óta szívesen rajzol, tanulmányai miatt 

azonban ihletének csak 2010-ben engedhetett. 

Alkotókészségét autodidakta módon fejlesztette. 

Kezei közül elsősorban tájképek kerülnek ki, 

kedvelt technikája az olaj. Kiállítását Pákai Ernő, 

a tatabánya-kertvárosi Bányász Művelődési 

Otthon vezetője nyitotta meg. Májusban a Fejér 

megyei községből, Kajászóból érkezett amatőr 

festő, Püspök Miklós mutatkozott be olajtempera 

alapú festményeivel. A május 5-én megtartott 

kiállításmegnyitón köszöntőt mondott dr. Voit 

Pál, a könyvtár igazgatója, a kiállítást pedig 

Horváthné Csapucha Klára vizuális szakelőadó, 

amatőr festő nyitotta meg. A megnyitóünnepséget 

a kiállító feleségének, Murvai Erzsébetnek 

szavalata, valamint három lelkes ismerősük 

gitárjátéka varázsolta üdévé. A három gitáros, 

Csapó István, Csapó Noémi, és Gremspergerné 

Sáfrán Szilvia csak a megnyitóbeszéd idejére 

szakította meg muzsikáját. Zenéjük hangulatossá, 

bensőségessé tette a rendezvényt. Az alkotó 



bemutatkozásából megtudtuk, hogy nemcsak fest, 

de szénnel, ceruzával grafikákat, 

hulladékfémekből pedig hegesztett 

térinstallációkat is készít. A „Mázolt világ ecsettel 

mesélve” címet viselő kiállítása augusztus végéig 

tekinthető meg a könyvtár nyitva tartási idejében.  

A Fő téri Könyvtár-Képtárban továbbra sincsenek 

kiállításmegnyitók. Áprilisban Weimer Erzsébet 

és Katonáné Tóth Judit mutatkozott be a 

közönségnek. 

 

Weimer Erzsébet festménye 

Weimer Erzsébet többek közt így vallott magáról: 

„Nagy rajongója vagyok a reggeli fényeknek, 

szeretem a színeket, virágokat, igyekszem 

mindenben megtalálni a szépet.” Örömmel 

lettünk részesei ezeknek a csodáknak. Katonáné 

Tóth Judit is nyitott témaválasztásában, szívesen 

fest tájképet, de épp ilyen szeretettel ábrázol 

embert, állatot vagy hagyatkozik fantáziavilágára. 

Elmondása szerint szívesen kísérletezik új 

technikákkal, így talált rá a paverpol technikára is 

Lelkesedésének köszönhetően rövid idő alatt lett 

magyarországi oktatási központjának vezetője. 

Mindketten megyénkben élnek, festményeik 

jelentős részét alkotótáborokban készítik.  

Május 3-tól június 4-ig a Budapesten élő Vargay 

Zoltán faintarzia képeit mutattuk be. Nála, és az 

időben őt követő grafikus hölgynél, Ligeti 

Zsuzsánál is a nyugdíjazás hozta el az 

önmegvalósítás lehetőségét. Zoltán aktív korában 

okleveles vegyészként dolgozott. Csodaszép  

 

Vargay Zoltán: Felvidék 

alkotásaival a fa szépségének hangsúlyozása, a 

három-dimenziós képalkotás illúziójának 

létrehozása volt a célja. Ligeti Zsuzsa június 7-től 

30-ig állította ki miniatűr grafikáit. Tanítóként és 

háromgyermekes anyukaként egész életében jelen 

volt ugyan az alkotás, de az, ami a szíve csücske, 

– az ún. egyperces útirajzok (kisméretű, gyors 

tollrajzok) készítése – nyugdíjazása után 

kristályosodott ki benne. A szintén budapesti 

művész grafikáiból 2014-ben „Egypercesek” 

címmel kis kötet jelent meg. 

 

Katonáné Tóth Judit  

paverpol technikával készült alkotása 



Applikáció-ajánlatok nyárra 
barkácsoláshoz, kertészkedéshez  
és filmezéshez 

Szilassi Andrea 

A NetNagyi Klub 9. születésnapját ünnepeltük 

2016. augusztus 13-án a JAMK Népház Úti 

Fiókkönyvtárában. Torták, pezsgő és sok-sok 

jókedv kíséretében − ahogy az ilyenkor lenni 

szokott. Habár az augusztusi nyaralások és családi 

ünnepek miatt sokan hiányoztak, de budapesti 

barátainkkal együtt 19-en összegyűltünk. Egy 

tavaly írott cikkemben már foglalkoztam 8 év 

napirendre tűzött témáival,1 2014-ben pedig egy 

áttekintést adtam a helyi felhasználóképzés, 

valamint az abból kifejlődött klub és honlap 

történetéről.2 Ezért ezúttal elmarad a 

visszatekintés a szép évforduló ellenére is. 

Nézzük inkább, mivel készültem erre a szép, 

augusztusi délutánra. 

 

Fotók: Kovács Judit és Szilasssi Andrea 

A nyári szabadság alatt szívesen kézműveskednek 

olyanok is, akiknek erre máskor nem jut idejük. 

Érdemes tudni, hogy mind a három webáruház 

(App Store, Google Play és Windows Áruház) 

számtalan letölthető kreatív kézműves 

alkalmazást kínál, ha beírjuk keresőjükbe a DIY 

                                                           
1 8 éves lett a tatabányai NetNagyi Klub In: Kemlib, 

V. évf. 2015. 9. sz. p. 9-10. 

rövidítést. (Magyar alkalmazások is lesznek 

köztük.) 

