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Újabb esemény szlovákiai 

testvérkapcsolatainkban 

Szilassi Andrea 

Már többször is hírt adtunk lapunk hasábjain a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 

valamint az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár 

együttműködéséről, közös szakmai 

programjairól, továbbá szlovákiai 

könyvtárlátogatásokról. 1 

2016. szeptember 14-én egy egész napos program 

keretében Tatabányán láttuk vendégül az 

érsekújvári könyvtárosokat és a Karol Kmet’ko 

Nyitra Megyei Könyvtár munkatársait. E 

látogatásnak a korábbiak viszonzása mellett több 

indoka is volt.  Az eseményen megjelent és 

köszöntőt mondott Turainé John Katalin 

alpolgármester, valamint a vendéglátók nevében 

dr. Voit Pál igazgató. Jelen volt még a 

megyeszékhely szlovák önkormányzatának 

képviseletében Kostyál Jánosné is. A szlovák 

vendégek részéről Mgr. Ĺubica Červená és Mgr. 

Monika Lobodásová, a két könyvtárigazgató 

üdvözölte a megjelenteket. A rendezvények alatt 

szinkrontolmácsolás állt rendelkezésre Kovačic 

Gizella, Mária Feldinszká és Mgr. Kecskés Ildikó 

közreműködésével. A köszöntők után a 

tatabányai Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola 

tanulói szlovák dalokat és verseket adtak elő, 

                                                           
1 Néhány kiemelt cikk e vonatkozásban: 

Kissné Anda Klára: Testvérkönyvtári kapcsolat az Anton 

Bernolák Könyvtárral; Kemlib, V. évf. 2015. 10. sz. 37-38. 

old. 

alátámasztva ezzel az iskolában folyó szlovák 

nyelvoktatás eredményességét. 

 

Turainé John Katalin, Mgr. Monika Lobodásová, Mgr. 

Ĺubica Červená, dr. Voit Pál és Kovačic Gizella. Fotó: Nagy 

Ádám 

 

Az ajándékkönyveket a megrendelés előtt szlovák 

könyvtárosok választották ki. Fotó: Nagy Ádám. 

ifj. Gyüszi László, Nász János, dr. Voit Pál: Szlovák-magyar 

könyvtáros találkozó Érsekújváron; Kemlib, V. évf. 2015. 4 

. sz. 27-28. old. 
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Intézményünk idén is sikerrel pályázott a Kölcsey 

Alapítvány testvérkönyvtár pályázatán, amelynek 

kedvezményezettje részünkről ezúttal is az 

érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár volt. 

Örömünkre szolgált, hogy ezen a napon 62 db, 

összességében 188.287 Ft értékű magyar nyelvű 

olvasmányt adhattunk át az érsekújvári könyvtár 

munkatársainak. Köszönettel fogadtuk a két 

szlovák könyvtár szlovák nyelvű könyvajándékát, 

amelyet városunk olvasói hasznosíthatnak majd. 

Egyúttal megragadtuk az alkalmat, és a 

megjelentek számára bemutattuk a JAMK-ban 

folyó szakmai munkát négy aspektusból. Elsőként 

dr. Horváth Géza helytörténész felvázolta 

Tatabánya múltját, és kitért turisztikai 

nevezetességeire képes prezentációjában. Nász 

János könyvtáros az intézményben folyó 

sokoldalú környezeti nevelés különböző 

formáiról és eredményeiről beszélt. Mindannyian 

büszkék vagyunk arra, hogy öko-tevékenységünk 

nyomán egyre több meghívást kap intézményünk 

különféle környezettudatos rendezvényekre, és 

kollégáink is egyre több felkérést kapnak előadás 

tartására.  

