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Válogatott tanulmányok Németh 
Lászlóról  Könyvbemutató a megyei 
könyvtárban 

Kissné Anda Klára 

2017. március 27-én a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár vendégei voltak dr. Monostori 

Imre irodalomtörténész, kritikus, a megyei 

könyvtár nyugalmazott könyvtárigazgatója, 

Németh Magda, Németh László lánya, Sebestyén 

Ilona, a Nap Kiadó vezetője, valamint Gróh 

Gáspár irodalomtörténész. A színvonalas 

rendezvény dr. Monostori Imre Németh 

Lászlóról megjelent tanulmánykötetének 

bemutatója köré szerveződött. A kötet a Nap 

Kiadó gondozásában jelent meg, és a szerző 

Németh Lászlóról eddig megjelent, az életművét 

átfogó, jelentős kutatási eredményeket felmutató 

tanulmányait válogatta egybe. 

 

dr. Monostori Imre, Gróh Gáspár, Sebestyén Ilona és 

Németh Magda. A fotót Kissné Anda Klára készítette 

A könyvbemutatót Sebestyén Ilona nyitotta meg 

a jelenlévők köszöntésével. Bemutatta a számos 

irodalmi díjjal kitüntetett és munkájáért elismert 

Monostori Imrét, aki negyed évszázada Németh 

László életének, pályájának, munkásságának, 

művei értelmezésének szentelte kutatásait. A 

köszöntés mellett megjegyezte, hogy a Nap 

Kiadó továbbra is partner új tanulmányok 

kiadásában. 

A tanulmánykötet bemutatása, azaz a beszélgetés 

egy 1956 novemberében íródott levélrészlettel 

kezdődött. Ebben az emberiség új 

hivatástudatának terjesztői feladata, a férjét 

követő asszony kötelességtudata fogalmazódott 

meg. Ez a másutt még nem közölt levél, a 

Németh Lászlótól származó idézetek, az író 

céljairól sokat eláruló tanulmánykötet teljes 

képet fest Németh Lászlóról – ahogy Németh 

Magda utalt rá. Azok is megismerhetik belőle az 

írót, és szembesülhetnek nagyságával, akik eddig 

keveset, vagy semmit sem tudtak róla. Büszkén 

mesélte, hogy Monostori Imre 

tanulmánykötetének köszönhetően immár a 

torontói közösség is tudja, ki volt az ő édesapja. 

Németh Magda visszapillantva felidézte, hogy a 

szerzőnek köszönhetően és a TIT, valamint az Új 

Forrás jóvoltából jelentek meg első ízben 

Németh László levelei, majd később olyan 

levelek is, amelyek az 1945–1975 között 

írottakat összegyűjtő kötetekből kimaradtak. Az 

Új Forrásnak Monostori Imre 1982–2009 között 

először főszerkesztő helyettese, majd 

főszerkesztője volt. Németh Magda és Monostori 

Imre közben felidézte kapcsolatuk történetét, 

kibontakozását. A rendezvény apró 

momentumaként kivetített fotót sem hagyta szó 
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nélkül: meglepetésként érte az a saját 

gyűjteményéből is hiányzó kép, amely a 

Párizsban töltött időszakra emlékeztette.  

Gróh Gáspár megemlékezett a Németh László 

iránti érdeklődés 80-as évekbeli 

csúcsidőszakáról. Párhuzamot vont Németh 

László gondolkodásának sarokpontjai, valamint 

Monostori Imre könyveinek vezérgondolata 

között, kiemelve a magyarság- és nemzettudatot, 

valamint a demokráciaszemléletet. Rámutatott, 

hogy Németh László tudatosan törekedett arra, 

hogy művei ne csak fennmaradjanak, hanem 

folyamatos hatást gyakoroljanak. Monostori 

Imre legnagyobb erényeként pedig azt emelte ki, 

hogy a Németh László igézetében zajló pályája 

során a szakma és az életmű iránti alázattal az 

ismeretterjesztést szolgálja, szinte 

breviáriumként prezentál alapvető információkat. 

Mint fogalmazott, „a tanulmánykötet olvasói 

szempontból és irodalomtörténész szempontból is 

kimeríthetetlen kincsesbánya”. A szakirodalom 

átfogó ismerete, sokféle szempont jelenik meg a 

tanulmányokban, melyek mennyisége is jelentős, 

így szinte egy átfogó monográfiát vehet kézbe az 

olvasó. 

Monostori Imre visszacsatolt Gróh Gáspárral 

történt első találkozására, és rámutatott a már 

megjelent monográfiák hiányosságaira, a 

tanulmányok „összecsúszására”, a kritikai kiadás 

szükségességére. Azokra a Németh László 

művekre is, amelyek csak folyóiratokban 

jelentek meg, kötetben még nem. Kiemelte 

azoknak a szerepét, akik kutatómunkája során 

segítették. Beszélt a forrásanyagokhoz való 

hozzáférés nehézségeiről. Visszaemlékezett a 

Németh Lászlóval kapcsolatos kutatásának 

indíttatására, a vele való személyes kapcsolatra. 

A tőle kapott figyelmesség, kedvesség nagy 

hatást gyakorolt rá, ahogy azt is tőle tanulta, 

hogy egyedül a munka üdvözít. Egy monográfia 

megírását Németh László esetében különösen 

nehezíti az életmű folyamatos formálódása, az 

egyre jelentősebb pedagógiai hatás. Mindent 

megmutatni, átvilágítani nagy feladat. A róla 

írókat, időszakokat is minősítette, kiemelve 

Király Istvánnal való kapcsolatát. Jelenleg a 

Magyar Napló felkérésére igyekszik Németh 

László reformátusságát bemutatni egy művén 

keresztül, távlati tervei között pedig a recepció- 

történetét szeretné még megírni 2001-től 

napjainkig. 

A könyvbemutató a megyei könyvtár 

legszínvonalasabb programjai sorát gyarapította, 

ritka, értékes tartalommal, feledhetetlen 

pillanatokkal marad meg a közönség 

emlékezetében. Köszönet vendégeinknek a 

maradandó élményért! 

 

Kis- és „nagyembergyermek” versek 
Dr. Szilvási Csabától 

Petényi Erzsébet 

Szilvási Csaba nem ismeretlen a megyei 

könyvtárban. Olvasóként gyakran látjuk, 

könyvek fölött ülve kutatómunkát végez, az 

éppen aktuális témájához gyűjt anyagot. 

Meghívott vendégünk is volt már a 2013-ban, 

70. születésnapja alkalmából. Az akkori 

meghívón tanár-költő titulust kapott, s talán ez 

pontosabban fejezi ki lényét, mert valójában 

minden megnyilvánulásával ismeretet közvetít, 

tanít. 

Az est házigazdája, a könyvtár igazgatója, dr. 

Voit Pál köszöntőjében elmondta, hogy 



Tatabányán sokan ismerik vendégünket. Tavaly 

jelent meg egy fantasztikus könyve a futballról, 

Barangolás a futball szókincstárában címmel. 

Szilvási Csaba költő, író, polihisztor, 

tanárember, doktor. Hogy milyen ember is ő, jól 

mutatják volt tanítványának szavai: A tanár úr a 

verseivel is tanít, nemcsak a katedrán. 

 

Dr. Szilvási Csaba. A fotókat Nagy Ádám készítette 

Vendégünk örömmel üdvözölte megjelent 

barátait, kedves ismerőseit a nézők soraiban. 

Azonnal leszögezte, hogy ezen az összejövetelen 

nem akar főszereplő lenni. Azt kérte a 

vendégektől, hogy ne hallgatók legyenek, mint 

az egyetemen. Nem szereti ezt a kifejezést, mert 

azt sugallja, hogy a hallgató csak ül és hallgat. 

Inkább mondjanak véleményt! Elmesélte egyik 

rossz könyvtári élményét, mikor Lázár Ervin és 

felesége, Vathy Zsuzsa a közönségtalálkozón a 

könyvtár korábbi igazgatójával úgy beszélgettek, 

mintha a gyerekek ott sem lettek volna. Szeretné, 

ha ezúttal ilyesmi nem fordulna elő, és feltett 

kérdések nyomán párbeszéd indul el. 

Élve a felhívással, a nézők soraiból egy jó barát, 

Bársony László a röcsögei tücsökről érdeklődött. 

A szerző, mielőtt elmondta a verset, mesélt róla. 

A vöcsök és a tücsök a Népszabadságban jelent 

meg. Nagy büszkesége, hogy ez a vers 

Esztergályos Cecília előadásában olyan költők 

műveivel együtt hangzik el a megzenésítve, mint 

Szabó Lőrinc, Zelk Zoltán, Weöres Sándor. 

Nagyon fontos számára a nyelv zeneisége, 

ritmikája. Egy alkalommal vonaton ülve kofák 

beszélgetését hallgatva csak a nyelv zenéjére 

figyelt. Azt állapította meg, hogy rettenetes volt, 

szinte csörgött. Szerinte az orosz nyelv szépen 

zenél. Verseivel azt bizonyítja mégis, hogy „a 

magyar nyelv olyan végtelen és szabad terület, 

ahol zenélni, táncolni és játszani lehet, 

ugyanakkor csodálatos hangszer és gyönyörű 

játéklabda is a „kisember-gyermekek” és a 

lelkükben az örök gyermeket megőrző, meglett 

„nagygyermek-emberek” számára.”1 

Bársony László elmesélte, hogy a selmeci 

diákhagyományok ápolására létrehívott 

szakestélyek alkalmával a nyelvtörő szójátékok 

sokaságával megtűzdelt verseket előszeretettel 

mondják. Ha sikerül visszamondani a kacifántos 

szöveget, nagyon megtapsolják a produkciót. 