 

Étel- és lakásdekorációk, ajándékkészítés, 

frizurák, körömdíszítés, kerti ötletek, továbbá 

sokféle kézimunka, papír-, szalvéta-, üveg-, 

szövet- és faanyag feldolgozása − és még 

folytathatnánk a sort. Ami tetszik, azt 

illusztrációk és lépésről lépésre megfogalmazott 

tanácsok alapján megvalósíthatjuk magunk is. 

Olyan app is akad, amely önmagában több mint 

1000 kreatív ötletet tartalmaz részletes leírással.  

 

Ezzel a Rashmi Kunchakuri által fejlesztett applikációval 

készíthetünk többek között fénykép- és ékszertartót, 

szerencse süteményeket, diszkó díszletet és egyéb 

dekorációs elemeket, továbbá kreatív virágcserepeket és 

színpompás vázákat. Ez az app Windows 10-es 

számítógépre telepíthető. 

Lakásfelújításhoz, barkácsoláshoz kitűnő 

applikáció a SKIL Barkácssuli. Mindenkinek 

ajánlom figyelmébe! (A webáruházban SKIL – 

Barkácsolás kezdőknek néven szerepel.) Ezzel az 

alkalmazással nemcsak praktikus ötleteket 

kapunk, hanem saját tudásunkat is 

megalapozhatjuk, fejleszthetjük. A SKIL 

Barkácssulit csak androidos és Apple-féle mobil 

eszközökkel lehet használni. 17 nyelvre, köztük 

2Híd a digitális szakadékon át … In: A József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár évkönyve 2014. 

CSINÁLD MAGAD!

Do It Yourself

D I Y

http://kemlib.jamk.hu/szam/2015_09/kemlib_2015_09.pdf
http://netnagyiklub.hu/Hid_a_digitalis_szakadekon_at.pdf


magyarra is beállítható. Tartalma jól 

rendszerezett, válogathatunk benne többféle 

szempont szerint. Elmenthetjük a kedvencek közé 

azokat a tippeket, amelyeket szeretnénk 

alaposabban megismerni, később felhasználni.  

 

A kép forrása:  

http://chateauxrealtyparkcity.com/do-it-yourself-projects-should-you-

or-shouldnt-you/ 

A lakásfelújítás teljes művelettára megtalálható 

benne. Szűkíthetjük a válogatást a lakás egyes 

helyiségeire, vagy a kertre és más területekre is. 

Alapvető barkácsolási technikák, szerszámok 

használatának módja is része az alkalmazásnak. 

Sőt mi több, az egyes eszközöknél felsorolják és 

bemutatják, milyen kiegészítőkkel lehet egyéb 

feladatokra is felhasználni. 

 

A barkácsolás tippek menü kínálatában megtaláljuk 

egyebek mellett a festő eszközök helyes tárolásának 

javaslatait; olló élezését; törött bögrék ragasztáshoz 

szükséges stabilizálás módját; fúróra tehető porgyűjtőt, 

amely plafon fúrásakor tesz jó szolgálatot. 

Készíthetünk segítségével gyermekeknek 

babaházat, hintát, homokozót, háziállatainknak 

kutyaólt, macskabejárót, madárodút, nyúlketrecet 

és egyebeket. Tanácsokat ad a lakás 

szigeteléséhez, az esőcsatorna karbantartásához 

is. Építhetünk segítségével teraszt, verandát, vagy 

akár egy lombkunyhót. Részletes, illusztrált 

útmutatót ad külső és belső talaj burkolásához, 

kábelek elrejtéséhez, továbbá csapok 

lecseréléséhez. Ajtók, ablakok felújítása, polcok 

felszerelése és átrendezése, roló, függönysín, 

szalagfüggöny és szúnyogháló készítése szintén 

szerepel a lépésenkénti útmutatóban. Giroszkóp 

és mértékegység-átváltó is található benne, 

továbbá szerszámvásárlást is kezdeményezhetünk 

innen. Ez az alkalmazás a Cognito Concepts 

terméke, és a SKIL cég támogatásával valósult 

meg. A szponzorálásnak köszönhető az is, hogy 

nincsenek reklámok az alkalmazáson belül. 

 

A Green Garden alkalmazás Windows 10-es gépen 

használható. Segítségével egy képes, szöveges adatbázist 

hozhatunk létre virágfotóinkból, növényeinket 

csoportosítva. 

Kertészkedéshez, kerttervezéshez szintén sok 

alkalmazás található a webáruházakban. Ezek 

közül az OBI Kertész appját emelném még ki, 

amely androidos eszközökön használható. A 

keresés lehetőséget kínál arra, hogy többféle 

szempont alapján válogassunk növényeket 

otthonunkba, vagy kertünkbe. Tudunk szűrést 

végezni akár fajták vagy színek szerint, 

fényviszonyok és talajtípusok alapján is. A 

keresés eredményeként kapott virágokról képet, 

gondozási és egyéb tudnivalókat kapunk. 

 

Szünet után a fenti témakör következett. Előre 

bocsátom, hogy nem az volt a célom, hogy minél 

több filmes webhelyet ajánljak a megjelentek 

figyelmébe. Épp ellenkezőleg, csupán a YouTube 

és a MyTV Telenor kínálatából válogattam. 

Ennek legfőbb oka, hogy a legtöbb és 

legrosszindulatúbb kártevők többek között épp az 

ilyen jellegű, nagy nézettségű webhelyekről 

töltődnek le óvatlanul. Ebben persze a webhely 

üzemeltetői és az ott hirdetők is ludasak. A 

YouTube legalább biztonság tekintetében 

elfogadható webhely, ahonnan ingyen is 

hozzájuthatnak teljes filmekhez az érdeklődők. A 

http://chateauxrealtyparkcity.com/do-it-yourself-projects-should-you-or-shouldnt-you/
http://chateauxrealtyparkcity.com/do-it-yourself-projects-should-you-or-shouldnt-you/


csatornáról néhány vígjátékot, természetfilmet, 

pár filmdrámát, továbbá a játékfilmek hőskorában 

készült néhány magyar alkotást ajánlottam. A 

linkeket az előadás anyagát tartalmazó OneNote 

noteszbe illesztve a filmek mindjárt lejátszhatóvá 

is váltak. 