 

Mikolasek Zsófia és Mgr. Kecskés Ildikó. Fotó: Nagy Ádám 

Mikolasek Zsófia osztályvezető a kistelepülések 

könyvtári ellátásának főbb vonatkozásairól szólt, 

majd képekkel illusztrálta, milyen sokszínű 

rendezvények zajlottak idén a KSZR-hez tartozó 

59 településen. Végezetül Szerencsi Edina 

következett, aki felidézte a gyermekkönyvtár 

közelmúltbeli sikeres pályázatait, és évről-évre 

visszatérő programsorozatait. Mondanivalóját 

képes beszámolóval tette szemléletesebbé 

rendezvényeikről. 

 

Nász János előadását Mária Feldinszká tolmácsolta.  

Fotó: Nagy Ádám 

Az előadások után ebédelni mentek vendégeink, 

majd kettévált a társaság. A vezetők összegyűltek 

egy szakmai tanácskozásra, amely talán a nap 

legfontosabb eseménye volt. A megbeszélésen 

egyeztetés folyt egy közeljövőben beadandó 

pályázatról, amely a Visegrádi Négyek 

országainak négy könyvtára együttműködésével 

valósulna meg. A többi vendég ezalatt kirándulást 

tett a Turul-emlékműhöz, majd elsétáltak a 

Szelim-barlangba. Egy rövid gyalogos 

városnézésre is sor került ebéd előtt és után, 

valamint autóbusszal a Kő-hegyre menet. 

A rendezvény a visszajelzések alapján jól sikerült, 

szeptember 29-én volt folytatása Nyitrán. A nap 

eseményeit gondos munkával Kissné Anda Klára 

és Nagy Ádám szervezte és készítette elő.  

 

 

Nagy tetszést aratott a helyi szlovák nemzetiségi 

tanintézmény, a Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola 

diákjainak produkciója. Fotó: Nagy Ádám. 

 



Viasz – Verspályázatunk egyik 

díjazott alkotása 

Kissné Anda Klára 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2016. 

április 11-én Turainé John Katalin alpolgármester 

fővédnökségével hirdette meg amatőr versíró 

pályázatát. Tematikai megkötés nélkül, két 

életkor szerinti kategóriában nevezhettek a 

szárnybontogató poéták és azok, akik bármilyen 

indíttatásból megmutatni kívánták tehetségüket. 

Mindösszesen hetven pályázótól 183 vers érkezett 

be. Téri Sándor színművész elnökletével Szilvási 

Csaba költő, Bárdos Virág pedagógus, Mikolasek 

Zsófia osztályvezető könyvtáros értékelte a 

változatos témájú, stílusú és hosszúságú verseket. 

A június 6-ai díjátadón ünnepelt 19 év feletti 

kategóriagyőztes, Taizs Gergő versét a Kemlib 

június-júliusi számában közöltük. Ezúttal a 

fiatalabbak első helyezettjének, Horváth 

Szonjának a költeményét adjuk közre. 

 

A képen Turainé John Katalin, Horváth Szonja  

és Téri Sándor látható.  

Fotó: Nagy Ádám 

Horváth Szonja 

 

Viasz 

 

Festményről lefolyó viasztól várod a vigaszt 

Macskán a grimaszt fel nem fedezed 

Elém állsz, kinyújtod a kezed, 

De én nem fogom meg viaszos tenyered 

Gondolataidat tükrözi a szemed végtelen 

óceánja 

Az irigy orvos kioperálja a még dobbanó 

szivet 

  

A galéria üres 

Megtelt semmivel 

Csak egy-két füves 

Meg a buta gazdag 

Kinek mindegy mit 

Csak venni kell 

  

Kész a festmény 

A viasz kemény 

Könnyes a szemem 

Mi vagyunk rajt ketten 

Én hátat fordítok 

Némán ordítok 

Ő vállamra teszi kezét 

Könnyeitől nem látom a szemét 

Tükörből látni igazán 

Mi lett belőlünk 

A festmény kemény viaszán. 