S ha már a humoros verseknél tartunk, a 

Soroksári sör-elégia című versről is szó esett. Az 

elégia alapvetően borongós hangulatú, ez a vers 

pedig vidám, tehát ez máris egy humoros 

ellentétet ad. Miután meghallgattuk, a 

történetével is megismerkedhettünk. Az Élet és 

Irodalom országos pályázatot írt ki. A tejivás 

népszerűsítésére kellett verset írni, így a pályamű 

tej-elégiává alakult, a vers hőse pedig 8-10 sör 

helyett kefírt hajtott fel, és alkoholistából 

tejkoholista lett. 

A hallgatóság soraiból a fölkapaszkodott kis 

uborkáról szóló verset kérték a költőtől. Az 

Uborék című vers tele van szójátékkal, és a 

hozzá készült rajz is telitalálat. Az illusztrációt 

Sánta Balázs készítette, aki több könyvének is 

illusztrátora. Rajta kívül Bánfi József is 

kedvence, többször adott képet a könyveihez. 

Vele kollégák voltak, nagyra becsüli 

munkásságát és örömmel látta a könyvtár falain 

kiállított alkotásait. Bemutatta a Birkaiskola 

című vershez készült rajzot. Minden birkának 

emberarca, külön személyisége van. A vers 

felolvasása után megállapította, hogy már nem is 

emlékezett, milyen hosszú. Általában utóbb már 

nem emlékszik az elkészült műveire. A rövid 

versek híve. 

Több négysoros versikét küldött annak idején 

Ludas Matyi folyóiratnak, Tabi László 

főszerkesztő valamennyit közölte is. Egyik ilyen 



négysoros, amit egy virág kipusztulása ihletett, 

így hangzik: 

Megkapta a foltostífuszt, 

Az vitte el szegény fikuszt, 

Mert a foltostifusztúl 

Minden fikusz kipusztúl. 

 

A folyóiratoktól riportok írására is jött felkérés. 

A Magyar Ifjúságban riportsorozatot készített, ez 

később kötetben is megjelent. A riportalanyok 

példaadó emberek, kézművesek. Aki a kezével 

dolgozik, az a kézműves, aki a kezével, eszével 

dolgozik, az a mester, aki a kezével, eszével és 

szívével, az a művész. A teremtő emberi kéz 

című interjúkötetet Csoma Éva segített 

megjelentetni. Folytatása, A kéz az ész és a szív, 

ebben többségben tatabányai illetve Komárom-

Esztergom megyei kézműveseket mutat be. 

 

Felolvasás a saját kötetből - 

Az egyik néző elmondta, hogy Szabolcs 

megyéből érkezett, 50 éve nem találkozott 

személyesen Szilvási Csabával, és nagyon örül 

ennek a találkozásnak. Meglepte, hogy a szerény 

Csabából Dr. Szilvási Csaba lett. Óvónőként 

dolgozott, és elmondta, hogy nagyon szerették a 

gyerekek és az óvónők is Szilvási Csaba verseit, 

rongyosra olvasták a köteteket. Gyökereit soha 

nem vesztette el. Az ottani emberek sem 

felejtették el őt, hiszen Fehérgyarmaton, ahol 

1973-1991-ig tanított, 2007-ben - jóval 

elköltözése után - Pro Urbe díjat adományoztak 

neki. 

Szó esett még Ady Endréhez fűződő 

kapcsolatáról. Egy alkalommal betegen feküdt 

otthon. Elővett egy Ady kötetet és rájött, hogy ez 

az ő zsoltára. Egy esszépályázatra küldte be a 

róla szóló pályamunkáját. Vezér Erzsébetnek 

nagyon tetszett, neki köszönhetően kapott egy  

kétéves ösztöndíjat. 

A jövőről megtudhattuk, hogy több kötet 

kiadását nem tervezi, sok verse kéziratban pihen. 

Szerencsére gondolatait szívesen megosztja 

közösségi oldalán  sokak örömére.  

Megismerhettük hitvallását: „Számomra a 

kultúra, és annak egyik „szolgálati módja”, a 

tanári munka alapvető „szervező elve” a REND.  

 

 A nagy R-hez a „Rend legyen a fejedben, 

a szívedben és a környezetedben!”,  

 az E-hez az „Ember légy mindig, minden 

helyzetben!”,  

 az N-hez a „Ne hazudj se másoknak, se 

magadnak!”,  

 a D-hez a „Dolgozz tisztességesen!” 

parancsát rendelem hozzá saját magam és 

tanítványaim számára is.” 

 

S még két idézet a találkozó végére: Heltai Jenő 

„Akit az istenek szeretnek, örökre meghagyják 

gyereknek.” Ezzel teljesen egyet ért, és szerinte 

az emberben a gyermek nem hal meg soha. Egy 

latin mondás szerint viszont „akit az istenek 

gyűlölnek, tanárrá teszik”. Szilvási Csaba ez 

utóbbit cáfolja, a maga számára nem tartja 

igaznak, most is ezt az utat választaná. 



Költészet napja Dinnyés Józseffel 

Horváth Szabolcs 

Dinnyés József "daltulajdonos" a költészet napja 

alkalmából megzenésített verseket adott elő a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtárban. Az 

eseményre az öko-estek keretén belül került sor 

április 10-én. Az előadás címe a következő volt: 

Dalok Huszár Gál 1560-ban megjelent 

énekeskönyvéből és énekelt versek közös 

múltunk évtizedeiből. 

 

Dinnyés József. Fotó: Horváth Szabolcs 

A kétórás történelmi és zenés előadást néha 

komoly, néha humoros történeteivel tette 

színesebbé a gitáros. A dalok mellett 

megzenésített versek voltak hallhatóak a XVI. és 

XVII. és XX. századokból. Utóbbiakhoz önmaga 

szerezte a zenét. A műsor első felében inkább a 

történelem, azon belül is a kurucok és labancok 

időszaka, valamint a magyar nyelv került a 

középpontba.  A második részben a zenéé, a 

daloké lett a főszerep. 

Dinnyés József szerint nem egy magyar híres 

előadó vette el dallamait, és írt hozzá saját 

dalszöveget úgy, hogy az ő szerzőségét már nem 

tüntették fel az elkészült lemezeken. De 

humorosan hozzátette, őt ez a legkevésbé sem 

érdekli. Sőt, büszkeséggel tölti el, hogy ilyen is 

előfordult az életében, hogy egy-egy munkája 

mások albumára került. A szegedi származású 

előadó nem tagadta, hogy mindig is politizált, 

ebből kifolyólag a rendszerváltás előtt nem 

egyszer előfordult, hogy személyes véleményét 

nem fogalmazhatta meg dalaiban. 

Öko-est Waszlavik Lászlóval 
 
Sári Aliz Imola 

2017. március 13-án került megrendezésre Öko-

esténk a Fenntartható ünnepeink sorozat első 

részeként, melynek vendége Waszlavik 

"Gazember" László volt. Az est címe 

Negyvennyolcas katonanóták és vízi 

környezetvédelmi dalok volt. 

Waszlavik László jelentős szerepet töltött be a 

80-as évekbeli magyar rockzene világában. A 

Bizottság és Beatrice együttesek illusztris 

tagjaként lett közismert ikonja ennek a műfajnak. 

Majd a 80-as évek elején megalapította saját 

alternatív zenekarát, a Csiga Bigát. Az évtized 

második felében közel 20 koncertet adott 

nyugaton. Zenéje rituális, sámánelemekkel 

tarkított, népdalelemekkel átszőtt. Ennek 

következtében kapta meg a "Kelet-Európai Rock 

Sámán" titulust.  

A magyar népzene hagyományaival is 

behatóbban foglalkozott. Itthon és határainkon 

túl is gyűjtötte a még fellelhető dalokat azzal a 

céllal, hogy kötetbe rendszerezze őket, és 

megőrizze az utókor számára.  

 

 

Waszlavik "Gazember" László 

Az öko-estén nem rocksámán énjét, hanem 

inkább hazaszeretetét mutatta meg a szinte már 

elfeledett katonadalokon keresztül. A műsort 

gyermekdalokkal kezdte, hogy egy kicsit 

oldódjon a feszültség, és persze kedveskedni 



kívánt a fiatalabb közönségnek is. A gyermekek 

által is kedvelt dalok eléneklése után a kevésbé 

ismert moldvai és bukovinai csángó népdalok 

hangzottak el. Waszlavik tiszta énekét 

tangóharmonikával kísérte végig, melyen 

gyermekkorában autodidakta módon tanult meg 

játszani.  

Hazaszereteténél csak a természet iránti szeretete 

nagyobb. Eltökélt környezetvédő, amelynek 

hangot is ad dalain keresztül, frappáns 

videoklipjeiben. Fontos számára az életet adó víz 

tisztaságának megőrzése, és a benne élő fauna 

megmaradása. 

 

 

Sokan kiváncsiak voltak az előadásra. 

A fotókat Sári Aliz Imola készítette 

Természetesen népszerűbb népdalok is 

elhangzottak, úgy, mint a Tavaszi szél..., Katona 

vagyok én..., Kossuth Lajos azt üzente... stb. A 

felidézett katonadalokon keresztül történelmi 

sétát tehettünk. Felidézhettük együtt elmúlt idők 

hősi emlékeit, a hagyományainkban rejlő 

értékeket, melyeket szükséges megőrizni a 

következő nemzedékek számára.  

Ezt követően barangolhattunk hazánk gyönyörű 

tájain. A Duna, a Tisza, az Alföld és hegyeink 

jelentek meg a dalokban. Együtt énekeltünk! 

Némi humorral szólva, ha csak egy pár dal 

erejéig is, az öko-esték hagyományőrző 

dalárdájává, közösségévé kovácsolt össze 

bennünket ez az este. 

 

Kibertámadások és védekezés 

ellenük – A NetNagyi Klub márciusi 

programjáról 

Szilassi Andrea 

E téma kapcsán nem a médiából ismert, nagy 

horderejű eseményekből sztorizgattunk, hanem 

azokat a hétköznapi veszélyforrásokat, példákat 

vettük számba, amelyek kevésbé jártas és 

gyakorlott internetezőkkel egyaránt 

megeshetnek, ha akár sietségből, akár 

óvatlanságból, de átsiklanak bizonyos dolgok 

felett. És immár nemcsak a számítógép, henem 

valamennyi, internethálózatot használó 

eszközünk veszély forrása lehet. Így került 

napirendre a mobil eszközök mellett az okostévé 

is. Megnéztünk két előadást videófelvételen 

magyar felirattal, amelyeken James Lyne és Rik 

Ferguson kiberbiztonsági specialisták osztották 

meg tapasztalataikat jól összefoglalva arról, hogy 

milyen módokon kerülhet kártékony alkalmazás 

eszközeinkre.  