 

Az Éretlenek c. francia vígjáték. A kép forrása: YouTube 

A mobil eszközökön történő filmnézésnek 

feltétlen előnye, hogy nemcsak otthon és a tévé 

közelében élvezhetjük a műsorokat. Egy tablet, 

egy laptop már jól láthatóan közvetíti a filmet, ha 

közelből nézzük. Ugyanakkor nagyon sok helyre 

magunkkal vihetjük! A filmet bármikor 

megszakíthatjuk, ha a helyzet úgy kívánja, később 

folytathatjuk. Összeköthetjük házimunka 

végzésével, utazással, és nem utolsósorban 

kedvező időpontra időzíthetjük a film 

megtekintését.  

Az app használata internetkapcsolatot igényel. A 

tabletek alapvetően WIFI segítségével 

kapcsolódnak a világhálóra, de biztonságos WIFI 

nincs mindenütt. Jó, ha tudjuk, hogy létezik más, 

biztonságos megoldás is, ha nem a megszokott 

helyen és módon használnánk a tabletet. Egy 

okostelefon közvetítésével, annak mobilinternet-

előfizetését felhasználva is rácsatlakozhat egy 

másik eszköz − például egy tablet − a hálózatra. 

A telefon beállításai között bekapcsolható az 

internetmegosztás. Ezt követően állítsuk le a 

telefon és tablet vezeték nélküli internetét, majd 

mindkét eszközön kapcsoljuk be a bluetootht, 

amely szintén rádióhullámú kapcsolat. A tableten 

a bluetoothnál meg kell keresni a párosított 

eszközök között a telefont. Érintsük meg, hogy a 

kommunikáció létrejöjjön! Első alkalommal a 

telefonon megjelenik egy kód, amelyet be kell 

írnia a tablet használójának a sikeres 

kapcsolódáshoz. Ez azért fontos, hogy kizárólag 

általunk engedélyezett internetmegosztásra 

kerülhessen sor. A telefonon egyébként látható 

lesz a Beállítások – Internetmegosztás oldalon, 

hogy hány személy kapcsolódik éppen 

mobilinternetünkre. Későbbi alkalmakon már 

nem lesz szükség kód beírására, elég lesz 

csatlakoztatni az eszközt. Figyeljünk azonban 

oda, hogy ne legyen általánosan nyitva az 

internetmegosztás az okostelefonon! 

 

A kép forrása: 
http://www.technokrata.hu/uploads/2015/04/telenor_mytv_v2.jpg  

Végezetül a MyTV Telenor app bemutatása 

következett. Ez az alkalmazás nemcsak Android, 

iOs és Microsoft rendszerű mobil eszközökön, 

hanem számítótógépen (böngészőn keresztül) is 

használható. Mindazonáltal az okostelefonok, 

tabletek nem mindegyike alkalmas erre. Fontos 

tudni, hogy a Telenor nemcsak saját 

előfizetőinek, és nemcsak díj ellenében teszi 

lehetővé a tévézést, videózást ezzel az 

alkalmazással. A hat közszolgálati csatorna bárki 

számára megtekinthető. Ehhez is regisztrálni kell 

azonban a Telenornál. Persze a szélesebb körű 

csatornaválasztékhoz és a mozifilmekhez, vagy a 

tévéműsorok visszanézhetőségéhez (max. 6 nap) 

előfizetést kell váltani. Ez azonban nem jelentős 

összeg. Aki vállalja, hogy havonta rendszeres 

díjat fizet, az különböző csomagok kínálatából 

választhat. Az előfizetések egy kattintásra 

módosíthatók, és van még egy óriási előny: 

előfizetéstől függően 3-5 eszközön is élvezhetők 

a tartalmak! Vagyis elajándékozhatunk egy-egy 

hozzáférést kedves ismerőseinknek, hiszen nincs 

korlátozva egyetlen lakcímre az előfizetés.  

A videótár kategóriákba rendezve kínálja filmjeit. 

A teljesség igénye nélkül felsorolva: vígjátékok, 

filmdrámák, thriller, krimi, akciófilm, sorozatok, 

fantasztikus, romantikus, háborús, animációs, 

dokumentum-  és családi filmek találhatók itt 

jelentős számban.  

http://www.technokrata.hu/uploads/2015/04/telenor_mytv_v2.jpg
http://mytv.telenor.hu/#!/hu-HU/myTv


Csupaszív és csupazöld Bajna –
tábori napló 

Nász János 

Környezetismereti-környezetnevelési tábor 12-16 

éves iskolai tanulók részére 

2016. július 11. – 16. Bajna, Katona István Alkotóház 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

sikeres pályázati tevékenységének köszönhetően 

2016-ban immár negyedik alkalommal 

kerülhetett megrendezésre a környezetismereti-

környezetnevelési tábor, mely szerves részét 

képezi az intézményünk küldetésnyilatkozatában 

közzétett ökológiai elkötelezettségünknek és 

társadalmi felelősségvállalásunknak.  

A környezettudatosság, a fenntarthatóság, a 

természetvédelem fontosságának elmélyítése a 

táborban részt vevő fiatalok gondolkodásában 

idén is eredményesnek bizonyult, melyet - a 

programok száraz felsorolása helyett - a 

táborlakók élménybeszámolója igazolhat a 

legjobban. 