 



Megyei körkép 
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita 

fekets.anita@jamk.hu  

34/513-677 

VI. évf. 9. szám 

2016. szeptember  

A Babits Mihály emlékév kapcsán az 
íróra emlékeztek a városi 
könyvtárban 

Csombor Erzsébet  

A nyári szünet után Dr. Osvai László: Babits 

Mihály betegségei és esztergomi gyógyítói 

című előadásával kezdődött a Helischer József 

Városi Könyvtár második félévi 

rendezvénysorozata. Az előadás a Babits-év 

programjához kapcsolódott, a közönség soraiban 

jelen voltak a Babits bizottság tagjai is. 

 

A kép forrása: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39490486  

Az előadó három állítás bizonyítására építette fel 

a mondandóját. Az első állítás, hogy Babits nagy 

fájdalmai ellenére betegsége alatt is írt; a 

második, hogy az esztergomi előhegyi ház 

jelentős szerepet játszott a költő életében, ébren 

tartotta a gyógyulás reményét; a harmadik állítás 

pedig, hogy az esztergomi orvosok és nővérek a 

budapestihez hasonló színvonalon tudtak 

gyógyítani. 

Babits Mihály betegségei idején összesen nyolc 

kórházban fordult meg, többek között a Park 

Szanatóriumban, a János Szanatóriumban, az 1. 

számú Belgyógyászati Klinikán és a Kolos 

Kórházban. Az orvos előadó - szakmájához 

híven, - először a költő családjának 

betegségtörténetét mutatta be. A Mihály név 

öröklődött az apai ágon, amelynek története a 17. 

századig követhető vissza. A költő apja szintén 

Mihály, 1882-ben vette feleségül Kelemen 

Aurórát. Négy gyerekük született, az egyik 

kislány azonban hamar meghalt, a három életben 

maradt gyermek Mihály, Angyalka és István. A 

család férfiágán több daganatos betegség fordult 

elő, anyai ágon viszont érzelmi labilitásról 

szólnak a források. 

Babits Mihály gyerekkorában diftérián, kanyarón 

és mellhártyagyulladáson esett át. Visszahúzódó, 

csenevész kisgyerekként mutatják be, barátai 

nem voltak. Katonának testi adottságai miatt 

nem vitték el. Ez az alkat emésztőrendszeri 

betegségekre hajlamosít – mondta Osvai doktor. 

A költő családi orvosa 1920-tól Kaposy Ferenc 

volt. 

 

Dr. Osvai Lászlóról Nyári Andrea készítette a fotót. 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39490486


A Babits házaspár az 1923-as dömösi nyaralás 

alkalmával látogatott Esztergomba, és ekkor 

szerettek bele az előhegyi házba. A vásárlásra 

azonban csak akkor kerülhetett sor, amikor a 

Dömösön írt Kártyavár című könyv 

honoráriumát az ismerősük, Nagy Zoltán 

(jogász, elfeledett költő) megforgatta, és a 

hozamokkal együtt a pénz elegendő volt a 

vételárra. A költőt először 1922-ben 

emésztőrendszeri bántalmakkal kezelték. 1924-

ben a belklinikára került ízületi fájdalmakkal. 

Liebermann Tódor gégész tanár a vizsgálat után 

a gennyes mandula kivételét javasolta, amire 

azonban nem került sor. A reumás láz, 

hamarosan komoly kardiális szövődményhez 

vezetett, így a kor kiváló kardiológusa, Schill 

Imre lett a kezelő orvosa, majd Förster Gyulához 

került, aki a János Szanatórium főorvosa volt. 

1935-ben egy rádiófelvétel kapcsán a 

hangmérnök fedezte fel, hogy a költő nehezen 

lélegzik. Ismét Schill Imre vizsgálta meg, aki 

asztmaként diagnosztizálta a betegséget. Miután 

a panaszok megmaradtak, több kórházban is 

neves orvosok vizsgálták meg, de csak 1937 

tavaszán, amikor Schill elvitte Winternitz 

Arnoldhoz és Lénárt Zoltánhoz, a kiváló 

gégészhez, fedezték fel a sejtburjánzást. 