 

James Lyne a Sophos cég vezetője, biztonságtechnikai 

specialistája. Előadása a TED-en magyar feliratozással: 
https://www.ted.com/talks/james_lyne_everyday_cybercrime_and_what_you_can_do_about_it?language=hu  

Levetítettem még James Weitch
1
 szórakoztató 

előadását is, aki bemutatta, milyen levélváltás 

zajlott le közte és egy levélszemét-küldő között 

egy nagy üzlet reményében. Az emberi 

hiszékenység vámszedői jelentős számban és 

fondorlatos ötletekkel próbálnak érvényesülni az 

interneten keresztül. Mindannyian találkoztunk 

már váratlan nyereménnyel, meggazdagodással 

                                                           
1 James Weitch: Ez történik, amikor válaszolunk egy spam 

emailre  

https://www.ted.com/talks/james_lyne_everyday_cybercrime_and_what_you_can_do_about_it?language=hu
https://www.ted.com/talks/james_veitch_this_is_what_happens_when_you_reply_to_spam_email?language=hu
https://www.ted.com/talks/james_veitch_this_is_what_happens_when_you_reply_to_spam_email?language=hu
https://www.ted.com/talks/james_lyne_everyday_cybercrime_and_what_you_can_do_about_it?language=hu


kecsegtető levelekkel email fiókunkban. Például 

az elhíresült „nigériai csalás” igen sok embert 

rászedett. 

Átnéztünk az előadás alkalmával még olyan 

online híreket, amelyek valamilyen biztonsági 

problémára hívták fel a figyelmet. Ezek között 

kiugró arányban fordulnak elő az Android 

operációs rendszerrel kapcsolatos gondok.  

Néhány androidos probléma  főként a HVG 

Tech rovatából válogatott cikkek alapján:  

 Gyárilag előretelepített kártevők 

csúcskategóriás készülékeken, Cikk 

 Durva kémprogramok olcsó androidos 

telefonokon, Cikk 

 Az Acecard banki trójai programnak két 

év alatt több mint 10 verziója jelent meg, 

amely a Google Play webáruházba is 

beférkőztek Cikk 

 A Chamois adware egy rosszindulatú 

reklámprogram, amely szintén bekerült a 

Google Play webáruházban a 

biztonságosnak vélt appok körébe. 

Hirdetésekkel bombáz, alkalmazásokat 

telepít kéretlenül a felhasználó eszközére. 

Cikk 

 Egy egyszerű sms üzenettel fel lehet törni 

az androidos telefonokat Cikk 

 RCSAndroid kártékony malware 

szabadon kémkedik felhasználója ellen 

Cikk 

 Öt hónapig rejtőzködött és fertőzött az 

igen ravasz FalseGuide adware a Google 

webáruházában, mire felfedezték. 

Közkedvelt játékok használati leírásában 

bújt meg. Az oly népszerű Pokémon Go 

is érintett. A telepítés után a készüléket 

reklámokkal árasztják el hekkerek, 

amelyek révén hirdetési bevételhez 

jutnak. Cikk1   Cikk 2 

 Az Android/LockScreen.Jisut vírus képes 

a képernyőzár PIN-kódjának 

megváltoztatására a tulajdonos tudta 

nélkül. Alapvetően egy zsarolóvírus, 

amely zárolja a telefon tartalmát a 

tulajdonos elől, amíg nem fizet a 

hekkereknek. A letöltést követően akkor 

aktiválódik, amikor a felhasználó teljesíti 

a következő kérést: Kattintson ide / 

érintse meg a gombot az ingyenes 

aktiváláshoz! Cikk 

… és még folytathatnánk hosszan a sort; évek 

óta számtalan hír látott napvilágot a Google által 

fejlesztett rendszer és alkalmazások 

kockázatairól. Ennek tükrében nyilván nem 

meglepő, hogy senkinek sem szoktam tanácsolni 

az androidos telefonok megvásárlását. Pár éve 

Windows telefonom van, és mindenkinek ilyen 

rendszerű, biztonságos készülékeket szoktam 

ajánlani. (Tapasztalatszerzés céljából azonban 

androidos eszközöket is használok  bizonyos 

korlátokkal.)  

Okostévé helyett pedig inkább a normál, LED 

kijelzős készülékeket javaslom.  Ezek is 

alkalmasak internetről, számítógépről származó 

filmek megtekintésére. Egyrészt 

csatlakoztathatjuk HDMI kábelen keresztül 

számítógéphez, majd azon keresztül lejátszhatók 

letöltött videóink és előfizetett filmjeink. Másik 

megoldás lehet, hogy a biztonságosan védett 

számítógépen előzőleg letöltjük a megnézendő 

filmeket, videókat, majd ezt követően, külső 

adathordozón és USB porton keresztül 

csatlakoztatjuk a tévéhez. Ha azonban 

ragaszkodunk az okostévéhez, akkor 

elengedhetetlen a megbízható vírusvédelem arra 

az eszközre is. Mindazonáltal egy okostévével az 

otthonunkban nem tudjuk elkerülni a gyártó 

kémkedését, adatgyűjtését a kamerán, 

mikrofonon keresztül, illetve nézett műsoraink 

alapján.  

Vannak, akik nem tulajdonítanak jelentőséget 

személyes adataik kiszivárgásának, illetéktelenek 

általi megszerzésének. Ők bizonyára még nem 

szembesültek ennek kellemetlen 

következményével. Másrészt valószínűleg nem 

tudják, hogy az információs társadalomban a 

gazdasági fejlődés mozgatórugója a személyes 

adat. Ennek megszerzéséért pedig sokan bármire 

képesek. 

http://hvg.hu/tudomany/20170314_elore_telepitett_malwareek_androidos_eszkzkn
http://hvg.hu/tudomany/20161221_kryptowire_androidos_kemekedo_firmware_zte_lenovo_archos_prestigio
http://www.origo.hu/techbazis/20160224-az-egyik-legveszelyesebb-androidos-trojait-fedeztek-fel.html
http://hvg.hu/tudomany/20170316_chamois_kartevocsalad_a_google_playben
http://hvg.hu/tudomany/20150728_android_stagefright_lampalaz_hiba
http://hvg.hu/tudomany/20150727_rcsandroid_kemprogram_androidos_virus
http://hvg.hu/tudomany/20170427_checkpoint_falseguide_androidos_malware
http://www.zdnet.com/article/falseguide-malware-dupes-600000-android-users-into-joining-botnet/
https://biztonsagportal.hu/partner/content.php?partcontid=284


 

Rik Ferguson a Trend Micro alelnöke, biztonságvédelmi 

specialistája.  A kép forrása: 

http://countermeasures.trendmicro.eu/about/  

Előadása magyar feliratozással: 

https://www.youtube.com/watch?v=EeMHhc9rA1M  

Készültem egy összefoglalóval is a különféle 

kártevőkről, rosszindulatú böngésző 

bővítmények fajtáiról, sajátosságairól, amelyek 

közül csak párat emeltem ki az előadás során  

később elolvashatják részletesen a résztvevők. A 

zsarolóvírusokról beszéltem inkább, amelyek 

már nemcsak számítógépeken, hanem mobil 

eszközökön és androidos okostévéken is 

előfordulhatnak. Ezek az ún. ransomware 

vírusok könnyű pénzszerzés érdekében születtek, 

ma már számos fajtája van. Windowsra, Linuxra, 

Androidra egyaránt készült belőlük. Nemcsak 

magánszemélyek életét keserítik meg, hanem 

beférkőztek intézmények biztonsági résein is.  

A fertőződés hátterében általában az operációs 

rendszer védtelensége tetten érhető, fontos lenne 

mielőbb frissíteni a rendszert a legújabb, 

biztonságos verzióra. Ez sem nyújt azonban száz 

százalékos biztonságot. Eredendően ugyanis a 

felhasználó a hibás, amikor gyanútlanul megnyit 

valamilyen ismeretlen eredetű küldeményt, vagy 

letölt valami sokat ígérő appot egy ismeretlen 

webhelyről. A kártevő elindít a gépen (és a 

hálózaton) egy titkosítást, amellyel 

megnyithatatlanná teszi a felhasználó mentett 

fájljait, átnevezi a fájlok kiterjesztését. Az irodai 

szoftverrel készült fájlok mellett a képek, zenék, 

videók is sorra kerülnek előbb a számítógépről, 

majd a csatlakoztatott külső adathordozókról és 

felhő alapú tárhelyről. A különféle 

zsarolóvírusok abban egységesek, hogy 

internetes valutában, legtöbbször bitcoinban, 

vagy Ukash utalványban kérik a váltságdíjat a 

dekódolásért. Mivel nincs bankszámla, 

lenyomozhatatlan a zsaroló kiléte. A fizetés 

módjáról  jól észrevehetően   minden fertőzött 

mappában hagynak üzenetet. Az áldozat pedig 

vagy fizet  bár semmi garancia, hogy 

megérkezik a dekódolás. Ha nem fizet, elveszíti 

fájljait: munkájának fontos dokumentumait, 

személyes életének pótolhatatlan emlékeit. 

Sajnos az ilyen kártevők beszerezhetők a Deep 

Weben.  

Jó hír ugyanakkor, hogy egy éve elindult 

nemzetközi összefogással a No More Ransom 

projekt az  Europol, a Holland Nemzeti 

Rendőrség, az Intel SecurityMcAfee, a 

Kaspersky Lab és a Barracuda Networks, 

továbbá az AWS Amazon  együttműködésében. 