 

Táborlakók. Fotó: Nagy Ádám 

Július 11. hétfő - első nap 

Megérkeztünk bajnai táborunkba, az 

Alkotóházba. Ezt egy régi parasztházból 

alakították át alkotóházzá, de úgy hogy az eredeti 

jellegét a modernizálás és a komfortosabbá tétele 

mellett megőrizze. Az udvarunkról gyönyörű 

kilátás nyílt a Gerecsére. A hulladékfákból 

megépített padok és asztalok mellett két hatalmas 

fenyő árnyékában hűsölhettünk. A falu 

központjától pár száz méterre volt a szállásunk. 

Szembetűnő volt, hogy szemetet, eldobott 

hulladékot sehol nem láttunk. Nem győztünk 

csodálkozni azon sem, hogy a helyiek, - beleértve 

a község felelős vezetőit, a helyi könyvtárost, a 

Bajnai Zöld Tündéreket, (akik egy civil 

környezetvédő egyesületet képviseltek) és a helyi 

embereket -, mennyire szívélyesen fogadtak 

bennünket.  

Első napunk nagy hőségben telt el, ami felhívta a 

figyelmünket arra, hogy a klímaváltozás nemcsak 

a napi hírekben szereplő téma, hanem a saját 

bőrünkön is érezhetjük. Az időjárás 

szélsőségeiről beszélgetve arról is szót ejtettünk, 

hogy a környezetünk megóvása nagyon fontos, 

ugyanakkor az emberi, közösségi kapcsolataink 

megőrzése is lényeges egyre elidegenedő 

világunkban. 

Az ismerkedés után megbeszéltük a táborozásunk 

tematikáját. Ki-ki kiválaszthatta a maga fáját, és 

gondolatban örökbe fogadhatta. Létrehoztuk egy 

különálló kis előadóteremben az öko-klubunkat, 

amelyet az esti csillagászati előadásra fel is 

avattunk. Az MCE Amatőr Csillagászklub 

képviseletében Moczik Csaba tartott előadást a 

világegyetemünkről. Ezt követően, amikor az est 

leszállt, kimentünk az udvarra, és a gyönyörű 

csillagos égen először szemmel, majd 

távcsövekkel is megfigyelhettük az égi 

látványosságokat. Szerencsés időnk volt, hiszen a 

kristálytiszta levegőben az est főbb 

csillagcsoportjai: a Göncöl, a Sarkcsillag és a 

növekvő Hold mellett láthattuk a vörösen 

hunyorgó Marsot, az oldalán álló Szaturnuszt és a 

fényesen sugárzó Jupitert. Ritka esemény az, 

hogy egyszerre három bolygó áll ilyen közel 

egymáshoz, jól láthatóan. Most fogtuk fel igazán 

azt, hogy mennyire gyönyörű és csodálatos 

bolygón élünk, és az a dolgunk, hogy vigyázzunk 

rá. 

Július 12. - második nap 

Ma délelőtt egy új erőpróba vár ránk: 

megismerkedni Bajna értékeivel, környezeti 

adottságaival. A három csoportvezető (Mikolasek 

Zsófia, Nagy Ádám és Nász János) vezetésével, 

ám segítségük nélkül kellett a falu értékeit 



felfedeznünk. Kalandunk előtt tájékozódási 

pontként, egy összefoglalót olvastunk fel közösen 

Bajna történetéről. Majd a település központjában 

lévő térkép és a csoportoknak feltett kérdések 

segítségével kellett megtalálnunk a helyeket és 

ökológiai érdekességeket. A feladatot 

mindannyian megoldottuk.  

A délutáni hőség elől fenyőfáink alá 

menekültünk, és az energiák közül a melegre való 

tekintettel a tűzenergiát választottuk ki. Arról 

beszélgettünk, hogy mennyire fontos volt a tűz az 

emberiség történetében és a civilizáció 

fejlődésében. Megújuló energiaként a 

napkollektorról, a napenergiáról beszélgettünk. 

Alkotóházunk tetején is találtunk egy ilyen 

rendszert, amivel a használati meleg vizet állítják 

elő. 

A csendes pihenőt követően gyerekcsapatunk 

padokból és téglákból, agrofólia és locsolócső 

segítségével egy gyorsan összeállítható, 

működőképes medencét épített, ami az egyszeri 

hűsölésre kiváló volt. Este pedig ebből a 

medencéből locsoltuk meg a már kókadozó 

fáinkat, meg a kiégés előtti gyepet az udvaron. 

 

Táltos dobolás.  

Fotó: Nagy Ádám 

Az est fénypontja a táltos dobolás és körtánc volt. 

Lutring Beatrix és Lengyel Mór Géza 

segédletével hívtuk az őseink szellemét, és a négy 

elem áldását kértük minden emberre, aki csak él a 

Földön. Mindenki kapott egy dobot vagy 

természetes anyagokból készített csörgőt, és 

eggyé váltunk a természeti és kozmikus világgal. 

A tábortűznél népdalokat énekeltünk és 

megköszöntük a fénynek, a tűznek azt, hogy 

meleget és világosságot ad. Még megünnepeltük 

este egyik táborlakónk szülinapját tortával, majd 

nyugovóra tértünk. 

Július 13. szerda - harmadik nap 

Ma Esztergomba és Párkányba kirándultunk. A 

hajnali esőtől a levegő egy kicsit lehűlt, így ideális 

körülmények adódtak a kiránduláshoz. Csaknem 

egy órai utazás után a történelmi belvárost néztük 

meg. A Széchenyi téren a Babits-szoborról és a 

költőnek a városhoz fűződő kapcsolatáról is 

kaptunk ismertetőt, majd a Bibliotéka felé vettük 

az irányt, ahol a 13-14. századból származó, 

kézzel írott kódexek is találhatók. A Liszt-

szobornál megállva megtudhattuk azt, hogy a 

Bazilika felépítésének, felszentelésének ünnepére 

ő komponálta meg az Esztergomi misét. A 

Vízivárosba érkezve, kívülről megcsodáltuk az 

Érseki Palotát, ahol egykor II. János Pál pápa is 

tartózkodott, majd a levéltár épületét, és a 

Keresztény Múzeumot. Ballagásunk közben 

beszéltünk a vízenergiáról, hiszen Esztergom 

létrejöttét a víznek, a folyóknak köszönhette. Így 

lett kereskedelmi, közlekedési és igazgatási 

csomópont. 