Azonnali műtétet javasolt minden orvosa, 

Korányi Sándor is. Rudolf Nissen sebész 

operálta 1938-ban, aki Isztambulban dolgozott, 

miután Németországból kimenekítették. Másfél 

órás műtét, utána sugárterápia következett, és 

rádiumkezelést is kapott. Utóbbit írja le 

Gondolatok az Ólomgömb alatt című írásában. 

A műtét és a kezelések után panaszai 

megszűntek, 1939-ben Esztergomban a strandon 

is többször megfordult. Az előhegyi villában 

általában jobban érezte magát, így a betegségek 

után igyekezett Esztergomba. 1940 elején a 

nyelési nehézségek kiújultak, de hamarosan 

jobban érezte magát, és elment San Remóba, 

ahol átvette a díjat Dante fordításáért. Még 

beszédet is mondott. Utána Svájcba mentek a 

feleségével, ahol rosszul lett. Hazatértük után az 

állapota rosszabbodott, enni sem tudott. Bár nagy 

fájdalmai voltak, műtötték, a gyomrot kivezették 

a hasfalra, tovább dolgozott, fordított. 1941 

áprilisában saját kívánságára a János 

Szanatóriumból Esztergomba hozták, de csak a 

kórházig jutottak. Három napot feküdt itt, majd 

felvitték a villába. A városi tiszti főorvos, 

Berényi Zsigmond lett az orvosa, Kiss Ernő 

cserélte a kanült, aki orr-fül-gégész volt, ő vette 

ki Ildikó manduláit is. Rajner János kórházi 

főorvos szintén kezelte. Antalóczy Sándor és 

Fülöp József kezdő orvos gyakornokok szintén 

mellette voltak. Esztergomban Erna, Centola, 

Fidelisz, Walfrida nővérek ápolták. (Egyikük 

volt, akinek emlékére Osvai doktor úr 

javaslatára pár évvel ezelőtt a városi 

önkormányzat az egészségügyi dolgozók 

kitüntetésére díjat alapított: Szabó Erna-díj.) 

Beszélgető füzeteiből kiderül, hogy a beteg kora 

legjobb gyógyszereit kapta, és az abban az 

időben legkorszerűbb kezelésekben részesült. 

1941. augusztus 3-án újra felvitték Pestre, 

augusztus 4-én halt meg a Siesta 

szanatóriumban. Török Sophie és Illyés Gyula is 

mellette volt. A Fiumei úti temetőben alussza 

örök álmát. A sírkő Ferenczy Béni alkotása. 

 

A városi könyvtár gazdag Babits gyűjteményéből kiállítás 

készült, amelyet szeptember 23-ig tekinthettek meg a 

könyvtár látogatói. Fotó: Nyári Andrea 

Babits szövettani leleteit kiselejtezték az ötvenes 

években, ám Gyenes György, aki írt a költő 

betegségéről, Svédországból másolatokat kért és 

kapott. Ezek alapján a mai diagnosztika 

nyálmirigy rákot állapított meg. Sajnos mindkét 

betegség mérsékelten sugár érzékeny. A vetített 

képes, kitűnő előadás írott változata megjelent a 

Kolos füzetekben, amelyet az érdeklődők az 

előadás után térítésmentesen vehettek át. 



Köztünk élnek sorozat - dr. Pátkai 
Istvánnal 

Csombor Erzsébet  

A Helischer József Városi Könyvtár Köztünk 

élnek című sorozatában 2016. szeptember 12-én 

újabb orvos-vendéget köszöntött Várady Eszter 

igazgatónő dr. Pátkai István pszichiáter 

személyében. A beszélgetést Sinkó Gyula 

moderálta. 