Céljuk, hogy ellenszolgáltatás nélkül segítséget 

nyújtsanak a zsarolás áldozatainak. Ezen a 

honlapon keresztül egyrészt tanácsokat 

olvashatunk a megelőzéshez, másrészt jelenleg is 

több  mint 30 dekódoló eszköz tölthető le innen 

alkalmazási tanácsokkal.  

 

A megelőzéshez alapvetően fontos, hogy a 

rendszerfrissítések időben települjenek, vagyis 

gondoskodjunk a letöltés engedélyezéséről. 

Szükség van arra is, hogy komplex védelem 

legyen mindenféle típusú kártevő ellen. 

Elengedhetetlen még, hogy rendszeresen 

végezzünk mentéseket fájljainkról egy másik 

adathordozóra. 

Végezetül Csáki István a nemrég múlt nőnap 

kapcsán egy képes, zenés összeállítással 

köszöntötte a hölgyeket. Habár vidám történetek 

is oldották a hangulatot, de a visszajelzések 

alapján többen is megriadtak a hallottaktól. 

Vendégeink zöme ugyanis androidos készüléket 

használ. Szerencsére a sebezhető Windows XP 

operációs rendszertől már mindegyikük megvált. 

Mindazonáltal jobb előbb szembesülni a 

problémákkal, mások eseteiből tanulni, mint 

utóbb keseregni, amikor azok megtörténnek. 

http://countermeasures.trendmicro.eu/about/
https://www.youtube.com/watch?v=EeMHhc9rA1M
https://www.youtube.com/watch?v=EeMHhc9rA1M
https://www.nomoreransom.org/decryption-tools.html


Internet Fiesta – Virtuális 
barangolás a Föld körül 
 
Szilassi Andrea 

Idén a NetNagyi Klub mellett két eseménnyel 

készültünk még az országos 

rendezvénysorozatra: egy online információ-

kereső vetélkedővel és egy 10 órás kezdő 

számítógéphasználó tanfolyammal, amely 2017. 

március 27-től április 10-ig zajlott le 

könyvtárunkban. 

Öt napon át vártuk online vetélkedőnkre a 

vállalkozó szellemű érdeklődőket. Korhatár 

nélkül, és nemcsak Komárom-Esztergom 

megyéből. Célunk egyfelől az információkeresés 

gyakoroltatása volt, másfelől reméltük, hogy a 

kutatás nemcsak hasznos, hanem kellemes 

időtöltést is nyújt a versenyzőknek.  

 

Az indiai Holi tavaszköszöntő ünnep is téma volt.  

A kép forrása: http://media.nu.nl/m/m1fz85ca9k9k.jpg  

A feladatok egy részét a földrajzi jelenségekből 

válogattuk (fehér éjszakák, sarki fény, mexikói 

kristálybarlang). Kínából az agyaghadsereggel 

kapcsolatos régészeti kutatások, Japánból a 

művészi rizsföldek kialakítása, Dél-Kelet 

Ázsiából az úszó piacok igényeltek figyelmes 

információkeresést. A világ vasúthálózata is 

téma volt. Három, több országot átszelő 

vasútvonalból kellett megjelölni a leghosszabbat. 

Két feladatkör fesztiválokkal, eseményekkel volt 

kapcsolatos. Fő feladatként négy bemutatott kép 

alapján kellett megfejteni, vajon melyik 

rendezvényen készülhettek a fotók? Ehhez  

nehezítés gyanánt  a szükségesnél több 

eseményt is megadtunk. Fel kellett ismerni az 

indiai Holi fesztivál színpompás festékekkel 

borított résztvevőit   nem összekeverve őket a 

spanyol La Tomatina szereplőivel, akik óriási 

mennyiségű érett paradicsommal dobálják meg, 

és kenik össze egymást. A harmadik kép utcán 

zenélő fiatalokat ábrázolt, amely a több fordulós, 

és számos városra kiterjedő Fleadh Cheoil ír 

tradicionális zenei vetélkedés időszakában 

készült. 1951 óta, korhatártól függetlenül 49 

zenei és táncos kategóriában zajlik a 

megmérettetés. A negyedik kép Észak-

Ausztráliában, a Henley-on-Todd Regattán 

készült. Ez a bolondos viadal Alice Springsben, 

a Todd folyó kiszáradt medrében folyik 

nyaranta, és 1962 óta rendezik meg. A legénység 

kivágott fenekű hajókkal, homokban futva jut 

célba. Vetélkednek még síneken mozgatható 

járgányok is, amelyeknél a versenyző a homokot 

hajtja evezőjével. 

Örömünkre szolgált, hogy gyermek-, felnőtt- és 

nyugdíjas korú résztvevő egyaránt pályázott, 

még teljes családok is. 19 településről érkeztek 

feladatmegoldások. (Budapest, Héreg, 

Jászárokszállás, Kömlőd, Környe, Mocsa, 

Oroszlány, Pilismarót, Súr, Szákszend, Szárliget, 

Tarján, Tata, Tatabánya, Tornyópuszta, 

Újbarok, Vérteskethely, Vértestolna és 

Vértesszőlős) Ezek közül 12 KSZR településen a 

községi könyvtáros is aktívan népszerűsítette a 

programot, s a könyvtár is rendelkezésre állt a 

megoldásokhoz. 

 

A Henley-on-Todd hajóverseny ugyancsak szerepelt a 

feladatok között. A kép forrása: 

http://backpackeradvice.com/img/todd-henley.jpg  

http://media.nu.nl/m/m1fz85ca9k9k.jpg
http://backpackeradvice.com/img/todd-henley.jpg


Összességében 210 pályázó megoldásai érkeztek 

be egyetlen excel táblázatba foglalva. A végleges 

értékelésnél a versenyzők száma – különféle 

okoknál fogva  113-ra szűkült. 

 

A Japán Aomori tartományában található művészi 

rizsföldek szintén kutatás tárgyai voltak. A kép forrása: 
 http://thechive.files.wordpress.com/2011/09/japanese-rice-field-art-11.jpg?w=500&h=312 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetségtől 

kapott reklámajándékok mellett a JAMK Megyei 

és Módszertani és Ellátási Osztálya külön díjakat 

is felajánlott a legügyesebbeknek: egy tízezer és 

egy ötezer forintos LIBRI könyvutalványt, 

továbbá három darab, 4 gigabájtos pendive-ot. A 

többiek más, apróbb ajándékokat kaptak.  

 

Sorsolásra várva. 

Az urnában a 28 legügyesebb versenyző neve szerepelt, 

akik 39-43 pontot értek el. Dr. Voit Pál igazgató húzta ki 

a szerencsés nyertesek neveit. Fotó: Szilassi Andrea 

A tízezer forintos könyvutalvány 

Jászárokszállásra, Surányi Bélánéhoz került. Az 

ötezer forintost a Mocsán élő Varga László 

nyerte meg.  A pendrive-oknál a szerencse 

tatabányai versenyzőknek kedvezett: Füssi 

Csaba, Huszár Sándorné és Sziráki Éva vihették 

haza.  

Nyitott kapukkal vártuk az ifjúságot 

a Vértes Agorájában 

Horváth Szabolcs 

Április 10-11-én immár 19. alkalommal 

rendezték meg a Nyitott kapuk rendezvényt 

Tatabányán, a Vértes Agorájában, amelyen 

intézményünk harmadik alkalommal képviselte 

magát. A rendezvényt Schmidt Csaba, Tatabánya 

polgármestere nyitotta meg. Kiemelte, hogy 

nagyon fontos a helyi és a környékbeli 

gyermekeket, fiatalokat megismertetni 

Tatabánya szervezeteivel és azoknak 

tevékenységével. 

Könyvtárunk mellett a kiállítók között volt a 

katasztrófavédelem, a rendőrség, a T-Szol, a 

Vértesi Erőmű, a Tatabányai Gyémánt Fürdő, a 

Gerecse Tájvédelmi Körzet, az Északdunántúli 

Vízmű Zrt, új kiállítóként pedig a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park. A kétnapos programra közel 

kilencszáz fiatalt vártak. Az első napon az 

időjárás miatt nem jöttek olyan sokan. 

Standunkra összességében körülbelül négyszáz 

gyermek és kísérője látogatott el. A legkisebbek 

memória játékot játszhattak, míg a nagyobbak 

Öko-totót tölthettek ki, emellett információt 

kaphattak a könyvtár rendezvényeiről. 

Természetesen üres kézzel senki sem távozott 

tőlünk. A kicsik matricát kaptak, míg a 

nagyobbak választhattak, hogy ceruzát, vagy 

noteszt szeretnének. A totó eredményhirdetése az 

Öko-hét végén, április 22-én megtörtént a 

megyei könyvtárban. 

 

Horváth Szabolcs, Nagy Ádám, Erősné Suller Ildikó és 

Nász János képviselték a könyvtárat a rendezvényen. 

Fotó: Kissné Anda Klára 

http://thechive.files.wordpress.com/2011/09/japanese-rice-field-art-11.jpg?w=500&h=312
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Folytatódik a Történelmi regény 
sorozat dr. Botos Mátéval 

Hámosné Szőke Anna 

Dr. Botos Máté, a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem tanára 2017. március  22-én tartotta a 

Történelmi regény című előadássorozat tavaszi 

évadának első előadását az esztergomi Helischer 

József Városi Könyvtárban „ A rejtőzködő 

Isten. Spiritualitás az irodalomban” címmel. 

 

Dr. Botos Máté. Fotó: Steindl Nóra 

A spiritualitás nem egyenlő valamely vallás 

követésével. A vallások határozott 

dogmarendszerre épülnek, és a vallási írások 

(Szentírás, Tóra, Korán stb.) ill. a bennük rejlő 

bölcsességek ma is érvényes dolgok. Azonban 

egy vallás határozott követése nélkül is lehet 

valaki spirituális beállítottságú. A spirituális 

ember fölemelkedve túljut a 

gondolkodás és a tudomány 

határain, szabadon 

gondolkodik, elfogadja, hogy 

van másik valóság. 