 

Esztergomban, a Reanimatio Háznál 

Fotó: Nagy Ádám 

Az ebéd utáni pihenőnk egy részét a Reanimátio 

Házban töltöttünk. Ez egy olyan fenntartható 

épület, amelyet az önkormányzattól kaptak 



használatra művészek, akik saját művészi 

elképzelésük szerint festették ki kívül-belül. Az 

épületet kulturális és közösségi célokra tartják 

fenn, és egy közhasznú alapítvány működteti. 

Valamikor lepusztult épület volt, amit közösségi 

összefogással mentettek meg, élesztettek újra, 

vagy - ahogy a művészek fogalmaztak -, lelket 

adtak neki. Zárt udvarában egy gondosan művelt 

japánkert található. A ház berendezése is sokak 

által pusztulásra ítélt, de általuk felújított 

bútorokból áll. Például a pihenésre szolgáló kerti 

padot használt sílécekből állították össze. 

Felhívták a figyelmünket arra, hogy ha az 

emberiség jobban megbecsülné a használati 

tárgyait, sokkal kevesebb nyersanyagra, 

természeti erőforrásra lenne szüksége, és persze 

energiát is spórolna, hiszen a feldolgozás rengeteg 

energiát emészt fel. 

Ezt követően átmentünk a Dunán, a Mária-

Valéria hídon Párkányba, amely egykor 

Esztergom parkos-erdős elővárosa lehetett. 

Képzeletben összekötöttük a két várost. Innen 

megnéztük az esztergomi panorámát, fotóztuk a 

környezetet, majd megnéztük Sobieski János 

törökverő, lengyel hadvezér szobrát.  

Az elég fárasztó napunk zárásaként a táborban 

Bud Spencerre emlékeztünk egy filmjével: Én a 

vízilovakkal vagyok. Róla közismert, hogy kiváló 

természet- és állatvédő volt.  

Július 14. csütörtök - negyedik nap 

Ma egész délelőtt az ökofilm-forgatókönyvünkön 

dolgoztunk, mivel az időjárás miatt beszorultunk 

a házunkba és a klubunkba. Képzeletbeli filmünk 

azt dolgozná fel, hogy mi történne, ha egy nagy 

vihar és villámlás miatt hosszú időre megszűnne 

az elektromos áramellátás. Vajon az emberek a 

különféle helyzetekben, körülmények között 

hogyan élnék meg mindezt? A legtöbben persze 

negatívan, mert annyira kötődünk az 

elektromágneses energiához. A kisebbség 

véleménye szerint viszont arra lenne jó mindez, 

hogy rádöbbenjünk a természet hatalmára és 

működésére, meg arra hogy civilizációk nőttek fel 

elektromos energia nélkül, mégis volt fejlődés. 

Nem beszélve arról, hogy az elektromos áram 

hiányában esténként jobban figyelnénk a 

tücsökciripelésre, reggel pedig a madarak fényt 

köszöntő énekére. 

Az ebédet követően a szélenergiáról 

beszélgettünk: milyen lehetőségeink vannak arra, 

hogy szélerőművekkel, szélkerekekkel áramot 

termeljünk még olyan helyen is, ahol nincs 

kiépített vezeték? Ha nem lenne szél, a hang sem 

terjedne. Nem hallanánk meg egymás beszédét, 

énekét sem, a fák, a tavak, tengerek, felhők 

mozdulatlanok lennének, nem lenne megfelelő 

energiaáramlás, és megállna a mindennapi 

életünk. A levegő mozgása nélkül a gépeink és 

technikáink sem sokat érnének. 

Kikapcsolódásképpen íjászversenyt hirdettünk.  

 

Beszélgetés Pataki Antallal.  

Fotó: Nagy Ádám 

A csütörtöki délutánunk vendége Pataki Antal 

volt, aki ugyan akvarista kisállat-kereskedő, de 

emellett a természetvédelem, környezetvédelem 

szakértője is. Most viszont az úgynevezett 

Szerves Társadalomról beszélgettünk a 

tűzrakóhelyünk körül. Olyan világról, amely az 

elődeink hagyományain, szokásain alapul, és a 

természettel való harmonikus együttélésükön. 

Megállapítottuk, hogy mi vagyunk az a generáció, 

akiknek szembe kell nézni olyan problémákkal, 

mint a Föld környezeti állapotának egyre 

rosszabbá válása, és az emberek közti társadalmi 

egyenlőtlenségek felerősödése. Mert egy szerves, 

szervezett társadalomban minden ember fontos, 

hiszen egyike nélkül sem egész. Mindenki tud, 

ismer valamit, amit más nem, és jártas olyan 

dolgokban, amiben más nem. 



Július 15. péntek - ötödik nap 

A délelőttöt egy öko-totó megfejtésével töltöttük, 

amit a rendező könyvtár a környezetvédelmi 

világnapra készített, majd megbeszéltük a helyes 

válaszokat, hiszen nem a verseny volt a fontos, 

hanem az, hogy tanuljunk. Ezt követően a 

földenergiáról beszélgettünk. A Kárpát-

medencében rendkívüli lehetőség van 

geotermikus energiákat használni. Persze ez még 

a jövő zenéje, de egyre több újonnan felépített 

háznál alkalmazzák ezt. Beszéltünk még a 

könyvtár öko-szemléletéről, lapozgattuk az 

intézmény által a táborba hozott könyveket. 