A Várpalota melletti Ősiből származó orvos a 

Semmelweis Orvostudományi Egyetem után az 

egyetem Pszichiátriai Klinikáján dolgozott 6 

éven keresztül. 1971-ben nősült. Feleségével, 

Baghy Gizellával együtt jöttek Esztergomba. 

Felesége a szemészeti, ő pedig a pszichiátriai 

osztályon helyezkedett el. Barátja és 

teniszpartnere volt Szontágh Csaba (később a 

kórház igazgatója), akivel 1974-ben 

megpályáztak egy ugandai állást a Kampalai 

Makerere Egyetemen, és a két család 4 évre 

kiköltözött Ugandába. Pátkai főorvos úr 

szeretettel és tisztelettel beszélt egykori 

kollégájáról. Nagy elismeréssel emlékezett 

Szállási Árpádra is. 

 

Kovátsné Várady Eszter bemutatja dr. Pátkai Istvánt a 

megjelent vendégeknek. Fotó: Steindl Nóra 

Afrikába többször visszatértek. Elmesélte, hogy 

Észak-Nigériában feleségének köszönhetően 

sikerült a pszichiátriai kezelést megszervezni. A 

szemészorvosra nagy igény mutatkozott a kórház 

vezetése részéről, míg a pszichés betegek 

gyógyítása nem váltott ki különösebb 

érdeklődést, ám így ő is szabad utat kapott. 

A lelki betegek ellátása változóban van. A 

központi ellátás kiegészül otthoni ápolással, azaz 

egyre inkább teret hódít a decentralizált ápolás. 

A volt gyarmati világban is meghonosodott a 

család bevonása a gyógyításba, aminek 

bevezetésén Pátkai doktor úr is sokat fáradozott 

pl. Észak-Nigériában. 

 

dr. Pátkai István. Fotó: Steindl Nóra 

A gyógyításban rendkívüli jelentősége van az 

empátiának. Erre példa egy „királyfis” történet, 

amit Észak-Szumátrán mesélt a tanítványainak. 

Történt egy helyen, hogy a királyfi beteg lett. 

Asztal alá bújt, meztelenre vetkőzött, és 

kakasnak képzelte magát. Senki sem tudott rajta 

segíteni, mígnem egy orvos (a példában 

tanítványainak egyike), vállalta a gyógyítást. 

Maga is bebújt a beteg mellé, és hasonló módon 

viselkedett, mint ő, hasonló identitást mutatott, 

mint a beteg. Miután jól összebarátkoztak, a 

gyógyító fokozatosan normális viselkedésre tért 

át, amit a betege is – a kialakult baráti 

kötődésnek köszönhetően – átvett. Lassan-lassan 

a királyfi állapota is megváltozott, viselkedése 

normalizálódott, sőt végül megnősült és 

megszületett a várva várt utód is. A gyógyító 

elhagyta a palotát, de ha néha összetalálkoztak, 

halkan összekukorékoltak. A történet rámutat az 

empátia kultúrákon átívelő, egyetemes 

jelentőségére. 

Kínába is meghívták, ahol szintén a közösségi 

alapú pszichiátriai ellátásról tartott előadást. 

Sokszor katasztrófák után utaztak a helyszínre 

segíteni. Krízishelyzetben az emberek 

reménytelen állapotba kerülnek, a hitük is 



meginog. Lázadoznak a sorsuk ellen, de 

eszköztelenné, magányossá válnak. Ilyen 

viszonyok között kell a segítő tevékenységet 

kifejteni, a helyreállító lépéseket kidolgozni az 

egyén, a család, a közösség számára. Első lépés a 

fórum megszervezése, ahol megbeszélik a 

teendőket, meghatározzák a prioritásokat pl. 

segítő foglalkozás, iskolák látogatása, higiénia, 

lakhatás stb. A szektorok mindegyikében fontos 

a pszichoszociális, szociokulturális tényező, 

amelyre útjai során mindig felhívta a figyelmet.  