A rejtőzködő Isten 

megfogalmazás az előadás 

címében arra utal, hogy irodalmi művekben 

gyakran fellelhetőek a hithez és Istenhez 

viszonyuló gondolatok. Lucien Goldmann, a 

kiváló francia irodalomkritikus és 

filozófiatörténész  „ A rejtőzködő Isten” című 

könyvében a janzenizmus történelmi leírását 

adja: arra válaszol, hogy miért született meg ez a 

mozgalom a XVII. században, milyen 

osztályerők, milyen társadalmi csoportok 

ideológiájaként jött létre. 

Dr. Botos Máté is a janzenizmustól kezdte az 

előadását. A janzenizmus az a teológiai 

mozgalom, mondta, amely Szent Ágoston 

tanítását vallotta,  miszerint Isten a világot már 

valamilyen módon elméjében megteremtette, 

majd ezután hozta létre a látható dolgokat annak 

a mintájára; valamint azt a nézetet, hogy az 

ember leginkább az 

emlékezetében találja meg 

Istent. A janzenizmus a 

szentektől indult el és 

racionalitást keresett. A 

jelenkorban a vallásos 

irodalom iránt érdeklődőknek 

Gerard W. Hughes könyveit, 

„A meglepetések Istene”, 

illetve „Isten mindenekben” című műveket 

ajánlja, melyekben Ferenc pápa tanításait is 

megtalálhatjuk. 

A fiatalok világszerte sokkal nagyobb számban 

vallják magukat vallásosnak, mint általában 

hinnénk, csupán 13 százalékuknak nincs köze 

Istenhez és a valláshoz. Az európai lakosság 10 

százaléka keresztény. Jézus személyéhez sokan 

fordulunk. A vallásosságot, a hit értékeit az 

irodalom adja legjobban vissza. 

Az előadó világirodalmi műveken keresztül 

mutatta be a spiritualitás jelenlétét, 

mailto:duba.reka@jamk.hu


„Dosztojevszkij: A félkegyelmű” című művében 

Miskin herceg a keresztény ember, a jó ember 

idealizált típusa. Az ember az egyetlen lény, aki 

katarzisra képes, egyedül az ember képessége, 

hogy felismerje a jót. További népszerű 

világirodalmi alkotásokban is találhatunk 

vallásosságot, mint  például Milan Kundera: A 

lét elviselhetetlen könnyűsége, Michael Blake: 

Farkasokkal táncoló, A szent út, Sven Hassel: 

Monte Cassino, S. C. Lewis: Narnia krónikái, 

Heinrich Harrer: Hét év Tibetben.  

Dr. Botos Máté a magyar szerzőktől 

legkiemelkedőbb alkotásnak 

Móra Ferenc: Az 

aranykoporsó című művét 

tartja ebben a témában, és 

minden embernek elolvasásra 

ajánlja, mert többek leszünk 

általa. Az Aranykoporsó a III. 

évszázad végén játszódik: a 

kereszténység terjedése létében veszélyezteti 

Diocletianus hatalmát. A császár a törvények 

erejével akarja megszilárdítani uralmát. Serdülő 

fia számára őrzi a trónt, akiről azt jósolták az 

istenek, hogy a birodalom felvirágoztatója lesz, 

de ehhez feltételt is szabtak: húszesztendős 

koráig kiléte titok legyen mindenki előtt. A 

császár fia, mire letelik a húsz év, kereszténnyé 

válik. Szintén kiemelkedő magyar műként 

Kodolányi János (1899-1969) „Én vagyok” című 

könyvét ajánlja az előadó. Kodolányi János a 

XX. századi magyar művelődés történetének 

klasszikus alakja, világirodalmi rangú 

prózaepikus. Miért árulta el 

Júdás Jézust, akit pedig annyira 

tisztelt és csodált? A regény erre 

a kérdésre adja meg a választ. 

Nemcsak a magyar irodalom, 

hanem a világirodalom egyik 

legjobb és legtöbbet mondó 

regénye, ott van a helye a Bűn 

és bűnhődés és a Mester és Margarita mellett. 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet 

és Társadalomtudományi Kar és az esztergomi 

Városi Könyvtár előadássorozata április 26-án 

folytatódik. 

Bűnügy és történelem, avagy 

rejtélyek és regények  

Hámosné Szőke Anna 

Dr. Botos Máté, a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem tanára 2017. április 26-án tartotta a 

Történelmi regény című előadássorozat tavaszi 

évadának második előadását az esztergomi 

Helischer József Városi Könyvtárban a fenti 

címmel.  

A tanár úr bevezetőjében elmondta, hogy nagy 

élvezettel fogyasztja a történelmi tárgyú bűnügyi 

regényeket, melyek a történelmi regénynek és a 

bűnügyi regényeknek az ötvözetei. A regények 

legtöbbször létező problémákat járnak körül, 

rejtélyekről szólnak, kimondatlan titkok vannak 

benne. 

A legelső író, akivel megismertetett bennünket, 

Steven Saylor amerikai író, aki történelemből és 

ókortudományból diplomázott. A római kor, 

melyben regényei játszódnak, történelmileg 

hiteles.  A regények központi alakja Gordianus 

nyomozó ; a regényeken keresztül az életútját is 

megismerhetjük. Gordianus a legelső kötetben 

még fiatal nyomozó, a legutolsóban pedig már 

idős ember.   

Az írónak 1991-ben jelent meg az első ókori 

Rómával foglalkozó 

regénye, a „Római vér”. 

Mint egy időutazás, olyan ez 

a könyv, testközelbe hozza 

az ókori Róma 

mindennapjait. Az ízeket, 

szagokat, utcákat és 

dombokat, házakat, kerteket, 

embereket. A történet elolvasása után az 

embernek megjön a kedve Rómába utazni. A 

Roma Sub Rosa sorozat második kötete „A 

végzet fegyvere”, mely a Spartacus felkelés 

idején játszódik, hihetetlen precizitással tárja 

elénk az ókori Róma mindennapjait. Most nem 

Róma és lakói kerülnek terítékre, hanem egy 

vidéki, villákkal tarkított vidék, ahol a felső 

osztályba tartozó polgárok élnek. A rendkívüli 

érzékletességnek köszönhetően elég, ha az 



Olvasó becsukja a szemét, gondolatban máris ott 

lehet egy ókori luxusvillában. A Roma Sub Rosa 

sorozat 8 különböző témájú kötetből áll, 

melyekben az a közös, hogy ügyes a regények 

szövése. Az egyszerűnek tűnő bűnügy mögött 

mindig találunk az antik korra jellemző belső 

viszályt. 

A második író, akit bemutatott, Paul Sussman, 

újságíró, egyiptológus. 

„Kambüszész elveszett 

hadserege” című könyve igaz 

eseményt ír le a sivatagban 

nyoma veszett 50 ezer perzsa 

katona történetével.  A legenda 

szerint valahol a Nagy 

homoktenger közepén 

homokvihar lepte meg a hadsereget, és az 

nyomtalanul eltűnt… Igazolása 2007-ben történt 

meg; a régészek ekkor találták meg a katonák 

csontjait, eszközeit, melyeket a homokvihar 

betemetett. Megelevenedik előttünk Alexandria, 

a maga lenyűgöző, magával ragadó mivoltával, 

kezdve a királyi negyeden keresztül a zegzugos 

sikátorokig. A regényben szereplő 

nyomozópáros nemzetiségi és felekezeti 

különbözősége is színesíti a művet. Sussman a 

történelmi eseményre alternatív magyarázatot ad. 

Clive Cussler amerikai író mostanában a nevét 

adja más, alig ismert írók 

műveihez, hogy a könyvük 

eladható legyen  az igazi írót 

társszerzőként feltüntetve.  

Eddig körülbelül 70 könyve 

jelent meg. A Dirk Pitt sorozat 

nagyon közkedvelt. ”A kán 

kincse” Dzsingisz kánról szól. 

Dzsingisz kán minden idők legnagyobb hódítója, 

kinek birodalma a Csendes óceántól a Kaszpi-

tengerig terjedt. Hódításait legendák sora övezi, 

sírhelyét évszázadokon át hiába keresték. A 

nyomok Mongóliába vezetnek, az olyan 

legendák, amelyek a múltban keletkeztek és 

máig nem sikerült megfejteni őket, beindítják az 

emberek fantáziáját. 

Végül Steve Berry amerikai író, professzor 

műveivel ismerkedhettünk meg. Könyvei 

történelmi eseményekkel, 

titkokkal, összeesküvésekkel 

foglalkoznak, tele kalanddal 

és akcióval. „Vérbosszú 

Párizsban” című könyve a 

tanár úr szerint olyan jól 

sikerült, hogy helyettesíti a 

szakirodalmat, és szórakoztató 

is. Amikor Bonaparte 

Napóleon 1821-ben meghalt, magával vitt a sírba 

egy hatalmas titkot. Tábornokként és császárként 

rengeteg kincset rabolt össze palotákból, nemzeti 

kincstárakból, még a Máltai Lovagrendtől és a 

Vatikántól is. Utolsó napjaiban brit fogvatartói 

abban reménykedtek, hogy talán megtudhatják, 

hová rejtette ezt a hatalmas vagyont. 

Kedves olvasóinknak ajánljuk, hogy vegyenek a 

kezükbe a felsorolt íróktól könyveket, a 

történetek alapja valós, néha egy kis fantáziával 

fűszerezve. Olyan tudásra tehetünk szert, amit 

csak hosszas kutatás során fedezhetnénk fel. 

Ráadásul az írók gondoskodnak róla, hogy 

fogyasztható formában tálalják fel nekünk a 

rejtett és rejtélyes tudást. 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet 

és Társadalomtudományi Kar és az esztergomi 

Városi Könyvtár előadássorozata májusban 

folytatódik. Május 3-án a „Scylla és Charybdis 

közt: utazás és egzotikum az irodalomban” című 

előadásra várjuk az olvasni, művelődni vágyó 

közönséget. 