Szóba került a szelektív hulladékgyűjtés 

fontossága is. Megpróbáltunk ötletelni arról, hogy 

a különféle műanyag és fém palackokból milyen 

játékokat lehetne egyszerűen készíteni. Például a 

műanyag kupakokkal lehet malom és amőba 

játékot, gombfocit játszani, a befőttes üveg 

tetejéből memória játékot, az üdítős, sörös 

flakonokból célba dobót készíteni. 

 

Kész a medence. Fotó: Nagy Ádám 

Délután a Bajnai Zöld Tündérek láttak vendégül 

bennünket. Szilvi és két fiatal tündér segítségével 

felkapaszkodtunk az Őrhegyre, ahonnan 

csodálatos kiállítás nyílt a Gerecsére, de még a 

Pilisig is elláttunk. A hegy csúcsán egy hatalmas 

fakereszt emlékeztet a Sándor Móric-család 

vallásos elkötelezettségére. Szilvi és lányai 

megkínáltak bennünket házilag készített 

kaláccsal, frissen befőzött barack- és fekete ribizli 

lekvárral meg a kertjükben termett 

gyümölcsökkel. Végre leforgathattuk a hegy 

csúcsán az öko-klipünket. A klip arról szólt, hogy 

egy fiatal eldob az erdőben egy műanyag 

palackot, és a többiek figyelmeztetik arra, hogy az 

lesz, amit tesz. Lehet, hogy kissé nyers a 

mondanivaló, de nagyon is figyelemfelkeltő. 

Visszatérve a táborba közösségfejlesztő, 

közösségerősítő játékokat játszottunk. 

 

Kilátás az Őrhegyről.  

Fotó: Nagy Ádám 

Még mielőtt leszállt volna az est a klubunkban, 

nagy érdeklődéssel hallgattuk Nagy Ádám 

prezentációját a média torzító, erőszakos és 

mérték nélküli fogyasztásra ösztönző hatásáról.  

Este a tábortűznél egyenként értékeltük azt, hogy 

milyen új ismeretekre, értékekre tettünk szert, a 

tábor alatt, és kinek mi volt a legnagyobb 

élménye. Igazán jó baráti közösség jött össze. 

Július 16. szombat délig – hatodik nap 

Az ébredést követően összepakoltunk, rendet 

raktunk, kitakarítottunk magunk mögött, mert 

már-már hagyomány az öko-táborban, hogy 

mindent úgy hagyjunk magunk mögött, ahogy 

kaptunk.  

És, hogy miért a Csupazöld és Csupaszív Bajna 

címet adtunk a beszámolónknak? Talán azért, 

mert ez fejezi ki azt a szeretetteljes fogadtatást és 

emberhez méltó környezetet, amit kaptunk és 

megtapasztaltunk itt. Köszönjük ezt a csodálatos 

lehetőséget és az élményeket! 

A táborlakók észrevételeit lejegyezte és a tábort 

vezette: Nász János 
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Szent Iván-éji emlék – A táti 
Dunaparti Babaparádéról 

Pappné Adolf Erzsébet 

2016. városunkban az ünnepek éve, hiszen idén 

20 éves a Buseck – Molln – Tát testvérvárosi 

kapcsolat, 25 éve épült újjá az Orbán-kápolna, és 

több művészeti csoportunk is jubileumi 

születésnapot ünnepelhet. 25 éve indította útjára 

Kátai Ferencné, a Kultúrház és Könyvtár akkori 

igazgatója a Táti Mazsorett és Formációs 

Tánccsoportot, és még nyugdíjba vonulása előtt – 

éppen 10 éve – megszervezte a Táti Porcelánbaba 

Klubot, ezt a párját ritkító közösséget, mely az 

ország egyetlen porcelánbaba klubja. 

Természetesen ez a klub nem jöhetett volna létre 

Czibuláné Csicsman Erzsébet, a klub művészeti 

vezetője, egyben a porcelánbaba-készítés 

gyémántkoszorús mestere nélkül. Ő vezette be a 

táti és környékbeli hölgyeket a porcelánbaba-

készítés fortélyaiba. Az ő szakmai irányításával 

készülnek a szebbnél-szebb babák, kompozíciók, 

életképek. 

A 10 éves jubileum alkalmából 2016. június 24-

26. között − kapcsolódva a Szent Iván-éj 

ünnephez, valamint a Múzeumok éjszakája 

programokhoz − került megrendezésre a Nagy 

Babaparádé. Akik megtekintették a kultúrház 

termeiben berendezett kiállítást, láthatták, hogy a 

cím nem túlzás. Talán nem rendeztek még 

Magyarországon ilyen nagyszabású 

babakiállítást, ahol ennyi alkotást csodálhattak 

meg egyszerre az érdeklődők. Már az előtérben a 

Szent Iván-éj hangulatához illő színes 

virágfüzérek, papírtündérek serege, 

porcelánmanók és koboldok fogadták a 

látogatókat. 

 

Megnyitó ünnepség. Első sorban a táti babakészítő 

asszonyok. Fotó: Hámos László 

A nagyteremben kiállítottuk a Táti Porcelánbaba 

Klub egy évtized alatt készített hét életképét. A 

jelenetekben szereplő babáinkon különböző 

történelmi korok viseleteit is bemutatjuk 

(reneszánsz, barokk, századforduló), de az 

öltözetek sorából a táti sváb népviselet sem 

maradt ki.  

 

Játék a parkban - XX. század eleji viseletben.  