A harmadik pillér a koordináció. 2014-ben Sierra 

Leonéban az ebola járvány idején koordinálta a 

járvány elleni harcot. A járvány megfékezése 

érdekében a helyi szokásokon kellett változtatni. 

Ilyen volt pl. a halottak lemosása, amivel terjedt 

a betegség. Maguk is életveszélyes helyzetben 

voltak, de a kegyelem és az öröm mindig 

nagyobb a félelemnél. Persze előfordultak nehéz 

helyzetek pl. egy pszichiátriai beteg 

hazaszállításánál, Afrikában pedig ők is elkapták 

a maláriát. 

Nagyon sok helyen jártak – Fülöp-szigetek, 

Bangkok, Indonézia, Szingapúr, Tibet, India – az 

utazási vágy talán a családból öröklődött, hiszen 

a nagypapák azért, hogy eltartsák a családjukat, 

sok helyen megfordultak. 

Két fiuk van, akik Ugandában jártak óvodába, 

Nigériában amerikai, kanadai iskolába. Kiválóan 

megtanultak angolul, amivel itthon 

továbbtanultak. Nyolc unokának örülhetnek. 

 

Fotó: Steindl Nóra 

Búcsúzóul elmondott egy történetet: Sétál a 

tengerparton, jól esik a séta, de már várja a 

vitorlás. Felszáll, indul a hajó, és lassan már csak 

egy csík látszik belőle, majd az is eltűnik. Azok, 

akik kikísérték, hazaindulnak, de azt mondják, 

hogy ha nem is látjuk, velünk marad. Bye-bye-t 

mondtunk neki, de ahová megérkezik, azt 

mondják Isten hozott és szívesen fogadják. 

Pannon Tükör − Folyóirat-bemutató 
a városi könyvtárban 

Csombor Erzsébet  

Az 1995-ben indult Pannon Tükör című 

kulturális folyóirat legújabb számának 

bemutatójára érkeztek a vendégek 2016. 

szeptember 19-én a Helischer József Városi 

Könyvtárba. 

A Zalaegerszegen kiadott lapot az idén áprilisban 

kinevezett főszerkesztő, Kaj Ádám, Szemes Péter 

szerkesztőségi tag és az egyik rovatvezető, a 

kiváló költő, Vörös István mutatta be. 

 

Miért érdekes a messzi Délvidékről származó 

folyóirat Esztergomban? Egyrészt személyes 

kötődés indokolja, hiszen Kaj Ádám ferences 

diák volt, többek között a moderátor Bánhidy 

Vajk tanította. Másrészt a megújult koncepció 

szerint amellett, hogy a Pannon Tükör a zalai, 

muravidéki alkotók irodalmi, szellemi műhelye, 

országos viszonylatban is nyitni akarnak – 

mondta a főszerkesztő. Kaj Ádám rendezésében 

a Babits-ház kertjében bemutatott Jónás könyve 

című előadással bekapcsolódtak a Babits-év 

esztergomi programsorozatba, és a lap első 



blokkja, az esztergomi összeállítás is Babitshoz 

kapcsolódik. Prantner Ivett, G.Tóth Franciska 

írásai, a Babits nyomában című utazáson - ami 

Babits esztergomi szobrától budapesti sírjáig 

vezetett, - elmondott emlékbeszédek szövegei 

mellett, a már említett előadás ismertetése, 

kritikája olvasható. Az interjú ezúttal a kiváló 

esztergomi magyar tanárral, Pásztó Andrással 

készült, aki dramaturgként és a diákszínjátszás 

rendezőjeként is alkot. A blokkot Elmer István 

írása zárja. 

 

A szerkesztőség tagjaival Bánhidy Vajk beszélgetett. 