 

dr. Botos Máté a 2017. április 26-i programon.  

Fotó: Steindl Nóra



Kubassek János geográfus, 

világutazó 

Hámosné Szőke Anna 

A Könyvtári beszélgetések keretében  

dr. Kubassek János nemzetközi geográfust, 

múzeumigazgatót köszöntötte Várady Eszter 

igazgatónő és Bánhidy Vajk moderátor 2017. 

április 3-án a Helischer József Városi 

Könyvtárban. A nemzetközi hírű tudós előadásán 

részt vettek Esztergom város vezetői, Romanek 

Etelka polgármester és Bánhidy László 

alpolgármester. 

 

Bánhidy Vajk, dr. Kubassek János és Várady Eszter.  

A fotókat Steindl Nóra készítette 

Kubassek János 1983-tól az érdi Magyar 

Földrajzi Múzeum igazgatója, húsz könyv és 

több mint kétszáz cikk, tanulmány szerzője. 

Szakterülete feltárását, elsősorban a világban 

fellelhető magyar emlékek felkutatását tűzte ki 

céljául. 102 országban és 7 kontinensen járt, 

eljutott az Antarktiszre is. Két fontos tényező 

indította el pályafutásán, a családja és a tanárai. 

Utazásra a könyvek világa inspirálta, mint 

családi könyvtárának egyik darabja, Kittenberger 

Kálmán vadászkönyve. Földrajztanára 

szemléletesen tanította a geográfiát, 

prospektusok, térképek segítségével keltette fel 

diákjai érdeklődését. A felfedezők iránti 

érdeklődése nagyon korán jelentkezett, már 

hetedikes-nyolcadikos korában olvasott ilyen 

témájú műveket: Almásy László, Cholnoky Jenő, 

Baktay Ervin, Kittenberger Kálmán, Széchenyi 

Zsigmond könyveit, a nagy barlangkutató, 

Jakucs László, illetve Balázs Dénes és Kessler 

Hubert könyveit. 

A Meteor Barlangkutató társaságnak is tagja lett, 

velük barlangkutató utakon vett részt. A közeli 

kesztölci Legény- és Leány-barlangban is tett 

felfedező túrát. A Kossuth Lajos 

Tudományegyetemen szerzett történelem-

földrajzszakos diplomát. A Földtani tanszéken a 

terepgyakorlatok során nyílt meg számára a 

világ. 1982-ben a Szegedi Tudományegyetemen 

summa cum laude eredménnyel védte meg 

karsztmorfológiai tárgyban írt doktori 

disszertációját. 

Legérdekesebb utazási élményei a Himalájához 

kötik, a Kőrösi Csoma-kutatásokhoz és az ott 

töltött hetekhez, hónapokhoz. Nagyon 

megragadta Délkelet-Ázsia, ott is elsősorban 

Thaiföld. Ő írta az első magyar nyelvű könyvet 

Thaiföldről, amely máig három kiadásban jelent 

meg. Annak idején, amikor előállt az ötlettel, 

hogy Thaiföldről akar könyvet írni, kinevették, 

mondván, hogy kit fog az érdekelni, hiszen oda 

nem megy senki.  

A legfontosabb könyve az Almásy-kötet 

(Kubassek János: A Szahara bűvöletében. 

Budapest, Medicina, 2016), melyben rengeteg új 

adat került elő. A kötet végigkíséri a kilenc 

Oscar-díjjal kitüntetett film – az Angol beteg – 

főhőse, Almásy László 

életútját. Feleleveníti 

gyermekéveit, első 

világháborús tevékeny-

ségét, IV. Károly 

királypuccsaiban játszott 

szerepét. A geográfus 

szerző nyomon követte a 

XX. század legsikeresebb 

magyar földrajzi felfedező 

utazójának életútját. Felkereste Almásy László 

kalandos pályafutásának európai, ázsiai és afrikai 

helyszíneit. Hat évtizeddel Almásy után, 1993-

ban expedíciót szervezett a Líbiai-sivatagba, s az 

első magyarok egyikeként eljutott a Szahara 

legnehezebben megközelíthető, legjáratlanabb 

vidékeire. 



Kubassek János az USA-ban Fulbright-

ösztöndíjasként a washingtoni Kongresszusi 

Könyvtárban és a Smithsonian Intézetben kutatta 

Xantus János utazásainak feljegyzéseit, 

Londonban a Brit Királyi Földrajzi Társaságban 

Stein Aurélra, Torday Emilre, Almásy Lászlóra 

vonatkozó dokumentumokat, s ezek alapján 

állítja, hogy számos felfedező utazónk 

teljesítményei a világ élvonalához tartoznak. 

 

A geográfus feljegyzi nevét a meghívottak közé 

Nagyon kedves, bőbeszédű, hazaszerető embert 

ismertünk meg Kubassek János személyében, aki 

elvarázsolta a hallgatóságot utazási élményeivel 

és előadásával. 

Bakai Márton hegedűművész a 

városi könyvtárban 

Hámosné Szőke Anna 

A Helischer József Városi Könyvtár Köztünk 

élnek sorozatának 2017. március 6-i vendége 

Bakai Márton hegedűművész volt. Az 

esztergomi virtuóz számos városi rendezvényen, 

hazai és nemzetközi fesztiválon szerepelt. 

Büszkék vagyunk tehetségére, amellyel városunk 

hírnevét öregbíti.  

Bakai Márton 1984. március 31-én született 

Esztergomban. A művész zenei vénáját 

felmenőitől örökölte. Nagyapja, Tamási Lajos a 

dorogi szimfonikus zenekar alapító tagja volt az 

1950-es években. 1990-ben a Petőfi Sándor 

Általános Iskolában a zeneiskola toborzást 

szervezett, és ő 6 éves korában Vörös Máriánál 

elkezdett hegedűn játszani. Kónya Lajos a 

zeneiskola számára készített egy tizenhatos 

hegedűt. Ez egy A/4-es papírnagyságú hangszer, 

amelyen a kisgyermekek könnyebben tanulnak 

játszani. Bakai Mártonnak így is egy évet kellett 

várnia, hogy hegedűt foghasson a kezébe. 

Tehetséges volt, gyorsan szép sikereket ért el. 

Játszott a Reményi Károly vezette városi 

szimfonikus zenekarban, ahol sokrétű zenei 

tapasztalatot szerzett. 12 évig járt zeneiskolába, 

utána a budapesti zenekonzervatóriumban 

folytatta tanulmányait. Itt a klasszikus 

zenetanulással párhuzamosan megalakult első 

zenekara, a Club Era. A művész szavaival élve: 

ez a zenekar csűrdöngölős világzenét játszott. 

Zenei pályája elején a Fészek Klubban a Club 

Era zenekar szolgáltatott zenei betétet Balla 

András fotóművész kiállításának megnyitójára. 

Ezután az Almássy téri műhelyben zenéltek, ahol 

sikerült ismertségre szert tennie.  

 

Bakai Mártonról Nyári Andrea készítette a fotót 

Veszprémben évente megrendezik az utcazene 

fesztivált, melyen szakmai és közönségdíjat is 

kiosztanak. Ezen a fesztiválon két egymást 

követő évben is kapott elismerést. 2007-ben 

megkapta a szakmai díjat, majd 2008-ban a 

legjobb hangszeres díját.  

Számos híres zenésszel dolgozott együtt, a 

Magyar Állami Népi Együttes prímásával, Pál 

Istvánnal, Hód Adriennel, Kovács Gerzson 

Péterrel, Dresch Mihállyal. A Duna Táncműhely 

„Himnusz” című darabjának zenéjét Bakai 

Márton írta. Fellép még a Dresch Quartettel, 

Alexander Balanescuval, Lantos Zoltánnal, a 

Freedom Caféval, a Szűkített Kvartettel és 

Layandával. Legközelebb Csobánkapusztán fog 

zenélni.  



Félj bátran! Al Ghaoui Hesna 

riporter, újságíró 

Hámosné Szőke Anna 

A Könyvtári beszélgetések keretében Al Ghaoui 

Hesna újságírót, háborús tudósítót köszöntötte 

Várady Eszter igazgatónő és Bánhidy Vajk 

moderátor 2017. április 24-én a Helischer József 

Városi Könyvtárban.  Több mint kétszáz ember 

várta a könyvtárban az újságírónőt. Édesanyja 

magyar, apja szír származású. Hesna 

Salgótarjánban nőtt fel. Már 10 éves korában 

újságot szerkesztett, emellett rendszeresen 

publikált a Nógrád Megyei Lapban is. Nem 

anyanyelve az arab, felnőttkorában tanulta meg. 

Középiskolai tanulmányait Szolnokon, a 

magyar-angol két tanítási nyelvű Varga Katalin 

Gimnáziumban végezte. Közben 16 évesen – jó 

tanulmányi eredményének köszönhetően –

alapítványi ösztöndíjjal egy portlandi magán-

középiskolában tanult. A képzőművészet 

vonzotta: rajzolt, festegetett és novellákat 

írogatott, azonban hazatérve az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen jogot és arab nyelvet 

tanult. Tunéziában szintén szerzett diplomát.  

 

Hesnát sokan az MTVA Bábel című riportműsorából 

ismerjük. A kép forrása: www.hesna.hu  

1998-ban, a jogi diploma megszerzése után a 

Népszabadságnál külpolitikai újságíróként 

kezdett el dolgozni. Nyelvtudása és családi 

kötődései révén érdeklődése elsősorban a Közel-

Keleti térségre terjedt ki. Később a Magyar 

Televízió riportere lett. Vallja, hogy tudósítóként 

nem meghatározó, hogy valaki nő vagy férfi. 

A veszélyhelyzetekben szerzett eddigi 

tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. 

Újságíróként, tudósítóként fontos volt számára, 

hogy etikusan dolgozzon. Vajon mikor nem sérti 

meg egy családnak, egy embernek az intim 

zónáját? Mikor nem rondít bele élete 

meghatározó, tragikus pillanataiba? Háborús 

országokban nagyon fontos a diplomácia, és a jó 

kifejezőkészség.  Sokszor azért sikerült bizonyos 

politikusokkal nyilatkozatot készítenie, mert meg 

tudta őket győzni, hogy nyilatkozzanak a 

Magyar Televíziónak – míg a CNN-nek és a 

BBC-nek ez nem sikerült.  