Fotó: Tóta Attila 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


 

Húsvéti locsolkodás - táti sváb népviseletbe öltöztetett 

babákkal. Fotó: Tóta Attila 

A folyosón és a könyvtárban Czibuláné Csicsman 

Erzsébet babakészítő mester mesés babavilága 

várta a látogatókat. Kicsik és nagyok boldogan 

ismertek rá a Grimm-mesék alakjaira, Jancsira és 

Juliskára, Hamupipőkére, Hófehérkére, Holle 

anyóra, a Béka királyfira. A klasszikus mesék 

mellett nagyon imponált a gyerekeknek Harry 

Potter és Szörnyella De Frász is. Az odakészített 

mesekönyvekből lelkes segítők, vagy akár a 

gyerekeket kísérő anyukák, apukák mesélhettek a 

gyerekeknek. Nagy sikere volt a kicsik körében a 

könyvtárban kialakított játszószigetnek, ahol 

játékbabákat öltöztethettek kedvük szerint, hiszen 

a kiállított babákat csak tisztes távolból lehetett 

csodálni.  

 

Élethű reborn, azaz újszülött babák. Műanyagból, 

vinylből készülnek. Fotó: Hámos László 

Az emeleti galériában kapott helyet az országosan 

meghirdetett II. Táti Babakészítő Versenyre 

nevezett – különböző technikákkal készült – 35 

alkotás, melyek Nyíregyházától Nagykanizsáig, 

az ország különböző részeiről érkeztek. A textil-, 

népviseletes, újszülött és porcelánbabák mellett 

számos egyéb anyagot is felhasználtak a készítők 

(pl. nemez, fimo), és babaruha kategóriában is 

voltak indulók. Sokak fantáziáját megmozgatta a 

Szent Iván-éji ünnepkör tündérvilága.  

Babaklubunk a kiállítások mellett tartalmas 

programokkal várta a közönséget ezen a három 

napon. A megnyitón – Szent Iván napján – a 

közös ünneplésből nem maradtak ki 

büszkeségeink: a Táti Német Nemzetiségi 

Asszony- és Férfikórus, akik ízelítőt adtak a 

vendégeknek a táti sváb dallamokból. A Kis-

Dunán lampionos csónakfelvonulás folyt. A Táti 

Német Nemzetiségi Fúvószenekar kis éji zenével 

járult hozzá a romantikus hangulat 

megteremtéséhez, melyhez a helyi katolikus 

Karitász tagjai is csatlakoztak hangulatos kis 

sátrukkal − világító karkötőket osztogatva a 

gyerekeknek.  

 

A Táti Mazsorettek előadása. Fotó: Pappné Adolf Erzsébet 

Másnap délután is számos program várta a 

gyerekeket. A táti óvónők arcfestéssel 

királylányokat, tündéreket és manókat 

varázsoltak a kicsikből, akik ezt láthatóan nagyon 

élvezték. Ügyes kezű, fáradhatatlan segítőink 

különböző kézműves foglalkozásokra invitálták a 

gyerekeket. Lehetett papírbabát készíteni és 

öltöztetni. A legkisebbek gipszbabákat festettek, 

a nagyobbak papírtündéreket készítettek. 

Mindezek mellett szórakozhattak kedvükre. Volt 

légvár, óriásbuborék-fújás, ráadásként 

hókuszpókusz bűvész műsor.  A Mozdulat TSE 

táti csoportjai és a Táti Mazsorettek tündéri 

táncaikkal levették lábukról a közönséget.  

Eközben a Kis-Duna partján, a táti Kő-gátnál már 

javában dolgoztak az ecsetek a festővásznakon. 

Simon M. Veronika tanítványai igyekeztek 

megörökíteni a táj szépségeit a festőművésznő 



útmutatásával. Az elkészült festmények egy 

rögtönzött kiállításmegnyitó keretében kerültek 

bemutatásra a kultúrház aulájában, ahol mindenki 

megcsodálta azokat.  

 

Suki András zenekara és Szeredy Krisztina.  

A kép forrása az intézmény Facebook oldala 

Az esti operett műsor már a felnőtteknek szólt. 

Suki András prímás zenekarával kísérte Szeredy 

Krisztina és Éliás Tibor operaénekeseket, kik 

megénekeltették a közönséget is. A sötétedés 

beálltával a kultúrház előtti téren felállított 

csillagászati távcsövön keresztül lehetett kémlelni 

a Szent Iván-éji égboltot. Az estét egy 

felejthetetlen tűz-tánc-show zárta. Az Anima 

Prizma Mozgásműhely táncosai teljesen 

elvarázsoltak bennünket.  

 

Az Anima Prizma Mozgásműhely műsora.  

A kép forrása az intézmény Facebook oldala 

A szórakoztató programok mellett gondolnunk 

kellett az idelátogató babakészítőkre is, hiszen 

többen szállást is foglaltak városunkban erre a pár 

napra. Részükre a pénteki ünnepélyes megnyitó 

és a vasárnapi eredményhirdetés mellett szombat 

délelőtt szakmai programokkal, 

babakonferenciával készültünk. A programok 

alatt – a Múzeumok éjszakáján – késő estig 

ingyenes buszjárat közlekedett Tát és Esztergom 

között, melyet vendégeink többen ki is 

használtak. 

A II. Táti Babakészítő verseny zsűrizésére három 

neves szakembert is sikerült megnyernünk, akik 

mindhárman örömmel vállalták, hogy a 

babakonferencia keretében egy-egy témában 

előadást is tartanak. Keglovicz Ferencné Zita a 

Magyar Bababarátok Egyesületének elnöke, az ő 

szervező munkája honosította meg hazánkban a 

porcelánbaba készítést. Lelkes szervezője az 

évenként megrendezésre kerülő országos 

kiállításnak és versenynek. Előadásában a 

porcelánbaba-készítés történetéről hallhattunk. 