Fotó: Marcali Marianna 

Vörös István az új rovatokat ismertette. Egy 

mondat címmel indult izgalmas kísérlet, 

amelyben egy-egy felkért szerző egy hónapon 

keresztül minden nap ír egy mondatot. Ebben a 

számban Kun Árpád író júniusi mondatai 

olvashatók. Méhes Károly író az augusztust 

kapta. A rovatnak nagy sikere van, neves költők, 

írók vállalták a felkérést, például Szijj Ferenc 

költő. 2017 áprilisig minden hónap elkelt. A 

magyar irodalom népszerűsítését, egy-egy szerző 

munkásságának újragondolását szolgálja az 

Eltűnt vers nyomában című, új rovat. Az 

esztergomi számban Walther von der 

Vogelweide verseit Márton László új 

fordításában közlik. A következő, szegedi 

számban Juhász Gyula verseit jelentetik meg, aki 

a Nyugat kis mesterei közé van besorolva, pedig 

a nagyok közé tartozik – mondta Vörös István. 

Ebben a blokkban közlik Krippl Gréta fiatal 

költő verseit, aki közkívánatra felolvasta az 

egyiket. 

A harmadik irány a Muravidék és a környező 

országok irodalmi kapcsolatainak ápolása. A 

magyar szónak kiemelt jelentősége van a 

Muravidéken, csak 2000-3000 ember beszél 

magyarul az elcsatolt 20-26 településen. A 

helyieknek azonban továbbra is komoly igénye 

van a magyar nyelvű irodalomra, sajtóra. A 

kortárs Bence Lajos muravidéki költő 60 éves 

lett idén. A Pannon Tükör szerkesztésében a mai 

napig dolgozó költőt, írót külön összeállításban 

köszönti a szerkesztőség. A fiatal, tehetséges Pál 

Péter hozzá írt verse szintén szerepel a blokkban. 

Bence Lajos prózai írásai pl. Írott szóval a 

megmaradásért című kötete a magyarság, a 

magyar nyelv megmaradásáért vívott küzdelem 

fontos állomásai. 

Az új szerkesztőség tervei között szerepel a már 

létező maribori, grazi kapcsolatok bővítése, és a 

folyóirat közép-európai lappá fejlesztése is. A 

beszélgetésben szó esett a nyomtatott és az 

online formátumok létjogosultságáról. A 

szerkesztők határozott véleménye szerint súlya 

van annak, ha valakinek az írása a nyomtatott 

változatban jelenik meg. De van online változata 

is a lapnak. Itt az összes megjelent szám pdf 

formátumban elérhető. Most dolgozik a 

szerkesztő, Tóth Imre az arculat megújításán. 

Állandóan frissülő, videókat is tartalmazó 

honlapjuk hamarosan indul. Itt természetesen a 

kommentelés biztosított lesz, és a fiatal 

tehetségek is több lehetőséget kapnak. Persze a 

nyomtatott lapban szintén megjelenhetnek a 

színvonalas írásaik. Szemes Péter elmondta, 

hogy olyan versek közlésére is lehetőség nyílik 

18 karikás jelzés alatt, amelyek ugyan a szexről 

szólnak, de nem ízléstelenek, nem sértőek, és 

van irodalmi értékük.  

Az írás mellett elindították a Pannon Pódium 

című kétnapos minifesztivál-sorozatot, ahol 

bemutatkozási lehetőséget kap a kortárs 

irodalom, kortárs színház. A megjelenésében és 

tartalmában igen színvonalas kulturális 

folyóiratot minden érdeklődő figyelmébe 

ajánljuk.  

Sok sikert, Pannon Tükör! 
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Könyves Szerda Nádasdy Borbálával 

Makuvek Nóra 

2016. szeptember 14-én Nádasdy Borbála volt a 

tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár vendége. 

Az immár Magyarországon élő írónő előadásával 

nagy örömet szerzett hallgatóinak, akik élőben is 

megtapasztalhatták élvezetes stílusát, mesélő 

kedvét. 

 

Nádasdy Borbála és Makuvek Nóra. 