 

Al Ghaoui Hesnáról Nyári Andrea készítette a fotót 

Számára fontos tanulság, hogy a félelem 

üzemanyagként hathat  pozitív és negatív 

irányban is. A legjobbat és a legrosszabbat 

egyaránt képes kihozni az emberből: Szerinte 

szembe kell nézni a félelemmel, mert ha nem 

kezeljük, akkor romboló hatású. A félelem 

aktivizál, energizál, motivál, elősegíti a 

létfenntartást, fenntartja az éberséget. Aktivizálja 

a szimpatikus idegrendszert, és fokozza az 

adrenalin- és a noradrenalin szintet. A 

beszélgetés alatt vetített egy bemutatót a háborús 

övezetekben készült fényképeiből, ahol az 

emberek üres tekintetére hívta fel a 

figyelmünket. Ha túl sok félelemmel találkozunk 

életünkben, az kiégéshez, fásultsághoz vezet.  

Hesnától az emberek sokszor megkérdezték, 

hogy szokott-e félni a konfliktuszónákban? 

Természetesen gyakran így volt, de próbált 

http://www.hesna.hu/


uralkodni az érzésein, és igyekezett megoldani 

az adott helyzetet  sokszor nem kis kockázatot 

vállalva. Egy hétköznapi ember erre nem mindig 

képes. Azt tanácsolja nekünk, hogy ne féljünk 

kilépni az eddigi komfortzónánkból! Erősítsük 

az önbizalmunkat! Használjuk téglaként minden 

egyes sikerélményünket, és erősítsük meg 

önmagunkat!  Tapasztalatait most rendezi 

könyvbe, amely szeptemberben jelenik meg. 

Talpraesett, okos, energikus embert ismertünk 

meg Al Ghaoui Hesna személyében, aki 

elbűvölte a hallgatóságot élményeivel és 

szuggesztív előadásával, nem utolsó sorban 

szerény, kedves személyiségével. 

Dr. Nagy Pál patológus főorvos a 

városi könyvtárban 

Hámosné Szőke Anna 

A Helischer József Városi Könyvtár 2017. 

március 20-i vendége Dr. Nagy Pál főorvos volt. 

A patológia ma már közelebb áll az élő betegek 

vizsgálatához, mint élettelen testek 

tanulmányozásához. 

Dr. Nagy Pál Esztergomban született 1955-ben. 

Esztergom-táborban nőtt fel, (ma Esztergom-

Kertváros) és itt járt általános iskolába. Szülei a 

falu körzeti orvosai voltak. Mindhárom testvére 

Esztergomban lakik. Élete egyik legboldogabb 

időszakának a gimnáziumi éveket tartja. Alma 

matere a Dobó Katalin Gimnázium volt. 1973-

ban érettségizett német tagozaton. 

Balszerencseként élte meg, hogy első egyetemi 

felvételije nem sikerült. 1973 szeptemberében 

képesítés nélküli mentőápoló lett az Országos 

Mentőszolgálat Dorogi Mentőállomásán. 1980-

ban kezdett el dolgozni az Esztergomi Városi 

Tanács Kórházának Patológiai Osztályán. Egy év 

múlva katonai szolgálatra hívták be. Leszerelése 

után lehetősége nyílt a segéd-, majd szakorvosi 

patológus munka mellett mentőorvosként 

dolgozni Budapesten, hétvégeken. 1985-ben 

szakvizsgázott kórbonctan-kórszövettanból. 

1990-ben meghívták az egykori 

Orvostovábbképző Egyetem Patológiai 

Intézetébe, ahol előbb egyetemi adjunktusként, 

később, az intézmény 2007-es bezárásáig 

főorvosi poszton dolgozott. Külföldi 

tanulmányúton is részt vett a washingtoni NIH 

ösztöndíjával, mellyel egy évet a Cincinnati 

Egyetemen töltött 1996–1997 között. 2002-ben 

citopatológiából második szakképesítést szerzett. 

Pályáját 2007-től a Fővárosi Uzsoki Utcai 

Kórházban folytatta. Időközben 1998-tól 

mellékállásban visszatért Esztergomba; itt 2003-

ban megbízott, majd 2012-től kinevezett 

osztályvezető főorvos lett. 

 

Dr. Nagy Pál beszélgetőpartnere Sinkó Gyula volt.  

Fotó: Nyári Andrea 

Korszerű orvoslás ma csak a patológia 

segítségével lehetséges. A patológusok a 

gyógyításban és a megelőzésben is részt 

vállalnak, hiszen feladataik közé tartozik az 

ambuláns ellátás szűrővizsgálatai során levett 

sejtminták elemzése, pl. a nőgyógyászati vagy 

fül-orr-gégészeti citológiai vizsgálatok. Mint 

ahogyan az onkológiai osztályokról érkező 

szövettani leletek komplex áttekintése és 

véleményezése is. A daganatos betegek kezelése 

szempontjából döntő szava van a pato-

lógusoknak. A szövettani mintákat ugyanis nem 

önmagukban értékelik, hanem a korábbi vizsgá-

latokat és a beteg egyéni kórtörténetét is 

figyelembe veszik. Patológus véleménye nélkül 

lehetetlen onkológiai kezelést kezdeményezni. 

Sorsdöntő feladat hárul tehát azokra az 

orvosokra, akikről a legtöbben azt gondolják, 

hogy alagsori bonctermekben töltik munkaidejük 

nagy részét. El kellene fogadnunk azt, hogy a 

halál ugyanúgy velejárója az életnek, mint a 

születés, és akkor talán nem viszolyognánk, és 

tennénk megjegyzéseket a patológiára. 
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Könyves Szerda Sándor Anikóval 
 
Makuvek Nóra 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár márciusi 

Könyves Szerdáján Sándor Anikó tartott előadást 

egy író-olvasó találkozó keretében. A közönség 

soraiban ülőkről kiderült, hogy nem csak 

érdeklődők, hanem valódi rajongók is, hiszen a 

legtöbben már olvasták az író könyveit. 

 

Sándor Anikóról Goldschmidt Éva készítette a fotót 

A kilencvenes években a közszolgálati 

televíziónál és rádiónál is dolgozott. Később, 

már hét éve egy bulvárlap szerkesztője volt, 

amikor élete teljes fordulatot vett. Nagy utazásra 

szánta el magát, amelyhez sok év álmodozás, és 

hirtelen elhatározás vezetett. A Buenos Aires-

ben töltött hónapokat örökítette meg a „Pillangó 

a vállamon” című kötet, a spanyolországi 

zarándoklatot pedig az „El Camino”, amely 

máig a legnépszerűbb írása. Az utóbbi években 

sorra jelentek meg könyvei, amelyek az El 

Camino témáját, valamint magánéleti 

krízishelyzeteket dolgoznak fel. Mind nagyon 

személyes hangvételű, mert a szerző sok esetben 

saját életének fontos pillanatairól ír. Ugyanakkor 

a történetek nem öncélúak. Élvezet olvasni, mert 

stílusa magával ragadó, témái pedig rengeteg 

embert – elsősorban nőket – érintenek. A kötetek 

megjelenése során felötlött Sándor Anikóban, 

hogy életvezetési tanácsadással kezdjen el még 

foglalkozni. Az írás mellett jelenleg ez tölti ki 

életét. 

Egyéni stílusú, lendületes mesélőkedve nem csak 

könyveiben, hanem élőben is megnyilvánult 

előttünk. Az előadás után lehetőség nyílt 

beszélgetésre és dedikálásra. 

Könyves Szerda a zene jegyében 
Csatári Bencével 

Goldschmidt Éva 

Április 26-án dr. Csatári Bence történész, 

újságíró volt a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár vendége, aki kultúrpolitikai témájú 

könyveit mutatta be a közönségnek. Annak 

ellenére, hogy a téma a Kádár-rendszer 

időszakáról szólt, az érdeklődők között 

többségben voltak a fiatalok. A 

pódiumbeszélgetés után többen kihasználták a 

beszélgetés lehetőségét, és kérdéseket intéztek az 

előadóhoz.  

mailto:duba.reka@jamk.hu


Csatári Bence a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 

Hivatalának főállású kutatója. Doktori 

disszertációját A Kádár-rendszer könnyűzenei 

politikája címmel védte meg 2008-ban az 

ELTE-n. A Múlt-kor című történelmi magazin 

kilencrészes rocktörténeti sorozatának szerzője, 

az Artisjus 100 éves történetét feldolgozó 

könyvnek pedig társszerzője.  Állandó 

szakértőként közreműködött a Hír TV Retrográd, 

és az MTV Múlt-kor című történelmi műsorok 

rocktörténeti adásaiban. 2014-től tart 

szemináriumokat ebben a témában az ELTE-n és 

a Balassi Intézetben. 

 

Dr. Csatári Bencéről Goldschmidt Éva készítette a fotót 

„Az ész a fontos, nem a haj” című, 2015-ben 

megjelent könyve tudományos szempontból 

közelíti, ugyanakkor olvasmányosan fogalmazza 

meg a Kádár-rendszer könnyűzenei életét. A 

„Jampecek a pagodában” és a Poós Zoltánnal 

együtt írt „Azok a régi csibészek” zenészekkel 

készült interjúkon keresztül tárja fel az előző 

rendszer rock and roll világát. Könyvei 

kikölcsönözhetők a tatai könyvtárból. 

Kodály Zoltánra emlékeztünk 

Kerekesné Fuli Anikó 

Az UNESCO döntése alapján  Kodály Zoltán 

halálának 50. évfordulója tiszteletére  a 2017-es 

esztendő nemzetközi Kodály-év lett.  