Dr. Györgyi Erzsébet, a Kiss Áron Magyar Játék 

Társaság elnökeként szintén segíti a 

babakészítőket. Számtalan kiállítás szervezője, 

aki arra lelkesítette a résztvevőket, hogy tegyünk 

együtt a magyar babakultúráért! Valamennyiünk 

számára igen hasznos és érdekes volt Ék Erzsébet 

iparművész, jelmeztervező előadása is, aki a 

viseletek történetéről mesélt. Hiszen a babákat 

öltöztetni is kell, és egy történelmi viseletnél 

különösen fontos a korhűség. Nemcsak a tárlat 

berendezéséhez, a zsűrizésben is nagy szükség 

volt mesterünk, Czibuláné Csicsman Erzsébet 

útmutatására, munkájára. Több éves szakmai 

tapasztalata alapján sok jó tanáccsal látta el a 

babakészítőket. Mi, táti babások úgy gondoltuk, 

hogy úgy fair, ha nem indulunk a versenyen. A 

verseny díjazottjai örömmel fogadták az oklevél 

mellé azt a kis porcelán szobrocskát (kislány táti 

sváb viseletben), amelyet Erzsike készített el 

műhelyében. A mester bemutatót is tartott, 

örömmel avatta be az érdeklődőket a 

porcelánbaba-készítés fázisaiba az öntéstől 

kezdve a megmunkáláson keresztül (csiszolás, 

égetés, festés, összeállítás) a kész babáig. Bízunk 

benne, hogy akik eljöttek, és velünk ünnepeltek a 

rendezvény három napján − jól érezték magukat, 

szép emlékekkel távoztak. Talán sikerült elérni 

céljainkat: egyrészt minél több embert Tátra 

csábítani, hogy megismerjék városunkat, 

kulturális értékeinket, másrészt bevonni 

településünk lakóit, hogy együtt ünnepeljünk. 



Polgármesterünk, Turi Lajos első szóra elvállalta 

a fővédnökséget. Támogatta rendezvényünket a 

Táti Német Kisebbségi Önkormányzat, a 

Helytörténeti Alapítvány is. Ezeken kívül számos 

táti polgár segített, ki miben tudott. Volt, aki 

anyagi támogatást nyújtott, mások kétkezi 

munkájukat ajánlották fel: valaki szalmabálát, 

vagy babákat fuvarozott, volt, aki dekorált, és 

még sorolhatnám. Köszönet érte mindenkinek! 

Köszönet illeti még a babakészítőket és a zsűrit.  

 

Czibuláné Csicsman Erzsébet bemutatja, hogyan készül a 

porcelánbaba. Fotó: Pappné Adolf Erzsébet 

Nem kis feladat volt megrendezni ezt a nagy 

babaparádét, ami talán egyszeri és 

megismételhetetlennek tűnik most. Akik eljöttek 

és végignézték a kiállított babákat, azok láthatták, 

hogy készítőik szívüket-lelküket adták 

megformázásukhoz. Arra törekedtek, hogy 

minden a helyén legyen, harmóniában. A 

gyerekek elé valódi mesevilág tárult, a felnőttek 

pedig visszaidézhették gyermekkorukat.  Nagy 

öröm volt látni a sok mosolygó arcot, bezsebelni 

sok bókot, elismerést a kiállítás ideje alatt (július 

3-ig volt megtekinthető) – és ez minden 

nehézséget elfeledtetett. Valaki azt írta 

vendégkönyvünkbe: „a világ minden pontján 

megállná ez a kiállítás a helyét” „és ezt is írták: 

„Külön gratuláció a díszlettervezőnek, gyönyörű 

az összhang, csodaszép minden apró részlet.”− 

igen, erre törekedtünk, ezért dolgoztunk! 

Reméljük, hogy akik látták, nem felejtik el 

egyhamar, és hogy kis közösségünk sokáig tud 

még együtt munkálkodni, szépítve kisvárosunk 

lakóinak lelkét, hiszen „a jónak mindig a szép 

csinál utat.”  

 

A babakészítő verseny ünnepélyes eredményhirdetése. 

Fotó: Hámos László. Pályamunkák 

DÍJAZOTTAK: 

 

Textil kategória: 

1. Paray Júlia Gyöngyi (Győr): Kapuvári 

népviselet;  

2. Csipke Ferencné (Tokod): Hamupipőke;  

3. (megosztva) Szigetiné László Marianna és 

Szigeti László (Nagyszentjános): Ludas 

Matyi; Rúzsáné Nagy Krisztina 

(Mogyorósbánya): Lujza baba.  

Porcelán kategória:  

1. Helga Huber (Celldömölk): Antik 

reprodukció;  

2. Molnárné Farkas Irén (Balatonszőlős): 

Bella.  

Reborn (újszülött) kategória:  

1. Szabó Gyuláné (Pécs): Bori;  

2. Vécsei Ilona (Vác): Gabriella; 

3. Melegné Bordás Zsuzsanna (Felsőörs): 

Jázmin.  

Fantázia kategória:  

1. (megosztva) Molnár Eszter (Győr): Tündér; 

Szatmári Istvánné (Nyíregyháza): Tündér 

manóival, 

2. Bogárné Kovács Magdolna (Nagykanizsa): 

Szofi angyalkái;  

3. Robotka Imréné (Tokod) : Őszanyó.  

Babaruha kategória: 

1. Bíró Józsefné (Budapest): Keresztelő ruha; 

2. Bogárné Kovács Magdolna (Nagykanizsa): 

Foltvarrással díszített babaruhák.  

A Kis Áron Magyar Játék Társaság különdíját kapta: 

 Barcsayné Németh Hedvig (Győr): Tündér-

keresztanyák;  

 Süveges Zoltánné (Tokod): Nagyi mesél.  

A Magyar Bababarátok Egyesületének különdíját 

kapta:  

Szatmári Istvánné (Nyíregyháza): Tündér manóival. 

https://www.facebook.com/T%C3%A1ti-Porcel%C3%A1nbaba-Klub-1644927345727057/photos/?tab=album&album_id=1813875128832277