Fotó: Dományi Zsuzsanna 

Tizenhét évesen – 1956-ban – hagyta el az 

országot, hogy olyan hivatást gyakoroljon, melyre 

a magyarországi körülmények között nem volt 

lehetősége. Családját a második világháború után 

meghurcolták, édesapját malenkij-robotra vitték. 

Az írónő ugyan új életet tudott kezdeni – először 

Ausztriában, majd Franciaországban –, a honvágy 

mindig erősen élt benne. Színésznőként, balett-

tanárként, bolti eladóként dolgozott, de egy 

franciaországi vidéki kommuna háziasszonyaként 

is megállta helyét. Magyarországra a 

rendszerváltás után tért vissza, néhány éve pedig 

véglegesen letelepedett itthon, és író-olvasó 

találkozóival járja az országot. 

 

Nádasdy Borbála könyveiből egy fordulatos életet 

és egy sokoldalú asszonyt ismerhetünk meg. 

Mindenről tud érdekesen írni, a magyarországi 

gyermekkorról, a bécsi és párizsi évekről, családi 

életéről, a hazához fűződő viszonyáról és az 

ételek szeretetéről. Az érdeklődők megtalálhatják 

műveit a tatai könyvtárban. 

Az olvasás világnapja a tatai 

könyvtárban 

Dományi Zsuzsanna 

Az UNESCO, az Egyesült Nemzetek 

Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális 

Szervezete 1965-ben jelölte ki szeptember 8-át az 

olvasás világnapjává. Céljuk, hogy az emberek 

figyelmét felhívják az írás-olvasás készségének 

fontosságára, és arra, hogy az írni és olvasni tudás 

alapvető emberi jog, a tanulás alapköve. 1966 óta 

minden évben világszerte ünneplik ezt a napot. 

Így tett 2016-ban a tatai városi könyvtár is.  

Már jó előre készítettek a könyvtárosok egy 

kézzel rajzolt plakátot, melyet Világolvasónak 

neveztek el. A felnőtt könyvtárin egy hatalmas fán 

nyitott, üres könyveket, és lámpásokat helyeztek 
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el, hogy abba a látogatók feljegyezhessék 

szeretett olvasmányukat. A gyermekkönyvtárin 

vidám mezei virágok szirmai, barikák, és őszi 

levelek álltak készen arra, hogy a kis olvasók 

beleírják kedvenc könyvük szerzőjét, címét és 

saját nevüket.  

 

A kezdeményezést lelkesen fogadták kicsik és 

nagyok egyaránt. Több mint hetvenen osztották 

meg a többi olvasóval a szívüknek kedves könyv 

adatait. Néhányan még idéztek is a műből. Felnőtt 

olvasóink klasszikusok, (Alexander Dumas, 

Mihail Bulgakov, Dosztojevszkij, Csehov), költők, 

(Petőfi Sándor, Arany János) és bestseller írók 

(Ken Follett, Stephen King, George R. R. Martin) 

műveit jegyezték fel a plakátra. A gyerekek nagy 

kedvencei a következők: J. K. Rowling: Harry 

Potter, Geronimo Stilton, Leiner Laura és R. R. 

Russel művei.  

A könyvtárosok olvasással kapcsolatos tarka 

papírokra nyomtatott idézettekkel hálálták meg a 

közreműködést, így adva szellemi útravalót erre a 

jeles napra. A „játékban” részt vevőket nem 

kellett arról meggyőzni, hogy az olvasás nemcsak 

az ismeretek elsajátításához, a tanuláshoz 

szükséges, hanem kellemes időtöltés is: 

kikapcsolódás, amelynek során fejlődik az ember 

szókincse, memóriája, kreativitása. Egyszerre hat 

a képzeletre és az érzelmekre is. 

Reméljük, jövő ősszel hasonlóan színes, 

változatos plakátot lesz módunkban kiállítani, 

ugyanis az elkészült Világolvasó poszter 

mindenki számára megtekinthető a hónap végéig.

 

 

A Világolvasó plakát. Fotó: Dományi Zsuzsanna 