A zeneszerzőre emlékeztek 2017. március 22-én 

mindazok, akik részt vettek a tatai Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár és a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Csilla von Boeselager 

Gondviselés Házának Idősek Napközi Otthona 

közös szervezésében megtartott rendezvényen. 

Eősze László: Kodály Zoltán életének 

krónikája, Kodály Zoltán élete képekben és 

dokumentumokban, valamint Kodály Zoltán: A 

zene mindenkié című kötetek nyomán a 

vendégek végigkövethették a zeneszerző 

életútját. Nem csupán műveit, publikációit és 

elismeréseit ismerhették meg, de a magánember 

Kodály Zoltánt is  lejegyzett gondolatain 

keresztül. A művészt, aki „előbb énekelt, mint 

beszélt”, akit – bár zeneszerető családban nőtt fel 

– szülei mégsem zenei pályára szánták. Bartók 

Béla és Móricz Zsigmond barátját, a „Jó magyar 

ejtés” [kiejtés] versenyek elindítóját… 

Zeneakadémiai meghurcoltatását, menekülését 

feleségével, Schlesinger Emmával a nyilasok 

elől….  

A programon számos közismert mű hangzott el: 

a Toborzó, az Esti dal, a Kállai kettős, Sík 

Sándor Te Deuma, melyeket a résztvevők – ki 

halkan, ki hangosabban – együtt énekeltek a 

művészekkel. 

 

Kodály Zoltán. A kép forrása: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kod%C3%A1ly_Zolt%C3%A1n#/media/File:

Kod%C3%A1ly_Zolt%C3%A1n_1930s.jpg  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kod%C3%A1ly_Zolt%C3%A1n#/media/File:Kod%C3%A1ly_Zolt%C3%A1n_1930s.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kod%C3%A1ly_Zolt%C3%A1n#/media/File:Kod%C3%A1ly_Zolt%C3%A1n_1930s.jpg


A Kodály-módszer immár az UNESCO Szellemi 

kulturális örökség része. Annak ellenére, hogy a 

zeneszerző szerint „…kultúrát nem lehet 

örökölni… Kultúra annyi, mint tanulás; 

megszerezni, színvonalon tartani nehéz, 

elveszteni könnyű.” 

A programokat szervező intézmények 

munkatársai – a közösségépítésen és a szabadidő 

hasznos eltöltésén túl - e kultúra szinten tartásán 

munkálkodnak a résztvevők igényeinek, 

érdeklődésének figyelembe vételével, régi 

ismereteik felelevenítésével. Közös programjaik 

egyre több érdeklődőt vonzanak. 

Húsvét kapcsán a jeruzsálemi Szent 
Sír-templomról 

Kerekesné Fuli Anikó 

A húsvéti ünnep szellemében tartotta a tatai 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár következő, 

2017. április 19-i előadását a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Csilla von Boeselager 

Gondviselés Házának Idősek Napközi 

Otthonában.  

Nemrégiben, az ünnep előtt fejeződtek be 

ugyanis a jeruzsálemi Szent Sír-templom 

szentélyének felújítási munkálatai. Erről, s a 

templom történetéről, látnivalóiról hallhattak 

érdekességeket, láthattak képeket a program 

résztvevői. 

A bevezetőben Mircea Eliade román 

vallástörténész, filozófus gondolatai hangzottak 

el arról, hogy „valójában nincs profán létezés”, 

az ember kriptovallásos. Számára a tér nem 

homogén vagy semleges. Ezt bizonyítja „az 

otthon szentsége”, vagy az átmeneti 

szimbólumok: a küszöb, az ajtó… melyek 

megtörik a tér homogenitását. S hogy minden 

kultúrában léteznek különösen szent helyek, ún. 

„világtengelyek”, melyek kapcsolatot teremtenek 

a kozmikus régiók (ég – föld - alvilág) között. 

Az ide épített templomok „a földöntúli minta 

evilági utánzatai”. Ilyen templom pl. a 

jeruzsálemi Szent Sír-templom is, amelyen 

jelenleg hat vallási közösség kényszerül 

osztozni: a római katolikus, a görögkeleti, az 

örmény, a kopt, a szír és az etióp.  

A templomot I. Constantinus, az első keresztény 

császár építtette, s Kr. u. 335-ben szentelték fel. 

A történelem viharai közepette többször is újjá 

kellett építeni, például a 600-as években, majd a 

keresztes hadjáratok után. A folyamatos 

hozzáépítések miatt kisebb-nagyobb termek és 

kápolnák több emeletnyi magasságban torlódnak 

egymásra és egymás mellé a templomban.  

 

A Szent Sír-templom. A kép forrása: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_S%C3%ADr-

templom#/media/File:The_Church_of_the_Holy_Sepulchre-Jerusalem.JPG 

Az előadás során e helyiségeket igyekeztem 

bemutatni, különös tekintettel a keresztút X-

XIV. stációjára: a Frank-kápolnára, a Keresztre 

szegezés kápolnájára, a Keresztfelmagasztalás 

kápolnájára, a Stabat Mater oltárra és a Szent Sír 

szentély kápolnájára. 

Bár digitális társadalmunkban az információk 

bárki számára könnyen hozzáférhetők, a 

programsorozat előadásain a közösen megélt 

élmény a lényeg. Az ismeretek felelevenítésén, 

esetleg új információk szerzésén túl lehetőség 

van a megélt élmények, tapasztalatok másokkal 

való megosztására. Az adott témákról való 

interaktív beszélgetésre.  

Szeretettel várunk mindenkit 2017. május 17-i 

rendezvényünkre, melyen a kereszténység és az 

iszlám XVI. századi együttélésén keresztül a 

Tatai Patara idei rendezvényeivel, s egy 

könyvújdonsággal, Hrubos-Takács Róbert: A 

tatai patara című könyvével ismerkedhetnek meg 

az érdeklődők. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_S%C3%ADr-templom#/media/File:The_Church_of_the_Holy_Sepulchre-Jerusalem.JPG
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_S%C3%ADr-templom#/media/File:The_Church_of_the_Holy_Sepulchre-Jerusalem.JPG
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Így írnak Ők…  Lázár Katalinnal 

Béke Ildikó 

Februárban ismét zsúfolásig megtelt az 

Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár 

Olvasóterme, az "Így írnak Ők..." sorozat 

alkalmából. Egy helyi előadót köszöntöttünk, 

vendégük volt Lázár Katalin óvodapedagógus, 

fejlesztő- és drámapedagógus, tehetséggondozó 

szakember. A találkozó apropóját a legutóbb 

megjelent két könyve adta, melyeknek címei: 

Tanulótárs 1-2.; és Tanulótárs 3-4. Ezek 

korosztályra bontva játékos, kreativitást fejlesztő 

feladatokat tartalmazó módszertani kiadványok. 

Az első két könyvének (Játszótárs, Játszótárs 2.) 

bemutatója 2012-ben volt, melynek remek 

folytatása volt ez az alkalom. Nagy örömmel 

töltötte el az előadót és a szervezőket, hogy sok 

óvónő és tanító is érdeklődést mutatott a téma 

iránt. A helyszínen lehetőség adódott 

könyvvásárlásra, dedikáltatásra. 

Ehető virágokról a könyvtárban 

Béke Ildikó, Takács Tímea 

A tavasz első hónapjában a könyvtár vendége 

Halmos Monika volt. Már kinyíltak az első 

virágok, és megannyi meglepetést tartogathat 

még a nyár.  

Vendégünk gasztrobotanikus, gasztro-tanácsadó, 

food-stylist, és az ehető virágok hazai szakértője. 

25 éve kutatja ezt a témát. Első könyve 1999-ben 

jelent meg Varázslatos virágízek címmel, amely 

egy csapásra nagy ismertséget hozott számára. 

Azóta csaknem 80 könyve jelent meg. 

Kezdetben írói álnéven írta könyveit  ezek 

német, angol és orosz nyelven is megjelentek. 

 

Lázár Katalinról Vajay László készítette a fotót 

Tart főzőkurzusokat, ír gasztronómiai 

szaklapokba. Nemcsak érdekes cikkeket 

olvashatunk tőle, hanem remek recepteket is. 

Saját tévéműsora van a Life Network csatornán 

Virágkonyha címmel. Férjével közösen 

ételfotózás tanfolyamot vezet, kertészkedik és 

járja az országot "virágos missziójával". A 

vetítéssel egybekötött bemutatón megtudhattuk, 

hogy a tyúkhúr finom salátákban, a lóherevirág 

könnyű nyári levesekben, az ibolya különleges 

desszert kandírozva, az akácvirág pedig rántva.  

 

Béke Ildikó és Halmos Monika. Fotó: Takács Tímea 

Könyvvásárlás és dedikálás közben az 

érdeklődők kóstolhattak az általa készített 

levendulás kekszből, rózsalekvárból, 

ibolyazseléből és egyéb finomságokból. 

mailto:duba.reka@jamk.hu
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Költészet napja Lábatlanon 

Betákné Lampérth Gabriella 

Nagyszerű előadásnak lehettek részesei azok, 

akik a költészet napján ellátogattak a lábatlani 

Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtárba. Az Arany 

emlékév apropóján Naszák István tanár Arany 

János elbeszélő költeményeinek őstörténeti 

vonatkozásait vázolta fel, mutatta be 

elgondolkodtató és tovább olvasásra lelkesítő 

előadásában. 

 

Naszák István. Fotó: Szabó Ildikó 

Szín és forma – képekben 

Szabó Ildikó 

Ezzel a címmel nyílott kiállítás  A. Bak Péter 

festő és Bíró Gáspár szobrász műveiből a 

Gerenday Közösségi Házban 2017. április 28-án, 

pénteken. A kiállítást Tóth Antal 

művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria 

nyugalmazott osztályvezetője nyitotta meg. 

Közreműködött Sági Zsolt gitárművész. A 

kiállítás 2017. május 19-ig tekinthető meg 

hétköznapokon, 9-16 óra között.  

 

A kiállítás megnyitója. Fotó: Preisz Tivadar 

 

 

 

Fotóalbum a kiállítás műveiből  
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